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Foto: col lectie Frans Zack. De foto geeft een vr ij ongewoon bee ld van de karakte

ristieke woonboerderij met de naam "Huize Meta" aan de Draafsingel 59. Tevens 

is goed te zien hoe de "Villa Schermeroord" (rechts) in 1956 op haast on losma

kelijke w ijze met dit voormal ige woonhuis werd verbonden. De foto dateert uit het 

begin van de Jaren '60 en geeft verder een beeld van de toen pas gereedgekomen 

nieuwbouw achter het bestaande drukkerijbedrij f. Recht s boven zien we nog juist 

het bij de Eikstraatkerk behorende veren ig1ngsgebouwtje. D e grootschalige bebou

wing zoals die b.v. vanaf de Commandeur Ravenstraat te zien is kwam pas t ot stand 

aan het begin van de jaren '80. 

Foto's en illustraties: 

Ton v. Weel, Werkgroep Stolp inventar isatie, Frans Zack, Femke Uit erwijk, Giel v.d 

Zei, Tosca v.d. Walle-v.d. Woude , Henk Saalt ink 

Volgend nummer en inleverdatum kopij: 
Het vo lgende nummer (22e Jaargang nr. 2) zal omstreeks 15 jun i 2000 ver

sch ijnen. U w ordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterli jk 1 mei a.s. 

in te leveren bij het redactie-adres: F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100 1621 BZ 

Hoorn. 

Westfries Museum: 
Rode Steen I , Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar. maandag t/m vrij
dag van 1 1 .00 - 17.00 uur. zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur. 

Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe St een 

tel. 0229 - 252200. Postadres: Archiefdienst W estfriese Gemeenten, 

Postbus 603, 1620 A R 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 aange

vraagd. 
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45 

uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. U iteraard is 

het voor bezoekers wel mogel ijk op het gewenste tijdstip te vertrekken. 

Museum van de Twintigste eeuw I Maquette Hoorn anno 1650. 
(Eigendom van Ver. Oud Hoorn): 

Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00- 17.00 uur. 



Drukkerij Stumpel voor Hoorn verleden tijd 
Oud Hoorn zet zich in om panden te behouden 

Frans Zack 

Drukkerij Stumpel verlaat onze stad na hier méér dan 100 jaar gevestigd te zijn 
geweest. We spreken hier gemakshalve van Drukkerij Stumpel, maar de huidige 
naam, Drukkerij Noordholland, dateert al van 15 april 1936. Uiteindelijk was de 
heer E.J.M. Stumpel sr. de grondlegger van het bedrijf dat jarenlang zijn naam heeft 
gedragen en dat nu een lege plaats achter laat aan de Draafsingel. Op 11 november 
1997 werd bekend dat Drukkerij Noordholland, inmiddels voor 100% eigendom van 
De Telegraaf Holding, voor Hoorn verloren zou gaan. In Alkmaar, waar ook al het 
Noordhollands Dagblad gevestigd is, vond men voldoende ruimte om Drukkerij 
Noordholland en ook de E. V Noorderpers onder te brengen. Na ruim 100 jaar komt 
er nu voor wat Hoorn betreft een einde aan wat ooit Drukkerij Stumpel was. 

De heer E.J.M. Stumpel sr. ging als kleine zelfstandige 
van start op het adres Grote Noord 38, de plaats waar 
nu het Hoorns Muziekhuis van de Gebr. Van Meurs is 
gevestigd. Na het vak min-of-meer te hebben geleerd 
in het bedrijf van zijn vader, de boekhandelaar 
Herman Stumpel, besloot Eduard Joseph Maria 
Stumpel in 1905 als boekdrukker voor zich zelf te gaan 
beginnen. Hij trad in het huwelijk met Johanna Maria 
Maassen (Hoorn, 1879-1966) en het echtpaar ging 
boven de zaak aan het Grote Noord wonen. In datjaar 
werd tevens een drukpers van een vrij groot formaat 
aangeschaft, samen met het nodige lettermateriaal. 
1905 was tevens het jaar waarin het eerste nummer 
van "Onze Courant" verscheen. Voor de kapitale abon
nementsprijs van 50 cent per kwartaal kreeg men de 
krant franco thuis, en dat twee keer per week. 

De heer E.J.M. Stumpel sr. (1879-1967): boekdruk
ker, begaafd redenaar, politicus en oprichter van 
Onze Courant, het latere Nieuw Noordhollandsch 
Dagblad. 

Donkere gribus 
Over het nieuwe onderkomen van de drukkerij schreef 
de toenmalige Enkhuizer onderwijzer meester Fluit
man een aardig stukje in het jubileumnummer van de 
krant in 1930. "Toen ondergeteekende in het West
friesche verband werd opgenomen lag Onze Courant 
pas in de wieg in een behuizinge, zó schamel, dat men 
er niet binnen ging, of men moest er wezen. Men viel 
over de letterkasten en het rook er naar drukinkt en 
een stoel werd je niet gepresenteerd, want daar was 
geen plaats voor. En het rikketikte er, en het klikklak
te er, en er was gesuis en geruisch en geroep en geraas 
en men galmde zijn boodschap uit en men was blij, als 
men weer buiten stond om zich zelf weer te worden, 
met of zonder een bestijfselde courantensnipper aan 
de zool van zijn laars. Nee, ik kwam daar niet graag en 
velen anderen ook niet en niemand kwam daar graag. 
Echter tegen de buitengewoon gastvrijen en charman
ten directeur-bedrijfsleider- administrateur-redacteur 
sprak men dat niet uit. Men dacht het alleen maar, en 
hij, mensenkenner als weinigen, wist het al. Hij las het 
uit de ogen." 
Als we meester Fluitman moeten geloven, en waarom 
zouden wij aan zijn woorden twijfelen, liep de oprich
ter-directeur daar rond 1905 in een soort donker gri
bus rond te spoken om wat men noemt 'de zwarte 
kunst' te bedrijven. Het staat echter als een paal boven 
water dat er in die dagen armoede is geleden en dat 
alle zeilen moesten worden bijgezet om het hoofd 
boven water te houden. 

Naar de Draafsingel 
In 1913 zou 'Onze Courant' drie maal per week worden 
uitgebracht en de titel kreeg dan ook de toevoeging: 
'Anderdaagse courant voor de katholieken van Hoorn 
en Omstreken'. De oplage bedroeg 2.500 exemplaren 
hetgeen de capaciteit van de toen in gebruik zijnde 
drukpers bijna te boven ging. Het was dus zaak dat er 
maatregelen werden genomen en er zat niets anders 
op dan naar een ander onderkomen voor de drukkerij 
om te zien. 
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Dit beeld van Drukkerij Noordholland dateert van rond 1960: een periode dat de typografie nog volledig op lood
zetsel was aangewezen. 

Die nieuwe plaats werd gevonden op een plek die toen 
nog zo ongeveer buiten de wallen van Hoorn was gele
gen. Een aan de Draafsingel gelegen boerderij werd 
gekocht met daarbij genoeg ruimte om in de toekomst 
eventueel te kunnen uitbreiden. In die tijd was de 
Draafsingel nog een soort dijkje met aan twee kanten 
water en had de naam Stadssingel. De woonboerderij 
droeg toen al de naam 'Huize Meta' en de daarachter 
liggende opstallen zouden nog vele jaren de sporen 
van het boerenbedrijf dragen. 
Over de historie van deze boerderij is bekend dat 
Albert Wiers van der Deure (1816-1899), bakker te 
Wognum, veehouder, landman te Opmeer en Hauwert 
en burgemeester van Nibbixwoud (van 1872 tot 1898), 
rond 1874 een aantal weilanden in zijn bezit had. De 
grond was o.a. gelegen aan wat toen de grens van 
Hoorn was. In 1877 werd op één van deze weilanden 
de boerderij gebouwd zoals die nu nog te zien is op het 
adres Draafsingel 59, toen nummer 30. Albert Wiers 
van der Deure was, samen met zijn vrouw Trijntje 
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Galis, al in december 1876 aan het Nieuwland in Hoorn 
komen wonen. 
In aansluiting op de bouw kreeg Van der Deure in 1884 
toestemming om op het erf van de boerderij een 
schuur te bouwen. Na zijn overlijden op 9 november 
1899 kwamen deze opstallen in het bezit van de beleg
gings-maatschappij N.V. Ons Belang te Amsterdam. 
Deze maatschappij deed het geheel in 1901 voor 
f 5.050,- over aan het duo Cornelisje Gorter en Arie 
Schuijt. In 1910 werd de koopman Julius Christian 
Theodor Uthermöhlen voor f 7.000,- de eigenaar. 
Deze koopman heeft alles maar kort in bezit gehad 
want op 14 mei 1912 kwam Draafsingel 59 voor 
f 10.000.- in handen van de v.o.f. H. Stumpel. De enige 
vennoten van de v.o.f. H. Stumpel zijn op dat moment 
E.J.M. Stumpel, boekdrukker, en H.A.M. Stumpel, 
boekhandelaar. 'Huize Meta' had toen nog als adres 
Draafsingel 40. Het perceel Grote Noord 38, waar de 
drukkerij eigenlijk begon, werd in 1914 verkocht aan 
de pianohandelaar Gerrit van Meurs. 



Het dagblad 
In 1923 kon 'Onze Courant', mede door de inzet van de 
katholieke geestelijkheid in West-Friesland, tot dag
blad worden verheven. Het werd tijd om naar een 
echte rotatiepers om te zien, daar de krant nog steeds 
op een Worms-boekdrukpers werd gedrukt. Er werd in 
1928 een andere pers gevonden bij 'De Oprechte Haar
lemse Courant'. Deze 8-zijdige pers uit 1904 zou maar 
liefst dienst blijven doen tot 1937. 
Er werd ook een redactiebureau opgericht in een 
beperkte ruimte aan de Ramen. In 1919 zou deze re
dactie worden overgebracht naar het Nieuwland 10, 
de plaats waar nu Muziekhandel Moeskops is geves
tigd. E.J.M. Stumpel sr. wist een net van redactionele 
medewerkers op te bouwen, goeddeels bestaande uit 
r.k. priesters uit geheel West-Friesland. Eén van hen 
was de toenmalige kapelaan F. Cornet, die in 1930 een 
interessante beschrijving gaf van het onderkomen aan 
het Nieuwland. 
"Ik moest eens 'n boodschap doen bij den redacteur, 
dus zocht ik het glazen paleis van het Nieuwland op. 'n 
Tik op een klein raampje deed 'n vriendelijk gezicht, 
iet of wat donker, zuidelijk type, te voorschijn komen, 
waarop ik allervriendelijkst binnengeloodst werd. 
Werkelijk een en al vriendelijkheid! Ik zie nog den jon-

AGE"TSCHAP 

iiöordhollandsch 
Dagblad 

In mei 1945 ging het dagblad weer van start onder 
de naam Nieuw NoordhoUandsch Dagblad. Deze titel 
had Stumpel sr. nog voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog weten over te nemen van De Spaarne
stad te Haarlem. 

gen man voor me, de beide handen in de broekzakken, 
zijn zwierige kuif ten hemel wuivend. Daar zat nog 'n 
heer over een lessenaar heengebogen met 'n ernstig 
uiterlijk. Ja, maar men kon het hem aanzien, zijn hart 
was een zee van goedheid. Door enkele deuren heen 
werd ik naar 'het heiligdom' gebracht. Weer vriende
lijkheid, teveel zelfs. Ik houd helemaal niet van rom
mel, maar wat ik daar zag deed mij schaterlachen. Wie 
had ooit kunnen denken, dat er zoveel kijken kwam 
om 'n krant vol te maken?" 

Na de verbouwing die één jaar duurde kon in 1957 de "Villa Schermeroord" in gebruik worden genomen als 
kantoorruimte. 
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In 1937 werd door Drukkerij Noordholland deze 
geheel nieuwe, door Koenig & Bauer A. G gebouwde 
rotatiepers in gebruik genomen. Deze pers zou 
dienst blijven doen tot 1962. 

De redactie zou rond 1929 een plaats krijgen binnen de 
kantoorruimte op de Draafsingel. Tevens deed ook de 
eerste hoofdredacteur zijn intrede in de figuur van rec
tor L. A. Roozen. Hij zou in de loop der jaren worden 
opgevolgd door de heren Berger, Van Oorschot, Smits, 
Onstenk en Toes. 

Bouwen en verbouwen 
In de loop der jaren is er aan de Draafsingel enorm 
veel gebouwd en verbouwd. Dat begon al rond 1936 
toen er een nieuwe ruimte moest worden gecreëerd 
voor de rotatiepers die in 1937 in gebruik zou worden 
genomen. Deze 16-zijdige pers zou dienst blijven doen 
tot 1962, in welk jaar een geheel nieuwe 48-zijdige 
rotatiepers werd aangeschaft. 
Voorafgaande aan deze ingebruikname moest er ook 
toen weer een nieuwe hal worden gebouwd om deze 
pers te kunnen plaatsen. Vervolgens werd aan het 
einde van de jaren '70 besloten een 64-zijdige Wifag 
offset-rotatiepers aan te schaffen. 
Dit betekende tevens dat het bedrijf de grootste ver
bouwing uit zijn geschiedenis zou ondergaan en er een 
geheel nieuwe drukkerij op de aanwezige ruimte werd 
gebouwd. 

Hiermee krijgt men tevens een beeld van de opstallen 
die aan de Draafsingel te vinden zijn en nu door Druk
kerij Noordholland zijn achtergelaten. Afgezien van de 
woonboerderij , die de laatste jaren dienst heeft ge
daan als kantine voor het personeel, is er verder van 
enige historische bebouwing geen sprake. Bij de ver
bouwing tot kantine aan het begin van de jaren '70 is 
er van het interieur van de oorspronkelijke woonboer
derij weinig overgebleven. Het gebouw bestaat in prin
cipe uit vier muren en een dak en zal, zo het blijft 
bestaan voor wat het interieur betreft, geheel moeten 
worden gerenoveerd. Desondanks is het een goede 
zaak dat de Vereniging Oud Hoorn zich inzet om dit 
pand, met zijn karakteristieke uiterlijk, te kunnen be
houden. 
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Villa Schermeroord 
Er wordt nogal eens uit het oog verloren dat er, min of 
meer verscholen achter 'Huize Meta', nog een tweede 
villa te vinden is. Gezien de historie heeft ook dit pand 
de nodige waarde voor Hoorn, al zal dan ook aan dit 
gebouw heel wat gerenoveerd moeten worden. 
De geschiedenis van het pand Draafsingel 57 gaat 
terug naar 1924. In oktober van dat jaar diende de heer 
Petrus Johannes Schermer, wijnhandelaar te Hoorn, 
een aanvraag in voor de bouw van een woonhuis. Er is 
sprake van een perceel, bij het toenmalige gemeente
lijke kadaster bekend als Sectie D, nummer 2027, met 
een oppervlakte van± 1.025 m2. Het gebouw, met een 
oppervlakte van 196 m2, werd ontworpen door de 
Hoornse architect Sjoerd Wobbe Langius. Deze archi
tect maakte een begroting die eruit ziet als een soort 
boodschappenlijstje en kwam uit op een totaalbedrag 
van f 16.437, 70. Na het gereedkomen van het bouw
werk werd door gemeentearchitect J . Faber, samen 
met zijn adjunct H. Rodenhuis, op 1 september 1925 de 
vergunning verleend om het gebouw te mogen gaan 
bewonen. De familie Schermer zou de 'Villa Scher
meroord' blijven bewonen tot 1955, in welk jaar het 
gebouw door N.V. Drukkerij Noordholland werd over
genomen van de erven Schermer. Er was op dat mo
ment een groot gebrek aan kantoorruimte en ook ont-

Drukkerij Stumpel ging in 1905 van start op het 
adres Grote Noord 38, de plaats waar nu het Hoorns 
Muziekhuis Gebr. Van Meurs gevestigd is. 



In 1919 zou de redactie van de toenmalige Onze Courant worden overgebracht naar Nieuwland 10. Rond 1929 
kwam er de nodige ruimte aan de Draafsingel beschikbaar om de redactie te huisvesten. 

brak het aan een acceptabele ontvangstruimte met 
balie. 
Het kolossale pand werd aangepast aan de eisen van 
het bedrijf, hetgeen inhield dat er van het fraai stuk 
eigentijdse architectuur van S. W. Langius weinig over 
bleef. Mooie glas-in-lood ramen verdwenen en er werd 
een doorgang gebouwd tussen de panden 'Huize Meta' 
en 'Villa Schermeroord'. De oorspronkelijke voordeur 
met portiek verdween achter een hoge blinde muur 
aan de straatzijde. 

Er werd maar liefst een jaar over gedaan om het 
gebouw naar wens in te richten en op 1 januari 1957 
kon het nieuwe kantorencomplex feestelijk in gebruik 
worden genomen. In de loop der jaren is ook aan 'Villa 
Schermeroord' het nodige gesleuteld, ge- en ver
bouwd. En ook de oorspronkelijke fraaie tuin heeft 
het moeten afleggen tegen de ruimte waar tot voor 
kort de redactie van het Noordhollands Dagblad was 
ondergebracht. Wat er verder nog restte van deze tuin 
viel ten offer aan parkeerplaatsen voor bezoekers en 
personeel. 

Her en der draagt 'Schermeroord' echter nog sporen 
van zijn oude allure, zoals de fraaie groene en witte ge
glazuurde tegels langs de trap naar de kantoren boven. 
Zowel 'Huize Meta' als ook 'Villa Schermeroord' zijn 
bouwwerken die een stempel hebben gedrukt op de 

jongste geschiedenis van Hoorn. Eind 1999 kwamen 
zowel grond als opstallen in handen van Bot Bouw
initiatief B.V. te Alkmaar. Dit bedrijf heeft te kennen 
gegeven woningen te willen bouwen op de vrijgeko
men ruimte. 

Het is echter te wensen dat deze twee objecten voor 
Hoorn behouden kunnen blijven. Daarmee zal dan 
tevens ook de bijzonder fraaie, zéér oude beuk in de 
tuin van 'Huize Meta' van een zekere ondergang wor
den gered. 

Familie Stumpel 
Tot slot nog iets over de 'drukkerstak' van de familie 
Stumpel. Oprichter/directeur E. J. M. Stumpel sr. werd 
op 24 september 1879 geboren te Roelofarendsveen en 
overleed op 21juli1967 op 87-jarige leeftijd. Geduren
de zijn leven was hij een prominente figuur in de stad 
Hoorn en ook ver daarbuiten. Hij ijverde bijzonder 
voor de Rooms Katholieke zaak, waarbij 'zijn' krant 
vaak als spreekbuis fungeerde. Hij was lange tijd 
raadslid en ook wethouder van de gemeente Hoorn en 
zelfs was hij enige tijd lid van de Tweede Kamer voor 
de toenmalige R.K. Staatspartij. Voor zijn verdiensten 
was E. J. M. Stumpel begiftigd met het pauselijke ere
kruis Pro Ecclesia et Pontifice, hij was Ridder in de 
Orde van de H. Gregorius de Grote en was benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn 
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laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof aan de Drie
boomlaan te Hoorn. De scheiding van de eigendom
men van de gebroeders E.J.M. en H.A.M. Stumpel vond 
plaats op 4 november 1936 ten overstaan van notaris 
Simon Jacobus Luijckx te Hoorn. Op dat moment 
wordt E.J.M. Stumpel officieel eigenaar van huis, kan
toor en werkplaats aan de Draafsingel. In datzelfde 
jaar wordt Drukkerij Stumpel omgezet in Drukkerij 
N oordholland. 

Na zijn terugtreden als president-directeur in 1957 
werd hij opgevolgd door zijn zoons M.A.J. Stumpel 
(Toon, 1914-1990) tot 1 juli 1979 en H.B.A.A. Stumpel 
(Herman, 1918-1994) tot 1 april 1979. Deze beide 
broers waren als sinds 1 april 1941 vennoot van het be
drijf. Na de fusie van het Noordhollands Dagblad met 
de in Alkmaar gevestigde Verenigde Noordhollandse 
Dagbladen in 1981 verdween tevens de naam Stumpel 
van de Draafsingel. 

Laatste drukkerij nu uit de binnenstad verdwenen 

Bij het vertrek van Drukkerij 
Stumpel/Drukkerij N oordholland 
uit Hoorn is een einde gekomen 
aan de reeks van drukkerijen die 
de laatste 50 jaar in de Hoornse 
binnenstad waren. De drukkerij 
van Stumpel lag weliswaar in 
1913 nog buiten de wallen van de 
stad. Bekijken we echter de hui
dige plattegrond van Hoorn, dan 
kan met een gerust hart gesteld 
worden dat deze drukkerij nu in 
het midden van de stad te vinden 
was. 

In veel gevallen waren de kleine 
drukkerijen een aanvulling op 
een bestaande boekhandel. Hier 
bracht men immers als particulier 
en middenstander klein familie
en handelsdrukwerk. Zoals we 
dat ook bij Stumpel hebben 
gezien werd dit aanvankelijk uit
besteed. Zodra zich echter de 
mogelijkheid voordeed probeer
de men dit werk in eigen beheer 
te gaan vervaardigen. Boekhan
delaren die tevens een drukkerij 
hadden waren Van Bockxmeer, 
later Schneiders (Veemarkt/
West), Bakker (Nieuwstraat) en 
Stumpel (Grote Noord). Verder 

Drukkerij Van Bockxmeer: ooit op de plaats waar nu de RABO-Bank 
op de Veemarkt te vinden is. 

was er nog Schrickx (Kerkstraat), 
gespecialiseerd in lichtdrukken 
voor bouwtekeningen. 

Andere drukkerijen in de binnen
stad van Hoorn waren Koopmans 
(Munnickenveld) , Klaassen (Gro
te Oost), Houdijk (Grote Oost), 
Butter/West-Friesland (Kleine 

Noord), Edecea (Italiaanse Zee
dijk) en Mels (Veemarkt). Voor 
toen iets buiten de stad: Verman
de (Koepoortsweg). 
Betrekkelijk nieuwkomer is Theo 
van Vliet, aanvankelijk begonnen 
aan de Drieboomlaan en nu te 
vinden aan de Verlengde Lage
weg. 

GOED DRUKWERK - MOOI DRUKWERK 
KLEURENDRUK 

VISITE-DRUKWERK 
GEBOORTEKAARTJES 

VERLOVINGS- EN ONDERTROUWKAARTEN 

8 

DRUKKERIJ STUMPEL 
kan he:t U leveren in iedere: gtwenste uitvoering 

Bel s .v.p. t:ven op 4243 Hoorn. Wij komen <lan gaarne bij U 
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Voorjaarsledenvergadering: 18 april 2000 
Bij dit kwartaalblad ontving u de uitnodiging voor de 
voorjaarsledenvergadering van dinsdagavond 18 april 
in de Oosterkerk. Naast uw aandacht voor het agen
dapunt over de financiële' positie van de vereniging, 
vraagt het bestuur uw speciale aandacht voor het 
agendapunt 'Rondvraag'. In het vorige kwartaalblad is 
dit onderdeel reeds ter sprake gebracht. Er is voor 
gekozen om meer tijd in te ruimen voor de rondvraag, 
mits daar inderdaad behoefte aan blijkt. Om het be
stuur in staat te stellen zich goed voor te bereiden, 
wordt u verzocht om uiterlijk zaterdag 8 april - 10 da
gen vóór de vergadering - uw vragen schriftelijk in te 
dienen bij het Oost-Indisch Pakhuis. 
Tegen deze achtergrond is het agendapunt 'Rondvraag' 
bewust gepland na de pauze. Blijkt de behandeling 
slechts beperkte tijd te vragen, dan wordt de vergade
ring besloten door een lezing met dia's. Bestuurslid 
Arie Boezaard zal in het kader van het z.g. Japanjaar 
een lezing verzorgen over Hoornse monumenten in 
Holland Village in Nagasaki. De heer Boezaard is in 
1987 daadwerkelijk betrokken geweest bij de inrich
ting van dit Nederlandse Dorp in Japan. 
In deze editie treft u het financiële jaaroverzicht over 
1999 plus de begroting voor 2000 aan. Beide zijn voor
zien van een uitgebreide toelichting. Het bestuur acht 
de toelichting van bijzonder belang voor de toekomst 
van de vereniging. Het vertrouwt erop dat de daar 
geformuleerde verantwoording en onderbouwing u 
overtuigen van de noodzaak de verenigingsfinanciën 
structureel te verbeteren. Daartoe dienen de integraal 
opgenomen voorstellen tot contributieverhoging en 
tot verkoop van Gravenstraat 15. Het bestuur brengt 
het geheel als één voorstel onder uw aandacht. 

Contributieverhoging 
U bent gewend bij het eerste kwartaalblad van hetjaar 
de acceptgirokaart te ontvangen om uw contributie te 
voldoen. Deze keer mist u de acceptgirokaart. De 
kaart wordt u onmiddellijk na de voorjaarsledenverga
dering apart toegestuurd. Die vergadering zal zich 
eerst, door middel van goedkeuring van de begroting, 
dienen uit te spreken over de contributieverhoging tot 
f 45,-. Zodra de uitslag daarvan bekend is, ontvangt u 
het verzoek om uw bijdrage te betalen. Over de ach
tergronden van het voorstel en over andere financiële 
zaken kunt u elders in dit blad meer lezen. Penning
meester Frans van Iersel heeft een uitgebreide en hel
dere Toelichting bij de jaarrekening 1999 en de Be
groting 2000 geschreven. Beide zijn in het bestuur uit-

AG.F. van Weel, voorzitter 

voerig aan de orde geweest en worden u unaniem 
voorgelegd. 

Ledenadministratie 
Het heeft even geduurd, maar nu is het dan zover: in 
het Oost-Indisch Pakhuis staat sinds januari een nieu
we computer met printer voor onder andere de leden
administratie. Na overleg met het bestuur zijn de he
ren Cor Kooijman en John Lamers bereid gevonden 
om gezamenlijk die administratie te voeren. Er is een 
aparte contributierekening geopend zodat vanaf begin 
dit jaar alle ledenzaken: aanmeldingen, opzeggingen, 
mutaties, betalingen, aanmaningen e.d. in één hand via 
hetzelfde pakket worden afgehandeld. 
Een noodzakelijke stap in de richting van de verdere 
professionalisering van Oud Hoorn. Het bestuur heeft 
veel vertrouwen in deze nieuwe opzet en wenst beide 
vrijwilligers een goede samenwerking toe. 
Tegelijkertijd dient vooral Albert de Graaf voor zijn 
nauwgezette rol inzake de ledenzorg bijzonder te wor
den bedankt. Albert heeft sinds 1977 de ledenadmini
strateur per maand voorzien van de veranderingen in 
het ledenbestand: eerst Cees Kuppers en vanaf 1990 
Cor Kooijman. Ook de bezorgerszaken waren bij hem 
in goede handen. De leden vormen de bestaansbasis 
en het maatschappelijk draagvlak van de vereniging: 
niemand heeft zich dat de afgelopen drieëntwintig jaar 
meer beseft dan Albert de Graaf. Bravo! 

Lopende procedures 
Opnieuw heeft de vereniging zich gekeerd tegen de 
dreigende sanctionering van de verloedering van een 
tweetal monumentale panden aan het Kleine Noord. 
De gemeente moet opnieuw een beslissing nemen 
over de aanvraag voor de 'illegale' verbouwing. Twee 
jaar geleden bepaalde de rechter dat de eerder ver
leende vergunning in strijd was met het bestemmings
plan en dus moest worden vernietigd. Het college 
heeft besloten om nogmaals medewerking te willen 
geven aan de verlening van een bouwvergunning. In 
wezen betreft het de legalisering van een illegale ver
bouwing. Voer voor juristen of niet, Oud Hoorn blijft 
zich verzetten tegen deze onverteerbare aantasting 
van het stadsbeeld: de verplaatsing van de ingang van 
de supermarkt naar de Dubbele Buurt alsmede de 
afschuwelijke hardblauwe venstervoering aan de oor
spronkelijke voorzijde. Een goed luisteraar moet wel 
tot de slotsom komen dat het vertrek van de super
markt naar elders de enig overgebleven oplossing is. 
Opdat de gemeente Hoorn daaraan ten volle haar 
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medewerking wil verlenen... De aanvraag van Oud 
Hoorn om verscheidene beeldbepalende panden 'in de 
eerste schil' te plaatsen op de gemeentelijke monu
mentenlijst, is besproken in de januari-vergadering 
van de monumentencommissie. Daar bleken de leden 
gevoelig voor de meeste van onze verzoeken. Zij voeg
den nog meer panden toe aan het historisch onder
zoek dat vooraf gaat aan eventuele plaatsing op de lijst 
(zie de rubriek Stadsbeeldbewaking). Het bestuur 
heeft project-ontwikkelaar Bot verzocht om overleg 
over de toekomst van Huize Meta en de villa 
Schermeroord aan de Draafsingel. 
Voor de voormalige r.k. VGLO aan de Joh. Poststraat 
lijkt het doek echter gevallen. De procedure is reeds te 
ver gevorderd, zegt men ten stadhuize. Politiek gezien 
blijkt er weinig draagvlak voor de instandhouding van 
de z.g. Taalschool aan de Johan Messchaertstraat. Het 
overleg over het z.g. Kwaliteitsplan maakte dat duide
lijk. Oud Hoorn zal zich echter blijven inzetten voor 
het behoud van dit markante gebouw dat zo fraai de 
lage gevelwand afsluit tegenover de woonbebouwing. 

Hoorns nieuwe reclamebeleid 
Eén van Oud Hoorns vaste uitgangspunten is het stre
ven naar een stijlvolle stad: een stad die onvoorwaar
delijk recht doet aan haar monumentale karakter en 
wars is van de toeters en bellen waarmee vele onder
nemers de aandacht van klanten denken te trekken. 
Reeds in 1996 stelde de Hoornse raad nieuwe richtlij
nen vast voor reclame-uitingen. De nieuwe regelge
ving werd per 1 januari 2000 van kracht. In de tussen
tijd hebben de ondernemers de tijd gekregen om hun 
reclamevoeringen aan de nieuwe eisen aan te passen. 
Het is verboden reclames te plaatsen op de daken. 
Ook wordt scherp gelet op de gebruikte letters en te
kens. Reclames die een storende invloed hebben op de 
beeldbepaling van een pand zijn niet toegestaan: bij
voorbeeld ver uitstekende borden of vertikaal lopende 
belettering. Ook bewegende reclames, lichtkranten, 
en met tussenpozen oplichtende reclames zijn uit den 
boze. Dat er per gevel toch nog twee vlaggen mogen 
wapperen, betreurt Oud Hoorn. Het is daarentegen 
verheugend te constateren dat de reclamevoering zich 
dient te beperken tot de eerste verdieping van een 
winkelpand. Op monumenten moeten verlichte recla
mes worden uitgevoerd in losse letters, eventueel in 
neon, die samen niet meer dan 60% van de gevel
breedte in beslag nemen. 
Ook dit nieuwe beleid staat of valt natuurlijk met de 
inzet van het handhavingsbeleid. Overtreders worden 
eerst aangeschreven met een dwangsom in het voor
uitzicht voor iedere dag dat de regels worden overtre
den. Overschrijdt de totale dwangsom het bedrag van 
vijftienduizend gulden - de termijn van 30 dagen - dan 
verwijdert de gemeente de illegale reclame eigenhan
dig. De kosten worden doorberekend. 
Hoewel er nog veel is toegestaan in Hoorn, is het nieu
we beleid een stap in de goede richting. Oud Hoorn zal 
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Geldt het nieuwe reclamebeleid ook voor de 
Proostensteeg? 

waakzaam moeten blijven en en scherp moeten blijven 
toezien op te uitbundige uitspattingen. 

Cultuur Historische Waardenkaart 
Op 11 februari is de eerste Cultuur Historische Waar
denkaart van Noord-Holland uitgereikt. De kaart heeft 
betrekking op het gebied van de Schermer en het 
Waterschap Het Lage Rond. 
Op de kaart staan o.a. de beschermde stads- en dorps
gezichten, historische dijken, verkavelingsstructuren, 
archeologische monumenten en andere waardevolle 
elementen. Ook geeft de kaart daaraan waarderingen, 
variërend van 'hoge waarde' tot 'van zeer hoge waar
de'. Plannenmakers zoals projectontwikkelaars, stede
bouwkundigen en landinrichtingscommissies kunnen 
niet om het gebruik van de CHW-kaart heen. In totaal 
worden voor het Noord-Hollands grondgebied acht 
regiokaarten gemaakt. Oud Hoorn is benieuwd naar 
die van Hoorn en omgeving. Zo gaat het gebied Ban
gert/Oosterpolder immers binnenkort op de schop. 

Vrijwilligers actief 
Enthousiast Oud Hoorn-lid Jan Plukkel is bereid ge
vonden om voortaan ook als fotograaf voor de vereni
ging op te treden. Eva Kleintjes, dochter van be
stuurslid Rudy Kleintjes, gaat zich de komende tijd in
zetten om bestaand Oud Hoorn-materiaal (o.a. manu
scripten, lesmateriaal van de bouwkunstcursus, stads
wandelingen) te voorzien van een meer professionele 
opmaak. De dames Trudie Schrickx, Hieke Stapel en 
Femke Uiterwijk werken op dit moment aan het script 
van de videofilm 'Bij het scheiden van de eeuw'. Met 
de bezorgers van het kwartaalblad is tijdens de laatste 
bijeenkomst in Huis Verloren afgesproken dat zij in 
hun wijk de bekende veelkleurige Oud Hoorn-wer
vingsfolder in de bus zullen doen bij nog-niet-leden. 



Negen onderzoeksputten aan het Jeudje 
De voorlopige resultaten van de opgravingen 

Tosca van de Wal Ie-van der Woude 

In het laatste nummer van vorig jaar (en de eeuw!) maakte Tosca van de Walle van 
der Woude de eerste resultaten bekend van de opgravingen op het Jeudje. Er is zoveel 
te melden over het archeologisch onderzoek aldaar, dat het artikel in tweeën moest 
worden gesplitst. In het eerste nummer van de nieuw eeuw sluit Oud Hoorn nu af 
wat intussen bekend is geworden over het vele werk aan negen onderzoeksputten. 
Ook het vervolg op de overblijfslelen van de verdedigingswal is van de gemeente -
archeoloog. 

Gezien het negatieve resultaat in werkput VI, werd 
besloten om voor de aanleg van werkput VII wederom 
een aanzienlijk stuk van het terrein over te slaan 
Het onderzoek van de nieuwe werkput bleek gelukkig 
zeer de moeite waard, al waren ook hier de eerste 13 
meter goeddeels verstoord door een enom1e 19e 
eeuwse waterkelder en de ondergrondse overblijfse
len van de melkfabriek. Hierdoor kon van het huis dat 
hier oorspronkelijk had gestaan alleen nog een gedeel
te van de achtergevel en de aansluitende noordweste
lijke zijgevel worden blootgelegd (afb. 10). Ervan uit-

Ajb. 11 .De vele sporen in de door grote waterover
last geteisterde werkut VII. Achterin is een van de 
grote kuipen van de vermoedelijke ververij of taan
derij zichtbaar: De bodem van de andere kuip 
tekent zich links vooraan op de foto af 

gaande dat de voorgevel van het huis aan de Jeude
straat was gelegen, moet het ca. 16 meter lang geweest 
zijn. De breedte is niet meer te achterhalen. Het latere 
muurwerk van de melkfabriek heeft namelijk niet 
meer de oorspronkelijke perceelindeling aangehou
den. Voor zover nog waar te nemen, was de muur van 
de achtergevel gefundeerd op een houten roostercon
structie. Deze bestond uit twee in de lengterichting ge
legde balken, waartussen zich op enige afstand van el
kaar dwarsbalken bevonden. De tussenliggende ruim
ten waren opgevuld met korte ingeheide paaltjes. Het 
geheel was afgedekt door lange planken. Vergelijkbare 
roosterconstructies kennen we van verscheidene mid
deleeuwse gebouwen.11 Het is dan ook opmerkelijk 
dat men bij de bouw van dit huis, dat we voorlopig in 
het begin van de 17e eeuw dateren nog voor zo'n 
'ouderwetse' techniek heeft gekozen. 
Voor zover nog waar te nemen, was de muur van de 
achtergevel gefundeerd op een houten roostercon
structie. Deze bestond uit twee in de lengterichting ge
legde balken, waartussen zich op enige afstand van el
kaar dwarsbalken bevonden. De tussenliggende ruim
ten waren opge-vuld met korte ingeheide paaltjes. Het 
geheel was afgedekt door lange planken. Vergelijkbare 
roosterconstructies kennen we van verscheidene mid
deleeuwse gebouwen.11 Het is dan ook opmerkelijk 
dat men bij de bouw van dit huis, dat we voorlopig in 
het begin van de 17e eeuw dateren nog voor zo'n 
'ouderwetse' techniek heeft gekozen. 

De fundering van de zijgevel, waarvan nog ca. 2,5 
meter intact was, bestond uit een 75 cm breed gemet
seld riooltje met een houten vloer. Het bovenste 
gedeelte was niet meer aanwezig. De ingang ervan had 
zich, getuige de hier gemetselde helling, in de nog aan
wezige achterhoek van het huis bevonden. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft het riooltje geloosd op de 
Vollerswaal. De extreme wateroverlast die bij het ver
diepen van het voorste gedeelte van de werkput werd 
ondervonden, versterkt dit vermoeden. 
Evenwijdig aan de Turfhaven werd eveneens een huis
muur blootgelegd. Het betrof de voorgevel van een 
van de huizen die in de 19e eeuw aan het Buurtje 
gebouwd zijn. Van muurwerk behorend bij oudere 
bebouwing, die georiënteerd was op de Turfhaven, 
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vond men geen sporen terug. Wellicht is het volledig 
gesloopt ten behoeve van de latere bebouwing, doch 
het is ook mogelijk dat zich hier voorafgaand aan de 
ige eeuw een open erf bevond. Zeker is, dat zich in dit 
gedeelte van de werkput een merkwaardige wirwar 
aan sporen bevond, die duidden op een klein bedrijfje 
ter plaatse. Ook het achterste gedeelte van werkput 
VII leverde een interessante vondst op. Over ca. 6 
meter kon hier een houten looppad in de richting van 
de Turfhaven worden blootgelegd. Hieronder zal op 
deze vondsten nader worden ingegaan. 
De bouwresten in de aansluitend aan werkput VII 
gegraven werkput VIII leverden voorlopig een weinig 
helder beeld op. Of een ca. 5 meter brede rechthoeki
ge paalfundering, waarvan een groot gedeelte halver
wege de werkput werd blootgelegd, aan een woonhuis 
moet worden toegeschreven, is nog enigszins twijfel
achtig. Weliswaar zijn ligging en oriëntering afwijkend, 
doch de constructie is te zwaar uitgevoerd voor een 
eenvoudig gebouwtje. 
Een nadere bestudering van de sporen die in deze 
werkput zijn blootgelegd zal hopelijk meer inzicht ver
schaffen in hun onderlinge samenhang en ouderdom. 
Als laatste werd werkput IX gegraven als uitbreiding 
in zuidoostelijke richting van het achterste gedeelte 
van werkput VI. Hier trof men een groot gedeelte van 
een van de zijmuren van het genoemde 19e eeuwse 
huis aan. De werkput bleek echter met name interes
sant vanwege de houten looppaden, waarvan er ook al 
een in werkput VII was blootgelegd. 
Ten gevolge van de aanzienlijke verstoringen die late
re bouwactiviteiten (met name ten behoeve van melk
fabriek 'Horna') teweeg hebben gebracht, kon betrek
kelijk weinig van de oorspronkelijke bebouwing op 
het Jeudje worden gereconstrueerd. Slechts van drie 
woningen, een dubbel woonhuis in werkput N/V en 
een deel van een huis in werkput VII, konden over
blijfselen worden ingemeten. Alle hadden de voorge
vel aan de Jeudestraat. Voor woonhuizen met de voor
gevel aan de kant van de Turfhaven, zoals de kaart van 
Velius die laat zien, zijn geen aanwijzingen gevonden, 
die dateren van voor de me eeuw. Het is zelfs zeer de 
vraag of er voor die tijd hier een straat aanwezig is 
geweest, zoals de oude stadsplattegronden ons willen 
doen geloven. Of het dwars georiënteerde gebouw hal
verwege werkput VIII eveneens een woonfunctie heeft 
gehad, is nog onduidelijk. 

De vermoedelijke overblijfselen van een ververij 
of taanderij 
Hierboven was al even sprake van vondsten in werk
put VII, die op de aanwezigheid van een bedrijfje duid
den. Het betreft vier grote houten kuipen, die ten dele 
weggebroken zijn door de latere aanleg van o.a. water
putten, waterkelders en een vierkante roostercon
structie van zware balken, waarvan de functie nog 
onbekend is (afb. 11). Het is voorlopig erg moeilijk 
om de ouderdom van deze kuipen te bepalen, omdat 
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Ajb. 10. Het nog bewaarde gedeelte van de funde
ring van het in werkput VII aangetroffen woonhuis 
m et het inpandige riooltje langs de zijgevel. De 
zware muur links behoort tot een grote 19e eeuwse 
waterkelder. 

begeleidend vondstmateriaal ontbreekt. Hopelijk zal 
dendrochronologisch onderzoek van genomen hout
monsters ons t.z.t. meer inzicht kunnen verschaffen. 
Een datering in de l 7e eeuw lijkt het meest waar
schijnlijk. 
De kuipen, waarvan bodem en wanden bestonden uit 
dikke grenen planken, hadden een diameter van ca. 
1.50 tot 1. 70 meter. De wanddelen werden bijeenge
houden door brede houten hoepels (afb. 12). 
In een van de kuipen werden nog resten van een rood
bruine pasta aangetroffen. De andere kuipen vertoon
den aan de binnenzijde dezelfde roodbruine kleur. Na
der onderzoek zal moeten uitwijzen om welke stof het 
precies gaat. Hetzelfde geld voor het vezelrijke residu 
dat zich op de bodem van een van de kuipen bevond. 
Een halfronde stookplaats moet tot hetzelfde bedrijfje 
behoord hebben (afb. 13 ). Het lijkt gezien deze vond
sten het meest waarschijnlijk dat we hier te maken 
hebben met een ververij of taanderij. De ligging van 
het terrein in de omgeving van verscheidene havens 
maakt de laatste van deze twee mogelijkheden de 
meest aannemelijke. 
Omdat geen muurresten van enige betekenis zijn aan
getroffen, lijkt het erop dat het bedrijfje gefunctio
neerd heeft in de open lucht of hooguit onder een 
open overkapping. 

De houten looppaden 
De bouwers van de vermoedelijke taanderij hadden op 
hun beurt de onderliggende en vroegste bewonings
sporen, een systeem van houten looppaden, gedeelte
lijk weggebroken. In het achterste gedeelte van werk
put VII werden zoals gemeld nog enkele meters van 
zo'n pad aangetroffen. Het liep tot aan de Turfhaven en 
bestond uit drie tegen elkaar aanliggende dikke plan
ken, die werden ondersteund door ruim 1 meter uit 
elkaar liggende dwarsbalken. De ogenschijnlijk wille
keurig in de planken aangebrachte gaten en ijzeren 



nagels wijzen erop dat het hout secundair gebruikt is. 
In werkput IX bleek dat het pad oorspronkelijk deel 
uitmaakte van een U-vormig systeem van dergelijke 
paden. Ook hier liep een voetpad in de richting van de 
Turfhaven, dat door een dwarspad was verbonden met 
dat in werkput VII (afb. 14). Ter hoogte van de ver
moedelijke taanderij was dit dwarspad weggebroken. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat deze plan
ken paden zijn aangelegd om bij hoog water enigszins 
droge voeten te kunnen houden. Dit vermoeden werd 
bevestigd door een vroegere bewoner van het Jeudje, 
die zich wist te herinneren dat houten looppaden met 
hetzelfde doel nog in recénte tijd aan de kant van de 
Vollerswaal aanwezig waren geweest. 

De ontstaansgeschiedenis van het Jeudje 
De Vollerswaal was in de middeleeuwen een groot 
water, dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. 
De naam waal wijst op het ontstaan door een inbraak 
van de zee. Tussen dit water en de Gouw lag een moe
rassig rietland met daarin verscheidene poelen, dat 
langzaam maar zeker voor bebouwing geschikt 
gemaakt werd.12 Hoewel hierover geen duidelijke 
gegevens bestaan, lijkt het aannemelijk dat het Jeudje 
in oorsprong van dit moerasgebied deel uitmaakte. De 
resultaten van de opgraving ondersteunen deze veron
derstelling. In iedere werkput trof men in wezen het
zelfde beeld aan: onder een aantal kunstmatige opho
gingen was een pakket natuurlijk gegroeid rietveen 
aanwezig. Dit veen bevond zich op zijn beurt op de 
oorspronkelijke ongeroerde klei die men overal onder 
dit deel van West-Friesland aantreft.13 
Een eerste bestudering van de bodemprofielen geeft 
de indruk dat het Jeudje in ieder geval in twee hoofd
fasen is opgehoogd met grond die van elders uit de 
stad afkomstig is. De eerste grote ophoging lijkt op 
basis van het daarin aanwezige vondstmateriaal uit het 
begin of de eerste helft van de 168 eeuw te dateren. 
Vermoedelijk moet deze dan ook in verband worden 
gebracht met de aanleg van de nieuwe wal in 1508. In 
de werkputten N en V was nog duidelijk het loopvlak 

Ajb. 12. Een van de (nog niet uitgegraven) kuipen 
van de vervberij of taanderij. 

van dit eerste ophogingspakket zichtbaar in de vorm 
van een in de loop der jaren ontstane harde laag, die 
de ophoging aan de bovenzijde afsloot. De tweede 
grote ophoging moet hebben plaatsgevonden in het 
laatste kwart van de 168 eeuw en diende vermoedelijk 
mede om het terrein, dat tot dan toe nauwelijks bebou
wing kende, beter bouwrijp te maken. Een bijzondere 
vondst, afkomstig uit genoemde laag, ondersteunt 
deze datering. Het betreft enkele leisteenfragmenten, 
waarop aan weerszijden tekeningetjes van o.a. plan
ten, een paard en gekroonde tweekoppige adelaars 
zijn ingekrast.14 Een van deze tekeningen is voorzien 
van het jaartal 1574 (afb. 15). 

Ajb. 13. De bij de kuipen behorende stookplaats. 

De voorlopige conclusies die we uit een eerste bestu
dering van de bodemprofielen en het vondstmateriaal 
kunnen afleiden komen totaal niet overeen met de 
strekking van het hiernavolgende citaat uit de kroniek 
van Velius. 
"Ontrent dese tijt (1566) wert de haven achter de Sint 
Teunis kerck (Oosterkerk) die nu seer vervuijlt was 
schier een man lang verdiept en de eerde die daer uyt 
quam wert ghebracht inde Vullers weel zijnde de 
selve doentertijt een groot diep water tusschen de ves
ten vande stadt en dachterhuysen vande Bagijne 
cloosters inde Gou (. .. ). Met dese eerde wert een goet 
stuck daer van gevult maer de Bagijnepaters setten 
haer daer tegen en klaechden ten Hooff dattet selve 
haer seer hinderlijck was en dat haer de vaert na 
haer Zant daer door veel onreder wert. Immers sy 
brachten so veel te weeg datter een verbot uyten Hage 
quam daerdoor de stadt belast wert van het vorder 
vullen op te houden (. .. ). Naderhant wert de weel 
voort gevult en is nu de plaets daer van eensdeels 
gegaen tot de Jeudestraet eensdeels tottet water vande 
niewe Turjhaven." 15 

Uit dit tekstfragment kunnen we het volgende opma
ken: 
• De Vollerswaal was anno 1566 een diep water, dat 

zich uitstrekte tussen de omwalling van 1508 en de 
achtererven van de kloosters aan de Gouw (d.w.z. 
de huizen langs de Turfhaven). 
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Ajb. 16. De kaart van Hoorn door Jacob van Deventer, ca. 1560. 

• Met de grond die door het uitbaggeren van de toen
malige haven achter de Oosterkerk (nu: Gedempte 
Appelhaven) vrijkwam, werd een groot deel van het 
genoemde water binnen de omwalling gedempt. Dit 
nieuw gewonnen terrein strekte zich uit van de 
Jeudestraat tot aan de Nieuwe Turfhaven en kan 
derhalve niet anders geduid worden dan het Jeudje. 

• De bewoonsters van de kloosters aan de Gouw 
ondervonden grote overlast door de werkzaamhe
den omdat ze veel moeilijker dan voorheen varend 
hun land konden bereiken. 

De door Velius gedane mededelingen lijken op een 
aantal punten tegenstrijdig. Bekijken we de kaart die 
Jacob van Deventer omstreeks 1560 van Hoorn maak
te, dan zien we een geheel andere situatie (afb. 16). 
Achter de wal van 1508 is een groot vrijwel onbe
bouwd terrein aanwezig en ook de Turfuaven bestaat 
al. De Vollerswaal is gelegen aan de buitenzijde van de 
wal en niet erbinnen. Deze situatie stemt goed overeen 
met het rietveenpakket dat tijdens de opgraving is 
geconstateerd in de ondergrond van het Jeudje en de 
daarop gelegen ophoging die in ieder geval voor het 
midden van de 15e eeuw is te dateren. Het lijkt boven
dien niet erg praktisch om een niet gefundeerde of 
anderszins versterkte aarden wal dwars door een 
groot en diep open water aan te leggen. 
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De mededeling dat de kloosterlingen per boot hun 
land moesten bereiken, lijkt te suggereren dat men uit
hoven buiten de stadswal bezat, terwijl Velius juist eer
der vermeld heeft dat deze in 1508 binnen de nieuwe 
stadwal kwamen te liggen.16 Ook de Turfuaven 
behoefde niet met een bootje overgestoken te worden. 
De kaart van Van Deventer laat verscheidene bruggen 
over dit water zien. 
Resumerend moeten we dus constateren dat Velius' 
mededeling dat het Jeudje in 1566 met havenbagger 
werd opgehoogd, niet juist kan zijn. 

Conclusie 
Ten gevolge van aanzienlijke bodemverstoringen, met 
name daterend uit recente perioden, heeft de opgra
ving op het Jeudje slechts in beperkte mate informatie 
over de vroegere bewoning opgeleverd. Bewijzen van 
de aanwezigheid van Joden op deze plaats zijn niet 
gevonden. Hiervoor heeft men vondstmateriaal nodig, 
dat met zekerheid afkomstig is van de bewoners zelf. 
Zulk materiaal kan alleen worden verzameld uit het 
eigenlijke woonniveau of uit afval- en beerputten. 
Helaas waren alleen de funderingen van de huizen nog 
aanwezig en was dit woonniveau verdwenen. Ook 
afval- en beerputten ontbraken. 
Het inpandige riooltje, dat in werkput VII werd aange
troffen bewijst ons vermoeden dat men met zoveel 



Ajb. 14.De planken looppaden, die in werkput VII 
en IX werden aangetroffen aan de kant van de 
Turfhaven. 

water rondom z'n afval gemakkelijk in Vollerswaal of 
Turfhaven kon dumpen. Het onderzoek naar de stads
wal van 1508 was meer succesvol en heeft diverse 
gegevens verschaft over de bouw daarvan, met name 
over vorm, bouwwijze en exacte plaats van de daarin 
aanwezige torens. De informatie die Velius ons over de 
bouw van de wal verschaft, blijkt goed te kloppen. 
Ook over de wijze waarop de walkant van de 
Vollerswaal steeds verder is opgeschoven in de loop 
der tijd heeft de opgraving ons meer inzicht gegeven. 
De bodemprofielen leerden ons meer over de ont
staansgeschiedenis van het Jeudje. Hierover blijken de 
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Ajb. 15. Een van de op leistenen gemaakte tekenin
gen die in een van de ophogingslagen zijn aange
troffen. 

mededelingen van Velius heel wat minder correct. 
De indruk die oude stadsplattegronden ons geven, dat 
er langs de Turfhaven een straat zou hebben gelopen 
waarlangs huizen stonden, lijkt eveneens niet juist. 

Literatuur 
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van Hoorns verleden. De jaren 1300 - 1536. Hoorn, 1996. 
Velius, Th.: Chronijck vande Stadt van Hoorn. Hoorn, 
1604. 

Noten 
9 In Hoorn zijn bij opgravingen tot nu toe nog nooit der
gelijke roosterconstructies aangetroffen. 
10 Velius, p. 11-14. 
11 Deze klei is afgezet tijdens de z.g. Duinkerke 0 trans
gressiefase (ca. 1850-1250 v. Chr.). 
12 Een vergelijkbare leisteen met tekeningen van jacht
en banketscenes is in 1989 gevonden op een terrein aan 
de Molsteeg. Ook zijn uit Hoorn twee leistenen bekend, 
waarop bordspelletjes gekrast zijn. 
13 Velius p. 140. 
14 Velius p. 88. 

NASCHRIFT BIJ OPGRAVING JEUDJE 
Door leden van de archeologische werkgroep zijn tijdens 
het afgraven van het terrein t.b.v. de aanleg van een par
keergarage regelmatig waarnemingen verricht. Hierbij 
zijn nog enkele interessante gegevens aan het licht geko
men. 
Ten noordwesten van werkput 8 tekende zich op het diep
ste niveau een sloot af. Gezien zijn richting past deze 
sloot in het patroon van de stedelijke verkaveling, dat 
veelal nog herkenbaar is in de richting van de huiserven 
in het oudste gedeelte van de stad. De oude kavelsloot 
leverde op een aantal plaatsen een grote concentratie 
vondsten op. In tegenstelling tot het overige vondstmate
riaal van het Jeudje zijn deze te dateren in de late 14e en 
15e eeuw. De hoeveelheid materiaal doet vermoeden dat 
in die tijd in de directe omgeving van de sloot bewoning 
moet zijn geweest. Hoewel bewijzen ontbreken, zouden 
we hierbij wellicht kunnen denken aan een boerderij , 
behorend bij een van de kloosters aan de Gouw. 
Een ander gegeven dat pas goed zichtbaar werd toen het 
terrein goeddeels was afgegraven, waren enkele rijen 
palen met horizontale planken ertussen, die dwars over 
het Jeudje liepen. Een van deze constructies was bij de 
opgraving reeds waargenomen op de grens tussen werk
put 7 en 8 en werd toen als een erfafscheiding gezien. 
Waarschijnlijker is nu echter de veronderstelling dat het 
in oorsprong om beschoeiingen gaat, die met een aantal 
uitbreidings- en ophogingsfasen samenhangen. De indruk 
bestaat namelijk dat het vondstmateriaal, dat tegen deze 
wanden is gestort jonger wordt naarmate men van de 
Pakhuisstraat in de richting van de punt van het schierei
land gaat. Uit nadere bestudering van het materiaal zal 
moeten blijken of deze nieuwe theorie inderdaad juist zal 
blijken te zijn. 
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Jaarverslag Vereniging Oud Hoorn 1999 

1. Leden 
Het ledental van de vereniging groeit nog steeds. Eind 
1998 was het ledental van de vereniging toegenomen 
tot 1929 leden en aan het begin van het nieuwe millen
nium bedroeg het ledental bijna 1982, waarmee de ver
eniging de magische grens van 2000 dicht is genaderd. 
Voor de tweede keer in successie heeft het bestuur 
met succes een ledenexcursie georganiseerd, ditmaal 
naar Gouda. De belangstelling was groter dan vorig 
jaar en het nieuwe bestuurslid mw. Marit Veerman had 
een boeiend en attractief programma opgesteld. 
Helaas heeft het bestuur ook dit jaar weer afscheid 
moeten nemen van een aantal trouwe leden, onder wie 
de heer Piet van der Raay en mevrouw Renckens. 
Beiden hadden zij in hun nalatenschap de vereniging 
bedacht met resp. 2500 dia's over Hoorn en een legaat 
van f 5.000,-. 

2. Het bestuur 
In 1999 heeft het bestuur 11 maal formeel vergaderd 
en zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering heeft de vereni
ging afscheid genomen van een drietal zeer gewaar
deerde bestuursleden, de heren Albert de Graaf, Pim 
van der Waal en mevrouw Pauline van Leeuwen. Met 
name de heren De Graaf en Van der Waal kunnen 
terugzien op een lange staat van dienst bij de vereni
ging van resp. 25 en 15 jaar. Albert de Graaf werd bij 
deze gelegenheid unaniem en onder luid applaus geko
zen tot erelid van de vereniging. De bestuursleden 
Huisman en Faber werden met algemene stemmen 
herkozen als lid van het bestuur en als nieuwe leden 
traden in de voorjaarsledenvergadering de heer Frans 
van Iersel en mevrouw Marit Veerman-Boon aan. De 
heer Van Iersel is vervolgens door het bestuur gekozen 
tot penningmeester en mw. Veerman is sindsdien on
der meer belast met de organisatie van de lezingen en 
de ledenexcursie. In de najaarsledenvergadering is 
tenslotte de heer Michel Moeskops gekozen tot nieuw 
lid van het bestuur, waarmee alle vacatures waren ver
vuld. De heer Moeskops wordt belast met taken op het 
juridische vlak. 
De voorjaarsledenvergadering kende geen themage
deelte vanwege de aansluitende receptie voor de 
scheidende bestuursleden. Na afloop van de najaarsle
denvergadering werden de leden in de gelegenheid 
gesteld de toren van de Grote Kerk te beklimmen. Zij 
konden tegelijkertijd luisteren naar het carillonspel 
van de stadsbeiaardier Frits Reynaert. 
De jaarlijkse onderscheiding is in 1999 uitgereikt aan 
de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag voor 
haar niet aflatende inzet voor de restauratie en een 
goed beheer van deze kerk. 
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PM. Huisman, secretaris 

Het bestuur heeft in 1999 een excursie gehouden naar 
de stad Utrecht, waar het programma bestond uit een 
rondwandeling langs vele interessante monumentale 
panden in de binnenstad en een bezoek aan het 
Utrechts historisch documentatiecentrum. 

3. Eigendommen 
Zowel aan de rijksmonumenten van de stichting Oud 
Hoorn als aan de panden van de vereniging is het afge
lopen jaar het nodige onderhoud verricht, zij het min
der dan was gepland. Het nog niet uitgevoerde onder
houd zal nu in 2000 plaatsvinden. 
Voorts heeft het bestuur de leden het voorstel gedaan 
om het pand Gravenstraat 15 te verkopen. Tijdens de 
najaarsledenvergadering is dit voorstel verworpen. 
Ook in 1999 hebben diverse personen de vereniging 
roerende goederen geschonken of in bruikleen gege
ven. Diverse schenkingen hebben de kasten van het 
documentatiecentrum in het Oost-Indisch Pakhuis 
flink gevuld. Zonder andere schenkers te kort te willen 
doen was de belangrijkste schenking die van Wouter 
van Geuns die een belangrijk deel van zijn collectie 
boeken over bouwkunst en architectuur aan de ver
eniging heeft overgedragen. 

4. Stadsbeeldbewaking 
Op vele fronten is het bestuur in 1999 actief geweest 
ter bescherming van ons cultureel erfgoed. Zo heeft 
het bestuur bezwaar gemaakt tegen het bouwplan van 
Van Herk aan de Karperkuilen heeft het bestuur bij de 
gemeente aan de bel getrokken over de mogelijke 
bedreiging van de Eikstraatkerk, de voormalige stads
boerderij aan de Draafsingel, de voormalige m.u.l.o.
school eveneens aan de Draafsingel en de voormalige 
v.g.l.o.-school op de hoek van de Joh. Poststraat en de 
Koepoortsweg. Ook heeft het bestuur zich verzet 
tegen de terrasschotten op de Rode Steen en heeft het 
de herinrichting van het Grote Oost kritisch gevolgd. 
Daarnaast heeft het bestuur in positieve zin zijn 
invloed aangewend door een bijdrage te schenken 
voor het gieten van de grootste klok van het carillon, 
door steun te verlenen aan het zichtbaar maken van 
een deel van de opgravingen van het Jeudje en door 
een bijdrage te leveren aan de tentoonstelling in het 
Westfries Museum 'Het veranderend stadsbeeld in de 
twintigste eeuw'. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties 
Diverse (bestuurs)leden van de vereniging hebben in 
het verslagjaar onze belangen behartigd en het Oud 
Hoorn-geluid laten horen in verschillende commissies 
en organisaties. 
Als vanouds heeft voormalig bestuurslid Albert de 



Graaf de veremgmg vertegenwoordigd in de Kerk
meijer-de Regt stichting. 
De bestuursleden Jan Rietvink en Rudy Kleintjes heb
ben gezamenlijk de standpunten van Oud Hoorn naar 
voren gebracht in de gemeentelijke Monumenten
commissie. Daarnaast heeft Rudy Kleintjes de vereni
ging vertegenwoordigd in de Welstandscommissie en 
heeft hij namens Oud Hoorn deel uitgemaakt van het 
bestuur van de stichting Stadsherstel. 
Nadat Albert de Graaf te kennen had gegeven vanaf 1 
januari 2000 geen lid meer te willen zijn van de be
heerscommissie van het Westfries Museum heeft het 
bestuur ons lid, de heer Fokko de Boer bereid gevon
den deze taak van hem over te nemen. 
Bestuurslid Marjan Faber heeft met niet-aflatende 
ijver gewerkt aan de verbetering van de presentatie 
van de maquette Hoorn anno 1650. 
Hieke Stapel heeft de vereniging vertegenwoordigd in 
het comité Open Monumentendag, bijgestaan door 
Albert de Graaf als adviseur van het comité. 
In het verslagjaar 1999 heeft de stichting Historische 
Scheepswerf i.o. geen activiteiten ontplooid, vanwege 
de ontwikkelingen aan de Karperkuil. 
Stichting Hoornse Schouw (vertegenwoordiger Oud 
Hoorn Femke Uiterwijk) was bezig met het onderhoud 
en het zeilklaar houden van de HN20 en de restauratie 
van de 80 jaar oude HN 1. Donateurs zijn van harte wel
kom! Verder hebben leden en bestuursleden van de 
vereniging acte de presence gegeven bij openingen 
van tentoonstellingen, boekpresentaties, conferenties 
en studiedagen en heeft een vaste groep van actieve 
leden vergaderingen bezocht van historische vereni
gingen in de regio. 

6. Werkgroepen en publicaties 
* Zomeravondwandelingen 
De vereniging kan terugzien op een zeer succesvol 
wandelseizoen. De belangstelling tijdens het verslag
jaar was zeer goed. Meerdere wandelingen mochten 
zich verheugen in zo'n 200 deelnemers en zelfs de laat
ste wandeling tijdens de kermisperiode trok nog 130 
belangstellenden. 
Piet Aartsen heeft zijn taken als coördinator van de 
wandelingen aan het einde van het seizoen beëindigd 
en overgedragen aan Hieke Stapel. Daarnaast heeft 
Ben van Tartwijk het inwerken van nieuwe gidsen 
overgenomen van Femke Uiterwijk. 

':' Lezingen 
Het tweede deel van de cyclus van het seizoen 1998/ 
1999 bestond uit lezingen door Femke Uiterwijk en 
Chiel van der Zei over de Koepoortsweg, door Arie van 
Zoonen over de geschiedenis van de Hoornse kermis 
en door Jaap Raat over de geschiedenis van Westfriese 
steden. Allemaal boeiende onderwerpen, hetgeen tot 
uitdrukking kwam in een redelijke tot zeer goede op
komst per lezing. Als afsluiting zijn op zondagmiddag 
18 april twee voorstellingen gehouden van de verto-

ning van een tweetal historische films door de heer 
Dick Bakker, waarbij per voorstelling de zaal goed 
gevuld was. 
Met ingang van het seizoen 1999/2000 heeft bestuurs
lid Marit Veerman de organisatie van de lezingen over
genomen van Nelleke Huisman. De eerste lezing van 
het seizoen vond plaats in november 1999. De heer A. 
Wegener Sleeswijk heeft voor een redelijk gevulde 
zaal aan de hand van dia's een lezing gehouden over de 
ontwikkeling van het fluitschip. 

* Bouwkunstcursus 
De eerste bouwkunstcursus in het voorjaar kende een 
zo grote toeloop van belangstellenden dat het bestuur 
in overleg met de docente, mevrouw Femke Uiterwijk, 
heeft besloten een tweede cursus in september te 
laten starten. De belangstelling was zo groot dat er 
geen ruimte was voor nieuwe aanmeldingen voor de 
tweede cursus. Dit betekent dat in 1999 ruim 100 per
sonen aan de cursus hebben deelgenomen. 

* Publicaties 
In 1999 heeft de Publicatiestichting Bas Baltus, waar
in de vereniging participeert met de stichting Stads
herstel en de gemeente Hoorn, de delen 2 en 3 uitge
geven van de Huizenreeks Hoorn. Deel 2 behandelt de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis van het perceel Gro
te Oost 16 en deel 3 beschrijft de geschiedenis van het 
pand Grote Oost 58, het z.g. Claes Joesthuys. Verder 
heeft de Bas Baltusstichting als deel 9 van de Bouw
historische Reeks de uitgave verzorgd van het boek 
Hoorn, een historische stadswijk, geschreven door de 
heer N.J . Groot. 
Evenals voorgaande jaren is de redactie van het Kwar
taalblad er wederom in geslaagd vier boeiende num
mers samen te stellen, in samenwerking met Nyvonco 
te Heerhugowaard en drukkerij Klaassen te Hoorn. In 
het verslagjaar is de drukkerij uit de binnenstad ver
huisd naar het bedrijventerrein Westfrisia Oost, reden 
voor de redactie om zich middels een excursie per
soonlijk op de hoogte te stellen van de nieuwe be
drijfsvoering van de drukkerij. 
Tenslotte heeft het bestuur besloten een videofilm te 
laten produceren over Hoorn anno 1999. 
Tijdens de zomern1aanden zijn inhoud en script van de 
film tot stand gekomen, waarna in september de opna
men zijn gemaakt door studenten van de filnlacademie 
onder leiding van de in Hoorn woonachtige Guido 
Elenbaas. Naar verwachting zal de film in het eerste 
kwartaal van 2000 gereed zijn voor presentatie. 

* Werkgroep Micromilieu 
Onder leiding van Pim van der Waal en met financiële 
steun van de gemeente Hoorn is in maart 1999 de 
werkgroep Micromilieu volop aan de slag gegaan. De 
voorstellen van de werkgroep richten zich op de in
richting van het micromilieu in de stad met accent op 
het onderhoud en het verwijderen van overtollig stads-
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meubilair. Tussen de gemeente Hoorn en het bestuur 
van de vereniging is de afspraak gemaakt om de acti
viteiten van de werkgroep op basis van een verslag na 
een jaar op hun effecten te evalueren. 

* In en rondom het Oost-Indisch Pakhuis 
In het verslagjaar heeft het Oost-Indisch Pakhuis 
steeds meer de functie gekregen, die het bestuur voor 
ogen had en heeft: een plek om te vergaderen, elkaar 
te ontmoeten, het archief en documentatiecentrum te 
gebruiken of zomaar even binnen te lopen. Het vereni
gingsgebouw als hart van de vereniging, van waaruit 
allerlei activiteiten worden ontplooid. Dat is mogelijk 
dankzij de geweldige inzet van onze twee vrijwillige 
beheerders, de dames Joke van Tartwijk en Diana van 
den Hoogen, die er ook in 1999 voor hebben gezorgd 
dat het Oost-Indisch Pakhuis op dinsdag, donderdag 
en zaterdag voor iedereen openstond en voor bijzon
dere activiteiten ook op andere tijdstippen in de week. 
Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de inrichting 
van het documentatiecentrum en de vormgeving van 
het binnenstadsarchief. 
Onder leiding van bestuurslid en archivaris Leo 

Hoogeveen hebben Ton Bartels, Christ Stoffelen en 
Hans Altorffer hier het afgelopen jaar hard aan 
gewerkt. 
Ook is een werkgroep Exposities gestart bestaande uit 
Ton Bartels, Gerard Breed, Leo Hoogeveen, Agnes 
Roozendaal, Aly Voortman, Linda de Vries en Margriet 
Wigard. De bedoeling is om minimaal twee maal per 
jaar een wisselexpositie in te richten. Voor de eerste 
wisseltentoonstelling heeft de werkgroep als thema 
gekozen 'Hoorn anno 1949'. 
Het was het plan om deze expositie in oktober te kun
nen inrichten, doch dat bleek te optimistisch. 
Aanloopperikelen en het uitzetten van een goede lijn 
voor de toekomst hebben meer tijd gevergd. De ver
wachting is nu dat de tentoonstelling in de eerste helft 
van 2000 gereed zal zijn. 

Tenslotte is direct na de zomervakantie gestart met de 
herinrichting van de derde verdieping van het pand. 
Op die verdieping wordt een bergruimte gerealiseerd 
alsmede een kantoorruimte, onder meer voor het voe
ren van de ledenadministratie en op termijn de finan
ciële administratie. 

Beeldje van Sint Anthonis Abt in de nis 

Huizenreeks Deel 3: Claes Joesthuis 

Vrijdag 21 januari nam Oud Hoorns erelid John Lamers 
na 24 jaar afscheid als penningmeester van de 
Stichting Oosterkerk. Ter gelegenheid daarvan onthul
de de voorzitter van Oud Hoorn - op Johns verzoek -
een beeldje van Sint Anthonis Abt in de nis boven de 
zij-ingang van de Oosterkerk. Zelf ontving het schei
dende bestuurslid het eerste exemplaar van deel 3 in 
de Huizenreeks Hoorn over het Claes Joest Huys aan 
het Grote Oost 58. Het typeert Lamers dat hij onmid
dellijk daarna enige honderden exemplaren van dit uit
stekend verzorgde boekwerk cadeau deed aan zijn 
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Vereniging Oud Hoorn. Net als de overige delen is het 
boeltje uitgegeven door de Publicatiestichting Bas 
Baltus en te koop voor f 12,50 in het Oost-Indisch 
Pakhuis. 

Drs. E.E. van den Hoek is verantwoordelijk voor de 
teksten die de historie van het rijksmonument en zijn 
gebruikers beschrijven. Erelid JanPiet van der Knaap 
schreef het voorwoord en Henk Zantkuijl verwoordt in 
een apart hoofdstuk zijn visie op de reconstructie van 
het pand. John Lam ers zelf schreef het hoofdstuk over 
de manier waarop de Stiéhting Oosterkerk het pand 
verwierf. Al met al kan een ieder die de oude stad lief 
heeft zijn hart weer ophalen aan dit bijzondere docu
ment. Ook de vele bijlagen maken dit boekje tot een 
echte aanrader. 

21 januari 2000: Ton van Weel, vz. OH, onthult het 
beeldje van Sint Antonis Abt boven zijn ingang van 
de Oosterkerk aan de Anthoniesteeg. 
Antonis Abt: vader van het kloosterleven 
T: Griekste letter T = Tau-teken 
Varken: Symboliseert de duivel door wie Anthonis 
veelvuldig is belaagd. 
Beeldhouwer: Rob Scheen-Monnickerdam 
Schilder: Max Polman-Hoorn 



Sociaal voelende heer uit de 19e eeuw 
Henk Saaltink 

Van de heer D. Bakker sr. van de Nieuwstraat - u begrijpt, wie ik bedoel, maar wij 
mogen geen reclame maken voor goede boekhandelaren in Hoorn - ontving ik een 
blad met informatie over de heer met baard, waarvan we eerder een foto plaatsten in 
de rubriek ''Men vraagt ons" (21 e jrg" nr. 2, blz. 78 en 81). Mijn hartelijke dank hier
voor. Omdat het stuk door een kleinzoon of kleindochter van de geportretteerde is 
geschreven in de stijl van een eeuw geleden, leek het me beter deze levenbeschrijving 
in zijn geheel buiten de rubriek MVO over te nemen. 

·Het blijkt Jan Groot jr. (Hoorn 1832 - 1902) te zijn, iemand die door zijn oncon
ventionele manier van werken en sociaal gevoel wist op te klimmen tot hij een 
belangrijke figuur was geworden in de kleine Hoornse zakenwereld van kaashande
laren en kruideniers. 

Mijn grootvader van moederszijde, Jan Groot Jr, werd 
in 1832 in Hoorn geboren als één van de zeventien kin
deren uit het huwelijk van zijn ouders. Van deze zeven
tien zijn er tien volwassen geworden en getrouwd. Zijn 
ouders dreven een kaashandel, terwijl zijn vader 
bovendien turfschipper was. Hij haalde met zijn eigen 
schip de turf uit Fresland en Overijssel om die in 
Hoorn te verkopen. Mijn grootvader vertelde ons vaak, 
dat wanneer het gezin het middagmaal gebruikte, 
waaraan ook knechten en meiden deelnamen, de kin
deren staande aten, want prinsenpaarden staan ook, 
zei moeder! 
De turfhandel groeide uit tot een bloeiende 
brandstoffenhandel, die evenals de kaashan-
del gevestigd was aan de Appelhaven. 
Mijn grootvader bouwde aan die haven 
later ook ook zijn grote huis. Hij heeft 
daar tot het einde van zijn leven 
gewoond. 
De Appelhaven behoorde tot het 
"havenkwartier" van de stad en 
was de woonplaats van het arm
ste deel van de bevolking. Van 
zijn jeugd af in deze omgeving 
opgegroeid, kende hij deze bevol
king en zijn aard bracht mede, dat 

lang, toen hij als wethouder ook ambtenaar van de 
burgerlijke stand was, zo dikwijls als hij kon, zelf op 
de kosteloze trouwdagen de jonge paartjes in het 
huwelijk verbonden en een goed woord meegegeven. 
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de 
commerciële geest van ons Nederlanders weer wak
ker en werd er allerlei op het commerciële gebied on
dernomen. Ook mijn grootvader ontkwam niet aan dit 
gebeuren. Samen met enkele vooraanstaande Hoornse 
burgers richtte hij de Westfriese Bank op en probeer
de zo zijn steentje bij te dragen tot verhoging van de 
welvaart. Het was een tijd van probeersels en niet alle 

vielen evengoed uit. De Westfriese Bank was 
geen succes en moest na enkele jaren 

bestaan worden geliquideerd. Alle credi
teuren werden voor 100% betaald, maar 

ten koste van het vermogen der deel
nemers. 
Mijn grootvader heeft dit aanvaard 
en zijn verdere leven zijn krachten 
aan de geenschap gegeven. Hij 
vond naast zijn wethouderschap 
een nieuwe en verantwoordelijke 
taak door zijn benoeming tot 
dijkgraaf van Drechterland, welk 
waterschap toen nog grote zelf
standigheid had. Tot zijn dood 

heeft hij ook deze functie vervuld. 
hij belangstelling had en daadwer
kelijk toonde voor haar wel en 
wee. Hij was daardoor een zeer 
gezien man en door de wijze waarop 
hij zijn belangstelling toonde, ook een 
zeer populaire man. 

Over zijn werk in de Vrijmetselarij 
doe ik het zwijgen. Ik weet daar wei

nig van en heb daarover ook van mijn 
vader niet veel gehoord. Gijzelf kunt 

hierover in de notulen van de loge West 
Frieslandl waarschijnlijk meer vin

Jan Groot jr. 1832 -1902 Foto den. 

Deze populariteit bracht hem in het open
bare leven. Toen in de zestiger jaren een 
streven zich openbaarde om in de 
gemeenteraden en andere openbare col
leges vertegenwoordigers van de mid-

FD. van Rosmalen & Zoon 

denstand en de lagere klassen in het algemeen op te 
nemen, kon het niet uitblijven, dat hij gekozen werd 
tot raadslid, een functie die hij tot zijn dood - gedu
rende 35 jaar - heeft vervuld. Ook hier toonde hij zijn 
medeleven met het armere deel van de bevolking. Hij 
kwam voor hun belangen op in de raad en heeft jaren 

Hij stierf in 1902, nog 69 jaar oud na 
een lang en moeilijk ziekbed aan maagkanker. 

1) Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hache
lijk fatsoen. Families standen en kerken te Hoorn in 
het midden van de negentiende eeuw. (Amsterdam 
1992). 
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Jaarcijfers Oud Hoorn 1999 

Exploitatie Vereniging Oud Hoorn 1999 - 2000 

Panden vereniging Begroting 1999 Rekening 1999 Begroting 2000 

Lasten 11 .000,00 3.657,82 19.000,00 

Rente en aflossing - hyp. lening 3.057,84 38.989,48 90,00 

Totaal lasten panden 14.057,84 42.647,30 19.090,00 

Huuropbrengsten 23. 175,00 23.407,20 23.900 00 

Saldo exploitatie panden 9. 117,16 -19.240, 10 4 .810,00 

Oost Indisch Pakhuis Be2rotin2 1999 Rekening 1999 Begroting 2000 

Verbouwing en inrichting OIP 70.000,00 27.493,98 16.000,00 

Exploitatie OIP 11.150,00 8.660, 12 9.500,00 

Documentatiecentrum 1.250,00 5.398,35 8.205,00 

Totaal Lasten OIP 82.400,00 41 .552,00 33.705,00 

Sponsors en bijdrage leden OIP 36.100,00 22.545,00 12.000,00 

Saldo exploitatie Indisch Pakhuis -46.300,00 -19.007,45 -21.705,00 

Producties Begroting 1999 Rekening 1999 Begroting 2000 

In koop winkel 0,00 8.531 ,85 9.000,00 

Publicaties 19.402,90 22.500,00 15.000,00 

Video-film 0,00 9.390,83 11.000,00 

Tentoonstellingen 0,00 316,13 4.000,00 

Giften en sponsoring 20.750,00 5.4 14,44 14.000,00 

Totaal lasten producties 40.152,90 46.153 ,25 53.000,00 

Verkoop producties 2.569,50 10.397,85 14.000,00 

Sponsors producties 20.000,00 15.000,00 

Totaal inkomsten producties 2.569,50 30.397,85 29.000,00 

Saldo producties -37.583,40 -15.755,40 -24.000,00 

Verenigingsactiviteiten Begroting 1999 Rekening 1999 Begroting 2000 
Secretariaat 8.850,00 9.708,84 12.300,00 

Lidmaatschappen 700,00 664,00 700,00 

Attenties en representatie 2.800,00 3.251,13 4.000,00 

Verzekeringen 600,00 347,39 500,00 

PR-materiaal 5.000,00 1.629,25 2.500,00 

Vergaderkosten 2.200,00 2.945,56 3.500,00 

Advieskosten 10.000,00 370, 13 5.000,00 

Bureau- en organisatiekosten 30.150,00 18.916,30 28.500,00 

Kosten kwartaalblad 35.500,00 33.454,88 35.235,00 

Gidsenwerk 3.00,00 1.333 ,53 2.000,00 

Excursies, cursussen, lezingen 3.00,00 6.006,07 6.500,00 

Bestuursexcursie 1. 100,00 1.526,25 1.500,00 

Werkgroep Straatmeubilair 0,00 371,70 1.000,00 

Totaal leden-activiteiten 7.100,00 9.237,55 11.000,00 

Historisch onderzoek 8.000,00 0,00 5.000,00 

Totaal lasten verenigingsactiviteiten 80.750,00 61.608,00 79.735,00 

Contributies 70.000,00 72.469,48 72.000,00 

Verhoging contributie P.M. 

Rente 10.000,00 7.296,33 7.000,00 

Bijdrage van Stichting Monumenten 6.400,00 

Excursies, cursussen, lezingen 1.500,00 7. 119,70 5.000,00 

Totaal inkomsten activiteiten 81.500,00 86.885,51 90.400,00 

Saldo verenigingsactiviteiten 750,00 25.276,78 10.665,00 
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Totalen Exploitatie Vereniging 

Saldo exploitatie panden 

Saldo exploitatie Oost Indisch Pakhuis 

Saldo producties 

Saldo exploitatie Vereniging (tekort) 

Begroting 1999 

9.117,16 

-46.300,00 

-37.583,40 

750,00 

35,00 

100,00 

-74.0 16,24 

135,00 

-73.881 ,24 

Rekening 1999 

-19.240,I 0 

-19.007,45 

-15.755,40 

25.276,78 

-28.726,17 

8.385,00 

8.385,00 

-20.341, 17 

Begroting 2000 

4.810,00 

-2 1.705,00 

-24.000,00 

10.665,00 

1.000,00 

-30.230,00 

1.000,00 

-29.230,00 

Exploitatie Stichting Monumenten Oud Hoorn 1999 - 2000 

Begronting 1999 Rekening 1999 Begroting 2000 

Lasten panden 43.000,00 30.3 10,34 34.907,00 

Rente en aflossing, hyp. lening 12.000,00 35.874,63 0,00 

Bureau & Organisatiekosten 100,00 95,84 500,00 

Advieskosten 1.000,00 1.000,00 

Bouwhistorisch onderzoek 6.000,00 5.000,00 

Bijdrage aan kosten Vereniging 6.400,00 

Totaal lasten stichting 62.100,00 66.280,81 47.807,00 

Huuropbrengsten 58.300,00 58.188,59 0,00 59.000,00 

Subsidies 

Rente 5.000,00 

Totaal Inkomsten Stichting 58.300,00 58.188,59 64.000,00 

1 Saldo exploitatie Stichting -3.800,00 -8.092,22 16.193,00 

Balans Vereniging Oud Hoorn 3 1-12-1999 

Aktiva 1998 1999 Passiva 1998 1999 

Liquide middelen 160.995,40 152.481,27 Hyp. leningVSB 37.792,00 46,44 

Onroerend goed 114.732,00 117.036,00 Crediteuren 8.974,06 24.296, 10 

Aandelen Land. Bouw. WF 1.000,00 1.000,00 Onderhoudsreserve 87.885,38 104.049,84 

Audio Visuele apparatuur 548,21 0,00 Reserve documentatiecentrum 17.437,00 0,00 

Debiteuren 45,00 3.495,00 Kortlop. schulden 9.902,90 9.902,90 

Boekenvoorraad 33.500,00 22.500,00 Eigen vermogen 148.829,27 158.216,99 

f 31 0.820,61 296.512,27 f 3 10.820,61 296.512,27 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn 3 1-1 2-1 999 

Aktiva 1998 1999 Passiva 1998 1999 

Liquide middelen 134.726,87 124.582,99 Hyp. leningVSB 34.999,64 0,00 

Onroerend goed 288.460,00 290.942,95 Eigen vermogen 288.460,00 290.942,95 

Debiteuren 2.360,00 5.976,66 Onderhoudsreserve 102.087,23 128.994,65 

Vooruit ontvangen 1.565,00 

f 425.546,87 421 .502,60 f 425.546,87 421 .502,60 
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Toelichting jaarrekening 1999 en begroting 2000 

De exploitatie van de vereniging is in vier rubrieken 
verdeeld. De exploitatie van de panden en van het 
Oost-Indisch Pakhuis zijn verbijzonderd. Resteren de 
reguliere verenigingsactiviteiten, waaronder het kwar
taalblad en het onderdeel producties. Onder produc
ties wordt verstaan het doen uitgeven van boeken, het 
maken van audiovisueel materiaal en het organiseren 
van tentoonstellingen. 
Ten behoeve van de inzichtelijkheid is het aantal re
gels van de begroting verminderd. In het Oost-Indisch 
Pakhuis ligt een meer uitgebreide versie voor belang
stellenden ter inzage. Wat betreft de rekening zijn er 
enkele opmerkelijke overschrijdingen en onderbeste
dingen te constateren: 

Exploitatieresultaat 
Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd 
vanf 73.881,-. Gerealiseerd is een tekort van f 20.500,
( afgerond). Dit tekort zal worden gedekt door aan
wending van het verenigingsvermogen. Voor 2000 
wordt een tekort geraamd van f 29.230,-. 
Voor de stichting was een exploitatietekort geraamd 
ad. f 3.800,-. Gerealiseerd is een tekort van f 8.000,-. 
Dit tekort zal worden gedekt door aanwending van het 
stichtingsvermogen. Voor 2000 wordt voor de stichting 
een positief exploitatiesaldo geraamd van f 16.000,-. 

Inrichting Oost Indisch Pakhuis 
De kosten zijn in 1999 aanmerkelijk lager uitgevallen 
dan geraamd. Het bestuur heeft de investeringen 
getemporiseerd. De voor 1999 geraamde aanschaffin
gen zullen voor zover noodzakelijk in 2000 en zonodig 
in 2001 worden gedaan. Eind 1999 is voor de ledenad
ministratie een PC aangeschaft. De ledenadministratie 

Hoek Koepoortsplein-Nieuwland. 
Dreigende sloop voor nieuwe appartementen. 
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zal voortaan in het Oost-Indisch Pakhuis worden ge
voerd door de heren Kooijman en Lamers. Ten behoe
ve van het innen van de contributie is met ingang van 
2000 een aparte rekening geopend bij de Postbank (nr. 
722954). Enkele subsidietoezeggingen voor de inrich
ting, daterend uit 1998, zijn nog niet volledig ontvan
gen. Deze toezeggingen ten bedrage van f 12.000.- zul
len in 2000 worden geïnd. De betalingsverzoeken zijn 
injanuari 2000 uitgegaan (de eerste betaling is reeds in 
januari j.l. ontvangen). 

Producties 
In 1999 is een sponsorbijdrage ontvangen ad f 15.000,
ten behoeve van het doen van onderzoek naar en het 
maken van een boekje over het pand Achterom 54-56. 
Hiervan is f 14.000,- gereserveerd om in 2000 te ge
bruiken ten laste van de rekening 1999. 
Een nieuwe post videofilm is opgevoerd. Deze pro
ductie zal begin 2000 worden afgerond. Het grootste 
deel van de kosten wordt door sponsors gedekt. Een 
kleiner deel komt ten laste van de rubriek Producties 
(begrotingspost 1999: diverse publicaties). Een nieu
we post tentoonstellingen is opgevoerd. In 1999 is 
begonnen met de voorbereidingen, in 2000 wordt een 
aantal kleine tentoonstellingen georganiseerd in ons 
verenigingsgebouw. 

Panden 
In 1999 is minder besteed aan onderhoud dan was 
begroot. De uitvoering daarvan is gedeeltelijk doorge
schoven naar 2000. Dit betekent bij de vereniging voor 
1999 geringe kosten en voor 2000 hoge kosten. De ver
eniging en de stichting hadden beide een hypotheek. 
Gezien de omvang van de liquide middelen (mede ten 
gevolge van de verkoop van Gravenstraat 17) is beslo
ten om de hypotheken versneld en boetevrij af te los
sen. Dit gegeven veroorzaakt in 1999 bij de vereniging. 
en de stichting een overschrijding van de post rente en 
aflossing. Voor 2000 zijn de kosten voor rente en aflos
sing nihil. 

Kwartaalblad 
Tot en met 1998 werden de kosten van het vierde 
kwartaalblad geboekt in het volgende jaar. In 1999 zijn 
de kosten voor het vierde kwartaalblad voldaan in 
december waardoor in 1999 de kosten voor vijf kwar
talen zijn verantwoordt. 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Tot voor kort waren de geldmiddelen van de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn geparkeerd bij de Vereniging 
Oud Hoorn. Ook de inkomsten en uitgaven liepen via 
de rekeningen van de vereniging. De rentebaten kwa-



men echter volledig ten goede aan de vereniging. 
Met ingang van 1 januari 2000 zijn de beide boekhou
dingen ontvlecht, voor de stichting is een zelfstandige 
rekening geopend. Omdat de vereniging het beheer 
over de stichtingspanden voert draagt de stichting bij 
in de algemene kosten van de vereniging. De vergoe
ding is voorlopig bepaald op 10% van de huurinkom
sten. 

Balans Vereniging Oud Hoorn 
De waarde van het onroerend goed is bepaald op vijf
maal de huurwaarde van 1999. De audiovisuele appa
ratuur is afgewaardeerd orridat de kosten reeds geno
men zijn in voorgaande jaren. De post debiteuren 
heeft betrekking op contributies over 1999 welke 
begin 2000 zijn ontvangen. Exclusief kwartaalbladen 
heeft de vereniging voor f 45.000,- aan boeken in 
voorraad. De waarde is bepaald op 50% van de ver
koopwaarde. 
De crediteuren hebben betrekking op enkele facturen 
1999 die in 2000 zijn voldaan. De onderhoudsreserve 
neemt toe met het exploitatiesaldo van de panden ver
meerderd met de aflossing hypotheek. De reserve 
voor het Documentatiecentrum is komen te vervallen 
omdat de kosten via de exploitatierekening lopen. De 
kortlopende schuld heeft betrekking op een toezeg
ging gedaan aan de Publicatiestichting Bas Baltus ten 
behoeve van het werkkapitaal (indien noodzakelijk). 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn 
De waarde van het onroerend goed is bepaald op vijf
maal de huurwaarde van 1999. De debiteuren hebben 
betrekking op huurpenningen 1999 die in januari 2000 
zijn ontvangen plus een langzaam afnemende oude 
nuurvordering. In december is voor twee panden huur 
ontvangen voor januari 2000. Deze bedragen zijn als 
'vooruit ontvangen' geboekt. 

Exploitatie niet in evenwicht 
In de komende jaren zal de Vereniging Oud Hoorn zich 
verder moeten gaan ontwikkelen. Niet alleen bij het 
bedrijfsleven en overheid wordt de organisatie steeds 
verder geprofessionaliseerd, ook het verenigingsleven 
maakt een vernieuwing door. De veranderingen kun
nen daarbij in een korte periode opmerkelijk zijn. Ook 
bij de Vereniging Oud Hoorn is die ontwikkeling de 
afgelopen vijf jaar duidelijk ingezet. De vormgeving 
van het kwartaalblad en de wervingsfolder hebben een 
belangrijke ontwikkeling voorwaarts gemaakt. In 
samenwerking met andere organisaties werden, eerst 
in eigen beheer en later in de Publicatiestichting Bas 
Baltus, professioneel gemaakte historische studies uit
gegeven. De belangrijkste ontwikkeling betrof het be
trekken van een eigen verenigingsgebouw. In het na
jaar van 1997 nam de ledenvergadering van Oud Hoorn 
het besluit een eigen onderkomen te betrekken aan 
Onder de Boompjes: het Oost-Indisch Pakhuis. Zij gaf 
daarmee aan achter het bestuursvoornemen te staan 

om de vereniging verder te professionaliseren. "Ook 
een oudheidkundige vereniging, zeker een grote, zal 
organisatorisch met haar tijd mee moeten, wil zij 
beheersbaar en aantrekkelijk blijven," sprak onze 
voorzitter bij die gelegenheid. 

Het Oost-Indisch Pakhuis 
De activiteiten in het verenigingsgebouw zijn, na de 
noodzakelijke interne verbouwingen, behoedzaam 
gestart. Twee vrijwilligers zorgen voor een herkenbare 
thuisbasis die drie dagen per week is geopend. Het 
bestuur wil de activiteiten in het verenigingsgebouw 
stap voor stap vormgeven en uitbreiden. Een ontwik
keling die inhoudelijk noodzakelijk is om de vereni
ging ook in de toekomst interessant te doen blijven 
voor Hoorn en haar inwoners. De verenigingsdoelstel
lingen blijven daarbij uiteraard onverkort dezelfde. 

Uit de jaarrekening 1999 en de begroting voor 2000 
blijkt dat de exploitatie van de vereniging in gevaar 
komt indien geen maatregelen worden genomen. 
Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk 
om de financiële huishouding van de vereniging in 
evenwicht te brengen. Zonder maatregelen zal binnen 
enkele jaren het liquide-vermogen van de vereniging in 
snel tempo tot nul geraken. De kosten zijn hoger dan 
de inkomsten. Het is geen onoverkomelijk probleem 
om enkele jaren met verlies af te sluiten. Indien echter 
de vooruitzichten voor een langere periode negatief 
blijven zullen de inkomsten verhoogd of de kosten ver
laagd moeten worden. Het bestuur heeft de kosten 
geanalyseerd. Het komt tot de conclusie dat het verla
gen van de kosten alleen mogelijk is indien de activi
teiten in het Oost-Indisch Pakhuis worden beëindigd 
en de huur wordt opgezegd. De consequentie daarvan 
is dat de activiteitenstructuur en dus de identiteit van 
de vereniging ingrijpend zal veranderen. Daardoor 
wordt de toekomst van de vereniging minder positief. 
Een dergelijke keuze wordt door het bestuur niet 
voorgestaan. Een eigen onderkomen met eigentijdse 
voorzieningen is een voorwaarde om de activiteiten 
van de vereniging te kunnen behouden en te kunnen 
uitbouwen. 
Naar verwachting zal de vereniging zich de komende 
jaren meer gaan richten op het ontsluiten en bereik
baar maken van historisch materiaal, niet alleen voor 
ingewijden maar ook voor mensen met een meer pop
ulaire interesse. Er is bij de gemeente Hoorn en bij de 
vereniging een schat aan prachtig materiaal voorhan
den waarvan tot heden slechts enkelen hebben kun
nen genieten. 
Nieuwe technieken (digitaliseren, CD-Rom, Internet 
etc) stellen ons in staat om voorzichtig niet eerder 
voorziene wegen in te slaan. Het bestuur kiest daarom 
bewust voor het verhogen van de inkomsten van de 
vereniging. Deze extra inkomsten kunnen tot stand 
gebracht worden via het verhogen van de contributie 
en de verkoop van Gravenstraat 15. 
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Gravenstraat 15117 

Verkoop Gravenstraat 15 
De vereniging heeft enkele panden in bezit en beheer. 
Deze panden worden verhuurd, van de huurpenningen 
wordt de hypotheek en het onderhoud betaald. 
Binnenkort verlaat de huidige huurder Gravenstraat 
15. In 1998 heeft de vereniging de woning Graven
straat 17 verkocht. Belangrijke reden daarbij was dat 
het beheren en in bezit hebben van woningen voor de 
vereniging geen doel op zich is. Er moet primair een 
strategisch belang mee gediend zijn. Bij aankoop was 
het doel om de toenmalige krotten Gravenstraat 15 en 
17 voor de sloop te behoeden. Dat doel is uitstekend 
gerealiseerd. Vervolgens zijn de woningen verhuurd. 
Op dit moment is de waarde dermate gestegen dat de 
verkoopopbrengst in relatie tot de jaarhuur zeer hoog 
is geworden. 
In de najaarsledenvergadering van 1999 is geopperd 
dat het voortbestaan van de panden Gravenstraat 15, 
17 en/of de directe omgeving in gevaar komt indien 
één of beide panden niet in meer in bezit zouden zijn 
van de vereniging. De beleidsontwikkelingen in de bin
nenstad zijn door het bestuur opnieuw bestudeerd om 
te bezien of verwacht mag worden of ter plaatse van 
de Gravenstraat ontwikkelingen plaats kunnen vinden 
die beïnvloed kunnen worden wanneer de vereniging 
Gravenstraat 15 in eigendom houdt. De conclusie is 
dat er geen enkele aanleiding is te veronderstellen dat 
de functie van het gebied rondom Gravenstraat 15 
bedreigd wordt door bestaand of in ontwikkeling zijnd 
gemeentelijk beleid. Er zijn ook geen aanwijzingen die 
daarop in de toekomst duiden. Indien die er wel zou
den zijn dan had het bestuur zich niet met dit voorstel 
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tot de leden gericht. Het pand geniet ook bescherming 
omdat het voorkomt op gemeentelijke monumenten
lijst. Indien dat gewenst wordt kunnen aan de nieuwe 
eigenaar voorwaarden worden opgelegd aangaande 
het gebruik en uiterlijk van het pand. Een en ander kan 
via een z.g. kettingbeding ook voor volgende eigena
ren worden vastgelegd. Dergelijke bepalingen zijn wel 
van invloed op de verkoopprijs. 
De panden die de vereniging en de stichting in exploi
tatie hebben zijn qua opbrengsten niet interessant. De 
onderhoudskosten zijn hoog en de huursommen zijn 
in relatie tot de verkoopwaarde laag. Daarbij moet 
aangetekend worden dat binnen enkele jaren groot 
onderhoud (renovatie) te verwachten is voor de gevel 
van Gravenstraat 15. 
De vereniging houdt gemiddeld jaarlijks wat over aan 
de exploitatie. In 1998 was dat (minus aflossing hypo
theek) f 13.000,-. In 1999 f 17.000,- en in 2000 f 5.000,-. 
Maximaal wordt een rendement gemaakt van 2%. Dat 
rendement kan gemaakt worden omdat het beheer van 
de panden (onderhoud, financiën etc) kosteloos wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers. Dat gegeven behoeft 
voor de vereniging geen aanleiding te zijn om panden 
niet langer in bezit te houden indien de middelen vol
doende aanwezig zijn. 

Fonds Oud Hoorn 
De opbrengst van Gravenstraat 15 kan samen met een 
deel van de opbrengst van Gravenstraat 17 worden 
aangewend om een eigen fonds te vormen. Het doel is 
om het vermogen in stand te houden en om de jaar
lijkse opbrengst te gebruiken voor activiteiten binnen 
de vereniging. Nadrukkelijk wordt niet gepleit om de 
verkoopopbrengst te gebruiken om eventuele tekor
ten te dekken. Gedacht wordt aan een constructie 
zoals die ook werkzaam is bij andere organisaties als 
bijvoorbeeld de Stichting Kerkmeijer de Regt. Bij die 
stichting wordt het vermogen zorgvuldig belegd en de 
opbrengsten worden jaarlijks geheel of gedeeltelijk 
gebruikt om van belang geachte projecten te financie
ren. 
Voor het beheren en beleggen van het Fonds Oud 
Hoorn zal de hulp worden· ingeroepen van een vermo
gensbeheerder van één van de banken. Gestreefd 
wordt naar een rendement op jaarbasis van 7% van 
f 300.000,-, f 20.000,-. Voor 2000 zal naar verwachting, 
gezien het gevorderde jaar, ongeveer van f 9.000,
gerealiseerd kunnen worden. 
Het vermogen van de Stichting Monumenten Oud 
Hoorn kan geheel of gedeeltelijk worden betrokken bij 
het fonds. 

Verhoging contributie 
In 1995 is de contributie voor het laatst verhoogd van 
f 25,- naar f 35,-. Gezien de financiële vooruitzichten 
wordt voorgesteld de contributie nu te verhogen naar 
f 45,-. De kosten zijn de afgelopen vijf jaar jaarlijks 
gestegen en het aantal leden (kostendragers) groeide 



weliswaar gestaag maar jaarlijks met een beperkt aan
tal. Het bestuur acht de voorgestelde verhoging tevens 
redelijk in relatie tot de noodzakelijke verbreding van 
de activiteiten. In de praktijk betekent dit niet dat door 
de verhoging 28% meer contributiegelden worden bin
nengehaald. Enkele leden zullen misschien om die 
reden afhaken. Een aantal leden maakt nu reeds meer 
dan f 35,- over. Per saldo zullen de contributie-inkom
sten naar verwachting stijgen met f 10.000,- tot ruim 
boven f 80.000,-. In het verlengde van de voorgestane 
verhoging wordt het lidmaatschap voor het leven met 
een gelijk percentage verhoogd. 

Frans van Iersel, penningmeester, 
1 februari 2000 

Bestuur en leden van vereniging Oud Hoorn 
Hoorn, 2 februari 2000 

Geachte bestuur, geachte leden, 
Ondergetekenden, J.N.M. Mol en J.E.J. Lamers ver
klaren hiermede dat zij de financiële jaarstukken 
over het boekjaar 1999 op dinsdag 1 februari j.1 
hebben gecontroleerd en in orde bevonden. De 
financiële administratie maakte een geordende 
indruk. Door de verslaglegging van de vereniging in 
vier onderdelen op te splitsen wordt de financiële 
huishouding meer inzichtelijk. Voorts verdient de 
wijze van boekhouding van de kas van het Oost 
Indisch Pakhuis alle lof. 
Zij stellen de vergadering voor het bestuur van de 
vereniging Oud Hoorn décharge en aquit te verle
nen over het door haar gevoerde financiële beleid in 
1999. 

.J.N.M. Mol 
J .E.J. Lamers 

andelingen dit seizoen 
en zich al weer voor op het nieuwe 
maart vindt de startvergadering 
t-IIldisch Pakhuis. Tien dagen later 

breng bezoek aan Lelystad, aan het muse
um en de Batavia werf aldaar. Zo worden kennisver-
dieping ambuilding gecombineerd. Hieke 
Stape zoals bekend, met ingang van het 

op als coördina het gilde. Zij 
wor isteerd door Trudy -Fikke. 

kunt alvast de volgende data nieuwe sei-

de wandeling Hoorn Maritiem: 
een combinatie van de haven en Bossuwandeling 

- vrijdag 9 juni: de traditionele Grote Oost
andeling 

Zon 11: Eén van Hoorns meest verwaarloosde stads
beelden. 

Vrijwilligers gevraagd 
Albert de Graaf heeft het bestuur geschreven dat het 
jaar 2000 zijn laatste is waarin hij optreedt als verte
genwoordiger bij het Nationaal Contact Monu
menten. De NCM is een stichting die zich bezighoudt 
met monumentenzaken van algemene aard en natio
naal belang. De stichting bundelt de krachten in de 
particuliere monumentenwereld. Vanaf haar oprich
ting is Oud Hoorn lid van het NCM. De heer De Graaf 
is altijd, als bestuurslid en later als erelid, trouw 
naar de nationale vergaderingen, congressen, studie
dagen en cursussen geweest. Oud Hoorn is hem 
dankbaar voor zijn inzet op dit niveau. 
Als Oud Hoorn betrokken wil blijven bij het NCM
werk, het bestuur acht dat noodzakelijk, dan zal een 
nieuwe vrijwilliger deze taak moeten overnemen. 
Daarom deze oproep aan kandidaten die de vereni
ging nationaal kunnen en willen vertegenwoordigen 
en daarvan verslag willen doen. Albert werkt een ge
schikte kandidaat graag in. 

Tenslotte, open staat nog de vacature documentalist. 
Kandidaten kunnen hun belangstelling laten blijken 
bij bestuurslid Leo Hoogeveen. 
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Een vliegenier op het ijs bij Hoorn 
Wim Bongers 

De volgende anekdote is ooit verteld door Gerard Appel man. Geboren op 14 juni 1899 
in de Peperstraat te Hoorn en tijdens zijn leven technisch hoofdambtenaar bij het 
PE.N. Hij vertelde het hierna komende verhaal aan zijn zoon Jacob, die sinds 1951 
met zijn vrouw Bep in Peterborough, Ontario in Canada woont. Het is naar Oud 
Hoorn gestuurd (met foto) door Wim Bongers, die ook in Canada woont. En die 
Hoorn niet kan vergeten ... 

"In de hierna komende beschrijving gaat het om een 
zekere Willem van Graft, een boerenzoon afkomstig 
uit de Beemster. Hij was als particulier chauffeur in 
dienst bij de toenmalige directeur van de melkfabriek 
'HORNA' te Hoorn, de heer Ooms. Door zijn grote ken
nis van automotoren heeft hij destijds ook nog enige 
tijd gewerkt bij het P.E.N. als chef van de garage in 
Bloemendaal. Toen de melkfabriek 'HORNA' van het 
vervoer per paard over ging op autotractie kwan1 hij 
opnieuw in dienst van de melkfabriek in Hoorn. 
Omdat de directeur wist dat Van Graft weg was van de 
vliegerij en hij hem graag in dienst van de 'HORNA' 
wilde houden, zijn ze samen op een goede dag naar 
Duitsland gegaan naar een verkoping van oude leger
vliegtuigen uit de oorlog 1914-1918. Het vliegtuig dat 
op de foto te zien is, werd toen door de directeur aan
gekocht als geschenk voor Van Graft. Hoe weet nie
mand, maar Van Graft heeft het toen gepresteerd om 
er alleen mee naar Amsterdam te vliegen. De directeur 
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wilde voor geen prijs mee, vertelde hij later. Waar
schijnlijk is het vliegen hem geleerd door militaire vlie
gers uit Soesterberg, met wie hij veel omging. 
Later vloog hij veel boven Hoorn. Zijn initialen had hij 
onder de vleugels geschilderd. Hij maakte dan allerlei 
capriolen in de lucht. Op een keer dacht iedereen dat 
hij met een parachute naar beneden kwan1. Later 
bleek dat hij een geopende paraplu met een pop eraan 
naar beneden had gegooid. Hij is ook eens geland op 
het land van zijn vader, maar dat liep niet goed af. Hij 
kwam over de kop geslagen in de mesthoop achter de 
boerderij terecht! De uitloop was veel tekort geweest. 
De volgende dag is hij toch weer van dat land opge
stegen. 
Het was inmiddels winter 1921 geworden en de Zui
derzee was geheel dichgevroren. Het was bitter koud 
toen ik Van Graft op zijn mooie Harly Davidson met 
grote snelheid richting Amsterdam zag rijden. Ik 
dacht, waar moet die nu in deze kou naar toe. Het was 



op een zaterdag. Nog diezelfde middag verscheen er 
een vliegtuig boven de stad en streek neer op het 
Hoornse Hop. Het was al schemerig en de vlieger was 
Willem van Graft. De volgende morgen (zondag) zoals 
op de foto te zien is aan de nieuwsgierige kijkers in 
hun zondagse kleding, moest er eerst nog een lekke 
band gemaakt worden. Op die morgen is deze foto 
gemaakt. 's Middags is Van Graft begonnen met het 
maken van passagiersvluchten boven Hoorn en omge
ving, steeds met twee personen en hij bleef ongeveer 
een kwartier in de lucht. 
Een monteur van onze P.E.N.-garage en ik zijn toen 
ook een keer meegegaan! Het was een wonderlijk 
gezicht je eigen stad vanuit de lucht te zien, maar het 
was bitter koud zo in de open lucht! 
Met deze vluchten is hij doorgegaan tot woensdagmid
dag. Door de invallende dooi was het inmiddels le
vensgevaarlijk geworden. Door het gewicht van het 

vliegtuig en de honderden mensen er om heen ging het 
ijs op die plaats in een kom staan en dreigde het door 
te zakken. Gelukkig kwamen de burgemeester en de 
commissaris van politie op het ijs en gelastten Van 
Graft met het oog op het grote gevaar onmiddellijk te 
vertrekken. Na eerst nog een vlucht met een meisje te 
hebben gemaakt, vertrok hij. 
Toen ik verhuisd was naar Limburg hoorde ik dat Van 
Graft invlieger was bij Fokker. Bij het uitbreken van de 
oorlog 1940-1945 is hij met een vliegtuig naar En
geland gevlogen en heeft hij daar als vrijwilliger voor 
de regering diverse vluchten gemaakt naar Ottawa
Canada. Na de oorlog was hij nog lang vlieginstructeur 
bij Pander vliegschool in Twente. Helaas is hij door 
verdrinking om het leven gekomen. 
Als blijvende herinnering is in de gemeente Heems
kerk een school met de naam 'Willem van Graftschool' 
door zijn vrouw geopend. 

Aanwinsten van het Documentatiecentrum 

Het afgelopen kwartaal gaf mij weer stof genoeg voor 
een stukje over de nieuwste aanwinsten voor ons 
documentatiecentrum. Van mevrouw A. Thierens -
Schneiders uit Tietjerk in Friesland kregen we een 
flink aantal mooie oude foto's uit haar jeugdjaren in 
Hoorn. Een gedeelte zit in een album en is voorzien 
van leuke, interessante bijschriften. De heer P. 
Peetoom uit Blokker schonk een tweetal leuke boek
jes. Van de heer J. Plukkel uit Hoorn kreeg ik een flin
ke stapel nota's, artikelen en krantenknipsels uit de 
tachtiger jaren. Een deel kon worden ondergebracht 
in ons documentatiecentrum, de rest krijgt een plaats
je in het archief van onze vereniging. De heer Ben van 
Tartwijk wist aan een leuke onderneming tot voordeel 
van de gidsen van onze vereniging f 200,-- over te hou
den. Dit bedrag schonk hij aan het documentatiecen
trum. Ik aanvaarde het in dank en heb er twee leuke 
boeken voor gekocht. Het ene is een werk uit 1966 met 
historische beschouwingen betreffende 'Het Toonneel 
der Steden van de Vereenigde Nederlanden met hare 
beschrijvingen' van Joan Blaeu. Het andere boek 
draagt de titel 'Liederen en Dansen uit West-Friesland', 
melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding 
en commentaar voorzien door B. Veurman en D. Bax. 
Dit boekwerk uit 1944 dat ik in een antiquariaat in 
Amsterdam kocht heeft een opmerkelijk verleden. Op 
de rug is het voorzien van een sticker en binnenin van 
een stempel welke beide de tekst dragen: 'Istituto Sto
rico Olandese - Roma'. Dit exemplaar zal dus enige 
tijd in het Nederlands Historisch Instituut te Rome heb
ben gestaan. Hoe een en ander in zijn werk is gegaan 
is mij onbekend. Vast staat dat wij er een heel mooi 
boek bij hebben waarin een belangrijk gedeelte van 
het West-Fries erfgoed wordt vermeld en behandeld. 

Christ Stoffelen 

Call. mevr. Thierens-Schneiders. Een koude winter 
29 januari 1941. Een brand in het kazernegebouw 
aan het binnenplein bij de Veemarkt achter Garage 
Leeuw en Vink wordt geblust. De biljartvereniging 
HORNA en de turnvereniging zijn dan hun onderko
men kwijt (zie ook 20ejrg. nr. 3 blz. 108 2e kolom). 
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Verslag najaarsledenvergaderi ng 
23 oktober 1999, Oosterkerk te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Van Weel (voorzitter), 
Huisman (secretaris), Boezaard en 60 leden. 
Afwezig m.b. : de bestuursleden Rietvink, Faber, Klein
tjes, Hoogeveen, Van Iersel, Veerman en de leden 
Uiterwijk, Van Schaik, Pijl-van Zuuren, Van den Berg 
en Soetebier. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en 
maakt melding van de afberichten. 

2a. Verslag najaarsledenvergadering 1998 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secreta
ris goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
De heer Van der Waal merkt op dat hij de animatie van 
de nieuwbouw van de schouwburg waar het bestuur 
om had gevraagd bij de gemeente nog niet heeft ge
zien. De voorzitter antwoordt dat dit klopt aangezien 
ook hij nog geen animatie onder ogen heeft gehad. Hij 
zal hier nogmaals om vragen bij het gemeentebestuur. 
Verder deelt de voorzitter mee dat er overleg is ge
weest met de heer Velzeboer over het fenomeen huis
houdelijk reglement. De heer Velzeboer blijft hierop 
aandringen, doch het bestuur ziet daartoe geen drin
gende redenen; temeer daar het argument van de heer 
Velzeboer dat aldus kan worden voorzien in instelling 
van werkgroepen en commissies om de taken van de 
vereniging over meerdere personen te verdelen niet 
opportuun wordt geacht. Immers ook binnen de huidi
ge statuten en structuur van de vereniging is het wer
ken met werkgroepen en commissies op veel terreinen 
ingevoerd. Hij zal de heer Velzeboer een overzicht ver
strekken van al deze werkgroepen en commissies. 

2b. Verslag voorjaarsledenvergadering 1999 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secreta
ris goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende 
opmerkingen gemaakt: De heer Van der Waal vraagt 
naar de stand van zaken rondom de werkgroep expo
sities. 
De voorzitter antwoordt dat hij hierop zal terugkomen 
bij agendapunt 3. De heer Velzeboer vraagt naar de 
vastlegging van de afspraken met de gemeente over de 
investeringen in het Oost-Indisch Pakhuis. De heer 
Van Weel antwoordt dat een en ander nog niet is afge
rond omdat nog steeds - zij het in beperkte mate -
investeringen plaatsvinden. Zodra de inrichting volle
dig is afgerond wordt een totaaloverzicht opgesteld. 
Voorts deelt de voorzitter mee dat de heer Van der 
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PM. Huisman, secretaris 

Waal niet over 1999 de boeken zal controleren als lid 
van de kascontrolecommissie, aangezien hij dan over 
de eerste drie maanden van 1999 zichzelf zou moeten 
controleren. Dat leek het bestuur niet juist, vandaar 
dat zijn plaats in de kascontrolecommissie zal worden 
ingenomen door de heer J. Lamers. Als laatste punt bij 
dit onderwerp meldt de voorzitter dat in overleg met 
de redactiecommissie van het kwartaalblad is beslo
ten in het colofon de namen van de ereleden te blijven 
vermelden. 

Mededelingen van het bestuur 
Het bestuur overlegt met projectontwikkelaar Zeeman 
Vastgoed over de mogelijkheden de fundamenten van 
de onlangs opgegraven Sint Geertentoren zichtbaar te 
maken in de ruimtelijke opzet van het Plan Jeudje. Het 
bestuur juicht dit initiatief toe en is bij een positieve 
uitwerking bereid om hieraan een financiële bijdrage 
te leveren. 
Het bestuur heeft aan de gemeente Hoorn verzocht om 
een drietal panden buiten de singel op de gemeentelij
ke monumentenlijst te plaatsen en deze panden tegen 
sloop te behoeden. Het gaat om de voormalige stads
boerderij, tegenwoordig onderdeel van de drukkerij 
van het dagblad voor West-Friesland aan de Draaf
singel, om de voormalige m.u.l.o.-school eveneens aan 
de Draafsingel en om de voormalige v.g.l.o.-school op 
de hoek van de Koepoortsweg en de Joh. Poststraat. 
Voorts doet de voorzitter verslag van de ledenexcursie 
naar Gouda. De belangstelling was dit jaar groter dan 
vorig jaar en het programma was boeiend en attractief, 
waarvoor dank aan de organisator, bestuurslid Marit 
Veerman. 
Als derde punt merkt de voorzitter op dat Albert de 
Graaf te kennen heeft gegeven vanaf 1 januari 2000 
geen lid meer te willen zijn van de beheerscommissie 

Voorbereiding voor de stemming over Gravenstraat 15 
door de heren Lamers en Stumpel. 



van het museum. Het bestuur voert gesprekken om in 
zijn opvolging te voorzien. 
De productie van de film 'Hoorn bij het scheiden van 
de eeuw' vordert gestaag. De opnames zijn in de zomer 
gemaakt en nu zijn enkele mensen, waaronder onze 
penningmeester Frans van Iersel bezig met het schrij
ven van het script. Daarna moet de tekst worden inge
sproken en zal een en ander worden gemonteerd. Het 
bestuur streeft er naar rond de eeuwwisseling het pro
ject te voltooien, maar wil zich hierop niet vastleggen 
want het is een behoorlijke klus. Inmiddels zijn overi
gens wel de nodige sponsors bereid gevonden om dit 
project financieel te ondersteunen. 

Na de vergadering is er de mogelijkheid de toren van 
de Grote Kerk te beklimmen. Hier een gezelschap op 
grote hoogte. Uitleg wordt gegeven door Harm 
Stumpel (rechts). 

De werkgroep exposities onder leiding van bestuurslid 
Leo Hoogeveen is bezig met de voorbereiding van een 
expositie 'Anno 1949'. De huidige expositie had eigen
lijk al eerder gewisseld behoren te worden doch het 
opzetten van een goed expositiebeleid en met name de 
uitvoering ervan vraagt meer tijd dan was voorzien. 
Aan thema's ontbreekt het niet, maar een goede uit
voering vraagt veel werk dat allemaal door vrijwilli
gers wordt gedaan. 
Tenslotte laat de voorzitter de dames Van Tartwijk en 
Van den Hoogen aà.n het woord over het reilen en zei
len van het Oost-Indisch Pakhuis. Beiden vertellen 
enthousiast over de steeds grotere toeloop naar het 
Oost-Indisch Pakhuis en de positieve uitstraling naar 
leden en bezoekers van het eigen pand. Het eigen 
onderkomen van de vereniging begint steeds meer en 
beter vorm te krijgen. 

4. Voorstel tot benoeming van mr. M.J. Moeskops 
tot lid van het bestuur 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de kandi
datuur van de heer Moeskops en deze stelt zichzelf 
aan de leden voor, waarna de voorzitter de vergade
ring vraagt of iemand het woord wil voeren over het 
voorstel. Hiervan maakt niemand gebruik, waarna de 
voorzitter het voorstel in bestemming brengt. Voor 
stemmen 63 leden, er zijn geen tegenstemmen en geen 
onthoudingen. De voorzitter feliciteert de heer 
Moeskops met zijn benoeming, die deze in dank aan
vaardt. 

5. Voorstel tot verkoop van het pand Graven
straat 15 
De voorzitter brengt in herinnering de verkoop van het 
pand Gravenstraat 17 en de argumenten van het be
stuur bij het voorstel destijds. Het huidige pand num
mer 15 is nog niet vrij van huur, maar zal dat zijn in 
april/mei 2000. Om die reden achtte het bestuur het 
opportuun om nu het voorstel te doen aan de leden
vergadering. De argumenten voor de verkoop zijn in 
grote lijnen dezelfde als bij nummer 17. 
- Het pand heeft geen strategische waarde meer, 

aangezien er in dit gebied noch nu noch binnen 
afzienbare tijd ontwikkelingen te verwachten zijn, 
die een bedreiging kunnen inhouden voor het 
karakter van het gebied. 

- De panden hebben een monumentale, noch histo
rische waarde; het zijn compleet nieuwe houtske
letten en voor het overige zijn er geen historisch 
interessante onderdelen aan beide panden. 
Het is geen doelstelling van de vereniging om zon
dermeer panden in beheer te hebben en deze te 
verhuren. 

- Binnen afzienbare tijd zijn onderhoudskosten te 
verwachten die niet in de huurwaarde kunnen wor
den verrekend. 

- Het pand heeft evenals nummer 17 op dit moment 
een hoge marktwaarde. 

Overigens heeft het bestuur gelet op de korte voorbe
reidingstijd van dit voorstel nog geen plan kunnen op
stellen over de bestemming van de opbrengst. Daar
over zijn wel ideeën doch deze zijn nog niet uitge
werkt. Het bestuur stelt voor hiertoe bij de begroting 
2000 aan de leden een voorstel te doen. 
Verschillende leden reageren op het voorstel. De heer 
Jansen is het inhoudelijk eens met het voorstel, doch 
aangezien er nog geen voorstel ligt voor bestemming 
van de gelden en hij bang is dat deze worden geïnves
teerd in het verenigingsgebouw is hij tegen het voor
stel. 
De heer Van der Waal is het inhoudelijk niet eens met 
het voorstel. Hij blijft bezorgd over eventuele bedrei
gingen zowel voor het pand als voor het gebied en 
denkt b.v. aan samenvoeging van de panden 15 en 17; 
hij vindt bovendien dat er niets tegen is dat de vereni
ging panden in bezit heeft en deze verhuurt. Hij doet 
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De heren Hoekstra, Koning en Boomsma van de 
Stichting Behoud Nederlandse Hervormde Kerk te 
Zwaag kregen een boeket overhandigd door voorzit
ter Ton van Weel en secretaris PM. Huisman. 

een beroep op de leden om tegen het voorstel te stem
men. De heer Boezaard reageert op de kanttekeningen 
van de heer Van der Waal door nogmaals te benadruk
ken dat de panden geen strategische en historische 
waarde bezitten, dat er het nodige onderhoud te ver
wachten valt en dat beide panden in de me eeuw sa
mengevoegd waren, waarmee hij wil aangeven dat een 
beroep op de historie tot behoud van de huidige situ
atie van betrekkelijke betekenis is. Bovendien zijn de 
panden beschermd via het bestemmingsplan. De heer 
Schaper geeft aan dat het voorstel van het bestuur uit 
oogpunt van goed financieel beleid zondermeer onder
steuning verdient. 
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat de heer de 
Graaf overeenkomstig de statuten heeft gevraagd om 
schriftelijke stemming over dit voorstel, zodat nu 
stembriefjes worden uitgedeeld en een stemcommis
sie wordt ingesteld bestaande uit de heren J. Lamers 
en H. Stumpel. Na telling van 63 uitgebrachte stemmen 
blijkt dat 22 leden voor, 39 leden tegen hebben ge
stemd en twee leden geen mening hebben over het 
voorstel, waarmee het voorstel is verworpen. 
De voorzitter merkt op dat het bestuur zich zal bera
den over deze uitkomst. 

6. Uitreiking jaarlijkse onderscheiding 
De jaarlijkse onderscheiding wordt dit jaar uitgereikt 
aan het bestuur van de stichting Behoud Nederlands 
Hervormde Kerk in Zwaag. Daartoe zijn aanwezig als 
genodigden de heren Th. Boomsma en B. Koning. De 
stichting verdient onze grote waardering voor de wijze 
waarop zij zich de afgelopen jaren heeft ingespannen 
voor de restauratie van dit oudste gebouw van Groot 
Hoorn en voor het resultaat van die inzet. Door de 
unieke samenwerking tussen stichtingsbestuur en de 
gemeente Hoorn zijn de dienstruimten in het kerkge
bouw beter bruikbaar geworden. De voorzitter roept 
de leden van Oud Hoorn op om de kerk en de toren 
met een bezoek te vereren. 
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De voorzitter en secretaris reiken aan de heren Koning 
en Boomsma het schildje van Oud Hoorn, bloemen en 
een exemplaar van de publicatie 'Uit de schemer van 
het verleden' uit. 
De heer Boomsma dankt de leden namens zijn stich
tingsbestuur en vele vrijwilligers voor de onderschei
ding. Het is een lange weg geweest, meer dan tien jaar; 
maar hij is trots op het resultaat. De restauratie schept 
ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst. Voor 
het behoud van dit monument is een goede bestem
ming voor de bewoners van Zwaag en Risdam van gro
te betekenis. In het voorjaar vindt ondermeer over de 
problematiek van een goed beheer van monumentale 
panden een symposium plaats, waarop hij ook de 
leden van Oud Hoorn nu reeds wil attenderen. 

7. Rondvraag 
De heer de Graaf roept het bestuur op om ten aanzien 
van de ontwikkelingen buiten de oude stad samen te 
werken om instellingen als de Bond Heemschut en het 
Cuypersgenootschap. De voorzitter deelt mede dat er 
periodiek contact is met de Bond Heemschut over al
lerlei zaken via de heer Boezaard. Allerlei bedreigin
gen komen daarin aan de orde. 

De heer Van der Waal vraagt naar de dekking van de 
kosten voor de film. De voorzitter antwoordt dat dit 
geschiedt uit de post publicaties en dat er tevens spon
sorbijdragen zijn toegezegd. Voorts stelt de heer Van 
der Waal voor de rijksmonumenten te verkopen aan de 
vereniging Hendrick de Keyser. De voorzitter zal deze 
suggestie meenemen naar het bestuur van de stichting 
Monumenten Oud Hoorn. Als laatste doet de heer Van 
der Waal het voorstel dat elke zaterdag van 11.00-13.00 
uur een van de bestuursleden van Oud Hoorn in het 
Oost-Indisch Pakhuis aanwezig is. De voorzitter zal 
ook dit voorstel in het bestuur bespreken. 
De heer Broers vraagt naar de discussie met de ge
meenteraad. De heer Van Weel antwoordt dat hij en 
mw. Huisman een eerste gesprek hebben gevoerd met 
de PvdA-fractie. Als vervolg denkt het bestuur aan het 
benaderen van de fractiespecialisten in de gemeente
raad. De heer Saaltink vraagt wie de informatie heeft 
geleverd aan de werkgroep anno 1787. De voorzitter 
kan deze vraag niet beantwoorden. 
De heer Singer constateert dat weinig leden inzendin
gen doen voor de rubriek Kent u Hoorn ook zo? Hij 
roept de leden op om actiever te worden. Verder stelt 
hij voor dat de bezorgers de Kwartaabladen voortaan 
ophalen in het Pakhuis. De heer Van Weel zal deze sug
gestie voorleggen aan de bezorgersbijeenkomst die 
eind dit jaar is gepland. Tenslotte attendeert mw. van 
Tartwijk de leden op de band voor de kwartaalbladen 
die inmiddels beschikbaar is. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de 
leden uit om de toren van de Grote Kerk te beklimmen. 
waar stadsbeiaardier Frits Reynaert inmiddels op ons 
verzoek het carillon bespeelt. 



Kerkmeijer-de Regtstichting 1999 
Albert de Graaf 

De Kerkmeijer-de Regtstichting te Hoorn werd opgericht door Johan Christiaan 
Kerkmeijer en zijn echtgenote Christine Kerkmeijer-de Regt. Het echtpaar 
Kerkmeijer bracht hun nalatenschap onder in een fonds dat de naam 'Kerkmeijer-de 
Regtstichting' draagt. Bij voldoende opbrengsten uit dat fonds kunnen bijdragen 
worden verstrekt ten behoeve van herstel en instandhouding van monumentale roe
rende en onroerende goederen te Hoorn. De stichting werd in 1956 operationeel en 
verleent ook thans nog op velerlei gebied financiële hulp om cultureel-historisch erf
goed in stand te houden. 

Dankzij het speurwerk van de directie van het West
fries Museum kwam een zeventiende-eeuws beeld van 
een schutter in het vizier. Met steun van Kerkmeijer-de 
Regt kon tot aankoop worden overgegaan. Fier, fraai 
gepolychromeerd staat de schutter (foto) thans zijn 
mannetje in de gelijknamige zaal, temidden van de 
indrukwekkende portretten van Rotius. Een bloemig 
tegeltableau, helaas nogal beschadigd, is met steun 
van onze stichting, in restauratie genomen. Het zal eer
lang weer het W.F. Museum sieren. Zo duikt er nu en 
dan nog een en ander op. Het wordt echter steeds 
moeilijker voorwerpen van importantie, uiteraard 
betrekking hebbende op de historie van onze stad en 
omgeving, toe te voegen aan de collectie van het mu
seum. 
Waar mogelijkheden zijn, is het plicht om daaraan bij 
te dragen naar vermogen. 

Dat geldt evenzeer voor andere zaken, met name voor 
die waarvoor onze Stichters zich zozeer hebben inge
spannen. Ten behoeve van de aanschaf ener zware 
klok door de Vereniging Het Carillon te Hoorn, werd 
een aanvullende subsidie verstrekt. Deze klokspijs is 
Hoorn niet voorbij gegaan, conform de inspanningen 
die met name J.C. Kerkmeijer met een o zo kleine 
groep enthousiastelingen, zich hebben getroost om tot 
tweemaal toe de Grote Kerkstoren te voorzien van een 
klokkenspel. 
Een aardige torenklus is ook geweest de vervaardiging 
naar het origineel van het zo merkwaardige houten 
luidwiel in de toren van de Ned. Herv. Kerk te Zwaag. 
Het oude exemplaar was geheel vergaan, zodanig dat 
zelfs houtworm en kevers er geen brood meer in 
zagen. Dankzij de kundigheid van Hoornse vaklieden, 
(we hebben ze nog steeds!) kon met volledige steun 
onzer stichting een geheel nieuw rad naar oud model 
worden gemaakt, een echte afronding van een ingrij
pende en kostbare restauratie van kerk en toren. 
Met Stadsherstel Hoorn lopen we al enige tijd naar de 
pomp. Na veel gezwengel lijkt het nu dan toch te luk
ken om de oude waterpomp in de voormalige Wees
huistuin gerestaureerd te krijgen en weer aan te slui
ten op het, nu nog deels verborgen, regenwatersys
teem dat eenmaal de grote waterkelder vulde. We zijn 
er nog niet geheel uit, maar met een beetje 'Ik worstel 
en ontzwem', tenslotte was Kerkmeijer een Middel
burger, moet ook deze klus te klaren zijn. 

Onze stoere Kaap Hoornvaarders gooiden we een tros
je toe om tot aankoop van een zeer gaaf scheepsmodel 
te kunnen overgaan. Het leek allemaal wat erg dwars
zee te gaan maar mede dankzij veler financiële hulp 
konden we ook deze kaap ronden. Indrukwekkend in 
de Jozefkamers op het Achterom, de scheepsmodellen 
van de 'Europa' en de 'Pamir', herinnerend aan een 
groots zeilverleden met vele ontberingen! 
Kerkmeijer-de Regt kan Uw steun ook niet ontberen! 
Hoorn heeft monumentenzorg meer dan ooit nodig. 
Gedenk ons terwille daarvan! 
Neem geen buitenspelpositie in! Uw gave is meer dan 
welkom! Rek 47.53.73.898 ABN/AMRO Hoorn, t.n.v. 
penningm. Kerkmeijer-de Regtstichting. 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

1maart2000 

ABC 
De Hoornse gemeenteraad heeft op 16 november het 
bestemmingsplan Karperkuil & Julianapark/Schellink
houterdijk vastgesteld. Bezwaren hebben nauwelijks 
tot bijstelling geleid. 
Vijf bouwplannen vonden geen basis in het vigerende 
bestemmingsplan!! 
Aan het eind van de twintigste eeuw verloor Hoorn 
belangrijke karaktertrekken van haar historisch stads
beeld. De oude structuur, de oude morfologie en de 
oude architectuur zijn vernietigd. 
Oud Hoorn pleit voor een open discussie met de raad. 
Verdere planuitvoering voortvarend ter hand genomen 

Achterom 12 
Plannen om op de plaats van de blinde muur in de tuin 
van de Rozekruizers een stiltecentrum of twee wonin
gen te bouwen. Hoe staat het daarmee? 

Achterom 19 

Voormalige lagere school voor jongens, de Sint Jo
zefschool. Oud Hoorn pleit voor plaatsing op de monu
mentenlijst. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 
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Achterom 53 (gemeentelijk monument) 
Het karakteristieke pand van de biljartvereniging 
Roma wordt betrokken bij de toekomstige ontwikke
lingen op het terrein van de Parkschouwburg. Waar 
zijn de originele dakkappellen gebleven? 

Achterom 54-56 
Bouw winkelruimte met 6 appartementen gereali
seerd. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, 
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand 
verkeert in ernstige staat van verwaarlozing. 

Achter op 't Zand 60-61 

Plan voor de bouw van 3 woningen. 

Baatland 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 
deze oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Binnenluiendijk 
Plan Rijnboutt van 56 woningen voortvarend ter hand 
genomen: plan 't Oude Sluys-
je. Historische gezien slaat 
deze naam nergens op. 

Binnenluiendijk 5 
Nieuwe gevelsteen in nieuw
bouw aangebracht: een heel 
eigen merkteken anno 2000 
dat navolging verdient. 
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Breed 20 
Plan voor verbouw winkel. 

Claes Molenaarsgang 
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de 
Veemarkt. 

Claes Stapelhofje (rijksmonument) 

De monumentale beuk, verteerd door de zwam, is 
geveld. 

Dampten 
Net als in de jaren dertig staat dit gebied ook nu weer 
onder grote ruimtelijke spanning. 
Plan voor bouw van een nieuw schoolgebouw op het 
terrein van Energie Noordwest. 

Draafsingel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen 
gekocht. Oud Hoorn verzocht het college om in ieder 
geval de 'Boerderij' (1876) en de voormalige villa 
Schermeroord (1925) te behouden en te plaatsen op 
de gemeentelijke monumentenlijst. Onderzoek naar 
de monumentale waarden gestart. 
Oud Hoorn heeft de projectontwikkelaar om een 
gesprek gevraagd. (zie ook pag. 3). 

Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. 
De brug naar de Oosterpoort verkeert in ernstige staat 
van verval. Waarschijnlijk nog dit jaar zal een begin 
worden gemaakt met de opknapbeurt. 
De restauratie van dit rijksmonumentale complex is 
geraamd op één komma zeven miljoen. 

Drieboomlaan 
Bescheiden ruiming van twee 'monumentale' graven in 
het rondje van Bleys op de r.k. begraafplaats. Er vindt 
een onderzoek plaats naar plaatsing op de gemeente
lijke monumentenlijst. 

Eikstraat 1 
Oud Hoorn heeft het college verzocht om het gebouw 
van de Nederlands Hervormde kerk (bouwjaar 1934), 
met haar zo karakteristieke terugliggende lintvoeg tus
sen de roestbruine bakstenen, op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. Gemeente is onderzoek 
gestart. Kerkgebouw wordt niet gesloopt. Het ise 
eeuwse tweeklaviers Künckelorgel staat reeds op de 
rijksmonumentenlijst. 

Appelhaven 26 
Restaurant Bohemen te koop aangeboden: er blijft 
hoop dat het vlot voor de deur binnenkort definitief 
wordt vlot getrokken. 

Appelhaven 5 

Veilinghuis 'Eenhoorn' overweegt naar elders te ver
huizen. Dreigend betreurenswaardig functieverlies 
van de binnenstad. 

Gerritsland-hoek Gravenstraat 
Plan van Woningstichting Hoorn voor een apparte
mentencomplex met 9 woningen op deze 'open plek'. 
Hoekwoning Gravenstraat zou moeten worden ge
sloopt. 
Is er gekeken naar de oorspronkelijke verkavelings
vormen en bouwvolumes? 
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Grote Noord 
Winkeliersvereniging wenst afvalbakken die meer 'his
torisch verantwoord' zijn. 

Grote Noord 4 7 
Plan voor wijzigen winkelpuien van lntertoys gereali
seerd. Aandacht gevraagd voor de ramen op de eerste 
verdieping. Halt aan de verloedering! 

Grote Noord 62 
Plan voor verbouw bovenwoning; plan voor twee dak
kappellen. 

Grote Noord 87 
Plan voor vergroting winkelpand. 

Grote Noord 90 
Plan voor wijzigen winkelpui. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste 
invulling van deze voormalige eigendommen van het 
Waterschap Westfriesland. Het waterschapscomplex 
is tijdelijk in gebruik door o.a. de gemeentelijke afde
ling Monumentenzorg en door de Stichting Oude Mu
ziek Nu. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
De voormalige Ridderikhoff-panden zijn niet langer 
toegankelijk voor de bezichtiging van actuele bouw
plannen. Oud Hoorn juicht het idee voor een alcohol
vrij Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie 
toe. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Hoofd 
Breed politiek draagvlak voor ingrijpende versobering 
van deze historische plek in het havengebied. Nu een 
hangplek voor ouderen zonder faciliteiten. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een 
schande in het stadsbeeld. 

Italiaanse Zeedijk 80 (rijksmonument) 
Plan voor uitbreiden en verbouwen woning. 

Jeudje/Pakhuisstraat 
Huisartsen-praktijk op plaats voormalige brandweer
kazerne gerealiseerd. Oude slangentoren gehand
haafd. 

Jeudje 
Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer 
de art. 19-procedure gestart. 
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeen-
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te Hoorn: bouwvergunning verleend op 7 februari 
alvorens de uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties 
zijn geformuleerd en gewogen. Politiek geen draag
vlak voor verdubbeling van de parkeervoorzieningen. 
Het bouwplan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 
koopappartementen en 20 huurappartemeneten. De 
ondergrondse parkeergarage herbergt 340 parkeer
plaatsen waarvan er 120 bestemd zijn voor de koop
woningen. Op de hoek PakhuisstraatJVollerswaal is 
een woontoren van zeven (!) verdiepingen gepland; de 
woonblokken aan weerszijden gaan vier bouwlagen 
met een kap tellen. Vormgeving en hoogte toren dis
cutabel. Projectontwikkelaar is bereid bij te dragen in 
herstel van historisch merkteken: de overblijfselen 
van de Sint Geertentoren. Oud Hoorn spreekt daar
over mee. 

Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Grondige opknapbeurt en herinrichting zijn ondertus
sen ver gevorderd. 
Flinke kaalslag ten behoeve van parkeervoorzieningen 
en een directer zicht op het IJsselmeer. Nieuwe Hol
landiakantine een vreemde eend in de bijt van de 
onbebouwde kustlijn. 
Bouw nieuwe brandweerkazerne vordert gestaag. 

Karper kuil 
Oud Hoorn ervaart wem1g samenhang tussen de 
bouwplannen. De welstandscommissie heeft het laat
ste plan, dat van architect Vandenhove, terugverwe
zen. Zoekplaatje: vindt de Oosterpoort. Oud Hoorn 
blijft streven naar handhaving van een scheepswerf 
aan de Karperkuil. 
Overleg met betrokken instanties gestart. Gemeente 
kocht de scheepswerf en streeft naar een openbare 
functie in het verlengde van de huidige bestemming: 
een historisch educatief centrum over de Hoornse zee
vaart? Oud Hoorn heeft bezwaar aangetekend tegen 
het bestemmingsplan. 

Kerkplein 
Een prijzenswaardige poging tot herstel van een arch
tectonische blackout. 

Kerkplein 31 
Plan voor wijzigen voorgevel. 



Kleine Noord 
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging toe. 
Opknapplan raamt de herstelkosten op zo'n 1, 7 mil
joen gulden. 

Kleine Oost 
Sluis blijkt van eminent belang voor een goede water
beheersing in de stad.De gemeente en het waterschap 
verwachten in 2000 met de werkzaamheden te kunnen 
beginnen. 
Het is spannend te wachten op de herontdekking van 
de fundamenten van de oude Oosterpoort. 
Bij de overgang naar de Séhellinkhouterdijk moet de 
historische loop van de Westfriese Omringdijk weer 
herkenbaar worden, dus geen rotonde. 

Koepoortsplein 

Desastreus plan voor de bouw van 7 appartementen in 
drie bouwlagen op de hoek Koepoortsplein-Nieuw
land 0-Z plus een café met vier woningen erboven op 
de hoek Koepoortsplein-Achterstraat. Oud Hoorn 
heeft het gemeentebestuur benaderd om al te drasti
sche ingrepen op deze kwetsbare en markante toe
gang tot de oude stad te blokkeren. De werkgroep 
Micromilieu is gevraagd voorstellen te doen om de 
vier bruggen aan het plein meer herkenbaar in het 
stadsbeeld terug te brengen. 

Kruisstraat 20 
Begin 2000 verdwijnt het karakteristieke pand van het 
voormalige badhuis uit het straatbeeld. De St. 
Stadsherstel heeft vergaande plannen om op die plek 
een nieuw pand te bouwen ten behoeve van de We
reldwinkel en een flinke bovenwoning. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon
college - wordt een extra locatie voor 120 parkeer
plaatsen ontwikkeld. 
Oud Hoorn vreest de sloop van een deel van het 
schoolgebouw en zal zich daartegen verzetten. Een 
verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumen
tenlijst is ingediend. 

Gemeente is bouwhistorisch onderzoek gestart maar 
vooral voor de z.g. Taalschool is weinig hoop. Oud 
Hoorn vraagt zich af wat sloop kan bijdragen aan de 
oplossing van het parkeerprobleem. 

Nieuwe Steen 
Hoorns versie van Manhattan gerealiseerd Er komt 
nog meer ... de computer en de waan van de dag rege
ren in de Risdam. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In 'Hoorn, huizen, straten, mensen' lezen we: Huis m et 
hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is her
bouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude 
constructie. 
Er gaan geruchten dat de fast foodketen McDonald's 
het oog heeft laten vallen op dit pand plus de zuidelij
ke aanbouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast. 

Nieuwstraat 18 
Na renovatie staat de voorpui er opnieuw indrukwek
kend bij. Waar zijn de hekken gebleven? 
Oud Hoorn spreekt de wens uit dat ook het interieur in 
zijn meest oorspronkelijke gedaante terugkeert. Hulde 
aan het particulier initiatief! 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf noodzakelijk. 

Nieuwe Noord 12 en 14 
B&W wil medewerking verlenen aan het samenvoegen 
van deze panden. 
Oud Hoorn is geen voorstander van het samenvoegen 
van historische panden in de binnenstad. Voor 
Veemarkt 32-38 geldt precies hetzelfde. 

Nieuwe Noord 65 
Realisering inpassende nieuwbouw. 

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

Oude Doelenkade. 
Reconstructie straat annex wandelpromenade gereali
seerd. Concentratie van ontsierend straatmeubilair 
dient opnieuw gereconstrueerd te worden te beginnen 
bij de amovering van de reclanwzuil en de vuilcontai
ner. 
Oud Hoorn heeft deze zaak ingebracht in het overleg 
met het gemeentebestuur. Betonnen moppen moeten 
het parkeerprobleem tijdelijk oplossen. Werk aan de 
winkel voor onze werkgroep Micromilieu. 
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Pakhuisstraat 
Oud Hoorn-lid Eric Lensink schreef ons: "Waar is de 
mooie, gestileerde goudgekleurde vogel die voorheen 
te zien was op het dak van de kooi van de volière 
gebleven?" Taak voor de werkgroep Stadsmeubilair. 

Peperstraat 37-39-4lffurfhaven 20 
Bouw van vier woningen gerealiseerd. Herziening 
voorbereid van het Globaal bestemmingsplan Bin
nenstad. Perioden van hoge welvaart worden geken
merkt door bouwwerken met een flink volume en een 
indrukwekkende hoogte. 

Rode Steen 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de 
ontsierende terrasschotten van het plein te verwijde
ren. Overleg heeft vooralsnog geleid tot een aanzien
lijke reductie van dit ontsierend straatmeubilair. Op 
nummer 10 is tijdelijk een afschuwelijke voorpui van 
hout gebouwd: ontoelaatbaar, ook als tijdelijke grap. 

Truydemanhof 
Het hof uit 1952 is in zijn geheel op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. Oud Hoorn is blij dat de 
renovatie vordert. 

Veemarkt (westzijde) 
Sterke druk om de monumentale gevelwand verder te 
verwinkelen. De pandnummers 3, 5, 7, 13, 15, 17, 27, 
29, 31, 33, 39 en 41 staan op de gemeentelijke monu
mentenlijst. De nummers 19 en 49 op de rijkslijst. Oud 
Hoorn acht verdere bestemmingswijzigingen ontoe
laatbaar. 

Visserseiland 
De bouw van deze stedebouwkundige ramp - ook aan 
de landzijde! - vordert gestaag (zie foto) . 

Westerblokker - kerkgebouw Heilige Aartsengel 
Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neo
classicistische elementen reeds lange tijd in gebruik 
als tapijthal. Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen 
door de Leidse architect Th. Molkenboer (1796-1863). 
Plan om pand op de gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen. 
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Westerdijk 

De gemeenteraad is akkoord met de ontwikkeling van 
een nieuwe schouwburg annex congrescentrum op 
het terrein van het voormalige Witte Badhuis. De voor
bereidende werkzaamheden zijn begonnen. De door 
de gemeente toegezegde visualisering van het toe
komstbeeld met op de achtergrond het historisch 
stadsgezicht, is nog steeds niet gepresenteerd. 
Huidige onderkomen van Het Park is één van de wei
nig markante Hoornse bouwwerken uit de jaren zes
tig. 

Westerdijk 5a 
Plan om pakhuis te verbouwen tot woning. 

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument) 
Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel. 
Stichting Stadsherstel beijvert zich voor de renovatie 
van de tuin van de bibliotheek. De huidige biblio
theektuin is een overblijfsel van een eens veel grotere 
binnentuin op het terrein van het voormalige Geer
tenklooster. 
Elementen van de oude kloostertuin (kruiden, boog
gang, stenen banken) keren na herinrichting terug. De 
grond van de tuin blijkt verontreinigd. De bovenlaag 
wordt afgegraven. 

Zon 11 (rijksmonument) 
17e_eeuws woonhuis (thans opslagruimte), in ernstige 
staat van verval. 



Eerste automatiek was niet op Grote Noord 

In het decembernummer van het kwartaalblad heeft u 
een artikel kunnen lezen over het leven van Giel van 
der Zel. Bij dit verhaal werd door ons een foto ge
plaatst die een beeld gaf van de toenmalige juweliers
winkel van J. van Straten op het Grote Noord. Het bij 
de foto behorende onderschrift vermeldde dat links 
naast deze zaak zich de eerste automatiek van Hoorn 
heeft bevonden. 
De heer Jaap Wiggers wees de redactie er op dat dit 
onjuist is. Naar zijn mening, en terecht, bevond de eer
ste automatiek van Hoorn zich op het adres Grote 

Het pand Grote Havensteeg 9: ooit was hier de eerste 
automatiek van Hoorn gevestigd. In 1939 kreeg aan
nemer Th. Dekker van de heer F J. Brugman 
opdracht om het pand te verbouwen en een lichtbak 
aan te brengen. Tevens werd de woning zodanig ver
bouwd dat er een automatiek in gevestigd kon wor
den. De gevelsteen in de buitenmuur heeft als tekst: 
'Maurits Polak, oud 3 jaar, 1877'. 

Havensteeg 9. "Ik kan mij nog goed herinneren dat 
daar zo'n klein automaatje hing ·van waaruit een soort 
toffees werden verkocht. Verder was er een automaat 
waar tompoezen verkocht werden. De toffees kostten 
maar een paar centen maar de tompoezen kostten wel 
een kwartje. Deze automatiek was in handen van de 
familie Brugman en ik werd dan ook meer dan eens 
door mijn moeder naar Brugman gestuurd om tom
poezen te halen," aldus de heer Wiggers. 

Frans Zack 

F. J. Brugman verplaatste later de automatiek van de 
Grote Havensteeg 9 naar het adres Grote Noord 84. In 
de na-oorlogse jaren werd hier o.a. verpakt ijs van de 
Vami (Verenigde Amsterdamse Melk Inrichting) ver
kocht. Halverwege de jaren '50 werd het pand overge
nomen door de naastgelegen firma Van Wijk en werd 
het bij de bestaande winkel betrokken. Wij bedanken 
de oplettende heer Jaap Wiggers en hierbij is deze 
onvolkomenheid weer recht gezet. 

Hoorn Oh Ja met foto's van hele eeuw 

De negende uitgave Hoorn Oh Ja laat over de drem
pel van de nieuwe eeuw het bijzondere zien van het 
oude jaar. En daarbij komt nog iets bijzonders. De 
redactie laat niet alleen zien van wat we nog kunnen 
weten van 1999, ook nog van méér terug, zelfs van 
veel verder weg. Zeer goed idee! 
Dit nummer laat niet alleen veel foto's van het oude 
jaar zien, we kijken nu ook af en toe terug tot 1900. 
Van elke tien jaar in de afgelopen eeuw ziet men op 
25 foto's wat voor Hoorn apart is geweest. Daarvoor 
heeft het archief van Koos Semijn een bijzondere bij
drage geleverd. Wie anders dan Arie van Zoonen zou 
hierbij de teksten hebben kunnen schrijven. En dat 
heeft ie dus. 
De foto's van vorig jaar houden het beleid vast waar
mee Hoorn Oh Ja met eerste uitgave in de nieuwe 
eeuw begon. Weer opvallende, maar niet in de zin 
van drama en narigheid. Bij de presentatie van dit 
nummer heeft Koos van Boxckmeer daar nog eens 
en terecht op gewezen. Die middag trok trouwens 
veel belangstellenden in De Galgenbocht; leuk voor 
de samenstellers. 
Hans Rijswijk zorgde keurig voor alle teksten bij de 
foto's, de Kroniek van Hoorn was weer in de goede 
handen van Koos van Boxckmeer die per dag zeer at
tent moet zijn op al het stadsnieuws. Foto's zijn van 
Marcel Rob, Henk de Weerd, Theo Groot, Klaas 
Laan, Peter Jonker en John Oud. Het geheel onder 
leiding van Hans Schipper; de grafische vormgeving 
was als altijd bij Koopmans Drukkerij b.v. 
Foto op de vorpagina is de overdracht van Hoorns 
orgel 'De Broodvechter' van Cor Selie aan Kees 
Schipper. Foto op de achterpagina is uit de serie 
1900-1999, toen P.M. van Wijk in 1900 met de zaak is 
begonnen die er nog altijd is, maar wel anders . . . Ook 
daarom is de negende aflevering een bijzondere voor 
wie Hoorn een beetje wil vasthouden. Voor later. 

Ld. 
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.MEN VRAAGT ON§ 

Onlangs heb ik even zitten kijken naar een televisie
film waarin allerlei griezelige beesten over het 
scherm holden. Het ging over een stukje voorgeschie
denis van zo'n 250 tot 65 miljoen jaar geleden. 
Normaal kijk ik nooit naar dat soort dingen, maar 
een van mijn huisgenoten had het apparaat aangezet 
en even kon ik mij niet losmaken van dat verhaal. 
Een vriendelijke damesstem had het over compsog
nathussen, stegosaurussen en brachiosaurussen, 
beesten met de afmetingen van een flink huis die 
elkaar te lijf gingen en met een chagrijnig gezicht 
opvraten. Het enig sympathieke van de hele voor~tel
ling was, dat de kleintjes het het langst uithielden. Al 
die grote monsters kregen problemen met het veran
derende klimaat tengevolge van een inslaande mete
oriet uit de ruimte. Gelukkig maar, anders waren we 
er met z'n allen niet geweest. Een schitterend ongeluk 
noemen we zo'n inslag naar de titel van een bijna 
vergeten VPRO-serie van zo'n acht jaar geleden. Tot 
die kleintjes behoort ook de mens, maar die kwam 
nog weer veel later, zo'n 4 miljoen jaren geleden. Het 
is alles verleden tijd, maar een andere verleden tijd 
dan waarmee de leden van Oud Hoorn zich door
gaans plegen bezig te houden. Wij stellen belang in 
mensen, en dan liefst mensen waarmee we ons een 
beetje verwant voelen in een omgeving die we ken
nen. Het moet toch wel tussen het ABC en de Dubbele 
Buurt passen en niet ouder zijn dan 500 jaar. Dus 
toch maar een schoolklasje uit 1920 en niet de 
Rhamphorynchus. 
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H.W Saaltink 

Wat er binnenkwam en wat schoolwerk 
Infom1atie over eerder geplaatste foto's kreeg ik van 
de dames Jikke van der Linde-Dudink en van Suus 
Houtman-Van der Meulen via mevrouw Mantel-Den 
Bakker uit het Schout en van de heren Entius van het 
Achterom, M. Rijper uit de Drieboomlaan, V.d. Zel van 
de Italiaanse Zeedijk en Van Zoonen eveneens van de 
Drieboomlaan. De enige die me nieuw materiaal toe
zond was mevrouw Rhodens-De Ridder uit de Rotius
straat. Ik kreeg van haar twee foto's van een fiets
puzzeltocht en een klas van de ambachtschool aan het 
Keem. Mijn hartelijke dank voor het ontvangen mate
riaal. Overigens kan ik wel weer wat meer nieuw mate
riaal gebruiken. 
Zoals gebruikelijk eerst de informatie en daarna de 
nieuwe foto's. Mevrouw Houtman gaf me nog wat 
namen van de kinderen op de foto van de gymnastiek~ 
klas van Gons (2le jrg., nr. 3, blz 126). Ik gebruik de 
nummers van de bijgevoegde schets en geef alleen de 
gegevens die aan het geheel toegevoegd kunnen wor
den. 3. Een verder onbekend meisje van de Koe
poortsweg. 13. Illy Winkel, de tweede dochter van 
advocaat Winkel uit de Kruitmolenstraat. 14. Zoals we 
reeds wisten Robbie Bak. Hij is nu dierenarts. 
Het initiatief van de gymlessen bij Gons ging uit van de 
ouders van de leerlingen uit de klas van Piet van der 
Meulen (nr 11). Zij waren van mening, dat er op school 

Ajb. 2. Voetbalploeg SSW 



Ajb. 1. Foto familie Van de Pol 

te weinig aan lichamelijke oefening, zoals dat toen 
heette, werd gedaan. De oudere meisjes, die op de ach
terste rij staan, kwamen voor de heilgymnastiek. 
Tegenwoordig heet dat fysiotherapie. Voor degenen 
die graag het naadje van de kous willen weten, de 
familie Gons woonde op de tussenverdieping van het 
pand Rode Steen 12. Daar werd tussen de bedrijven 
door gemanicuurd en gepedicuurd door mevrouw 
Gons. Beneden woonde een bakker, maar die laten 
we, als niet tot het bedrijf behorende met rust, evenals 
de buren en de verdere aangetrouwde familieleden. 
De beste leerlingen van Gons - in deze tijd zouden ze 
al lang in opleiding zijn voor een Nederlands kam
pioenschap - als Sjaan van Rosmalen, Tjallie of Tjal
links van der Rol en Suus van de Meulen, de brief
schrijfster dus, vormden een acrobatiekgroep. Deze 
gaf voorstellingen op feesten en partijen, zoals de fees
telijkheden tijdens de inhuldigingl van koningin 
Juliana. De klassefoto op blz. 125 blijft ons bezighou
den, hoewel alle namen gegeven waren. De laatste ver
beteringen en aanvullingen bij deze foto Qrg. 21, nr. 3, 
blz. 125). 10. Nico Schotten. 29 Annie Wiggelaar. De 
school stond bekend als de school van Penning, het 
hoofd. Officieel was het de openbare lagere school nr. 
3, aan de Messchaertstraat. 
Mevrouw Van der Linde gaf nog een kleine aanvulling 
op de gegevens over haarzelf op de foto ván de kleu
terschool in de Wisselstraat (Jrg. 21, nr. 4, blz. 159). In 
de namenlijst bij deze foto op blz. 163 wordt gespro
ken over een meisje Dudink. Dit moet zijn J. (Jikke) 
Dudink of beter mevr. J. van der Linde-Dudink. 

Kistenfabriek en tewerkstelling in Duitsland 
De heren Entius en Rijper gaven me nog wat namen 
van mensen op de foto met het personeel van de kis
tenfabriek van Halbertsma (21 e jrg., nr. 3, blz. 127). Dat 

waren 1. Toon Tros (Rijper) 2. Gerrit Rühl (R) 7. A. 
Nooy (Entius). 8. M. Haring (E). 15. Henk Rühl (E, R). 
13. J. Rijkhoff (E). 18. Venema? (E) 19. R. Scher
macher (E). De afgebeelde krantenlezers zitten op de 
hoek van de Zoutkeetsteeg met het Kleine Oost, op de 
plaats van de tegenwoordige brandweerkazerne. Een 
tijdje moet hier ook nog de Hoornse schouwburg een 
onderdak hebben gevonden. 
Voorts kreeg ik van Entius nog een overzicht van de 
Hoornse mannen die in de oorlog door de Duitse 
bezetter gedwongen werden in Duitsland te werken. 
(Zie foto 3e jrg., nr. 4 blz. 160). Terwille van de privacy 
laat ik de eveneens ontvangen huisnummers weg. Het 
waren C. Baas van de Veenenlaan, H.C. Brandt van het 
Achterom, S. Broertjes van de Veenenlaan, A. Entius 
van het Kleine Oost, R. Goutier uit de Merensstraat, J. 

Groes van de Westerdijk2, C. Hellingman uit de 
Schoutenstraat, P. Hofman uit de Geldersesteeg, H. de 
Jong van het Grote Oost, J. Kluft van de Italiaanse 
Zeedijk, J. Lebbink uit de J.P. Coestraat, P. Neuteboom 
uit de Peperstraat, A. en P. Oerlemans van het 
Gerritsland, C. Peerdeman van het Achterom, C. Pool 
uit de J.P. Coenstraat, C. Scherpenhuizen van de 
Veenenlaan, B. Tiemesse van de Appelhaven, C. Vos en 
B. de Vrij van de Drieboomlaan, A. Weymans van de 
Beatrixlaan, G. Woelders van de Holenweg, C. 
Woestenburg uit de Peperstraat en M. van der Zel van 
de Oosterpoort. Goutier en De Vrij waren later 
chauffeur bij de busonderneming van de NACO. Het 
ziet er bijna uit als een lijst uit het bevolkingsregister. 
Voor de preciezen onder u wordt nog medegedeeld, 
dat de Hoornse mannen in de oorlog werkten bij de 
Wanderer Werke, Hoferstrasse in Siegmar-Schönau 
een voorstadje van de industriestad Chemnitz in 
Saksen. 

Giel van der Zel maakte mij nog erop attent, dat op de 
foto hij zelf en Ab Weymans verwisseld zijn. Cor Pool 
kwam volgens hem uit de Duinsteeg. Nog een paar 
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oneffenheden in zijn levensbeschrijving door Rogier 
Overmans (Jrg. 21, nr. 4, blz. 153) Hij werd niet 
gekeurd in het "Glopje" in de Wisselstraat, maar in de 
Kloosterpoort. De trein die hem naar Duitsland bracht, 
stopte niet in Badenburg, maar in Maagdenburg. Meinz 
moet zijn Mainz. Op de foto op blz. 153 is te zien de 
heer Gillissen, alias ome Doosie, die de verpakking 
verzorgde bij Van Straten. 

Sappho 
Van de heer A. van Zoonen van de Drieboomlaan ont
ving ik een zo goed als volledige lijst van de leden van 
het zangkoor Sappho (21 e jrg., nr. 4, blz. 162). Met de 
hem eigen bescheidenheid geeft hij de eer van het 
resultaat van het speurwerk aan de dames Truus en 
Ans van Hees (94 of 95 jaar), wonende respectievelijk 
in de Commandeur Ravenstraat en in Lindendaal, met 
wie hij dit puzzelwerk verrichtte.De foto is gemaakt 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de zang
vereniging in 1926 in de tuin van 'Het Park'. Hier zijn 
de namen en soms nog wat toegevoegde gegevens. 
1. De heer De Vos. 2. De heer Penders. Mogelijk gym
nastiekleraar. 3. Onbekend. 4. Jaap Zwarekant, hoofd 
Openbare Lagere School Westwoud3. 5. Mien 
Zwarekant-Couperus. 6. Trien Roos-Neuteboom. 7. 
Jansje Nijdam-Kappel. 8. A. Rille. Manufacturier aan 
het Grote Noord. 9. S. Holzmüller*, hoofd van de 
Gemeenteschool. 10. Onbekend. 11. C. Best, kaasko
per aan het Grote Oost. 12. Gerard H. Boedijn*, diri
gent. 13. Margaretha Eijken*. 14. Foeke Fellers, onder
wijzer aan de gemeenteschool nr. 2 in de Muntstraat, 
toneelspeler en zanger (Ik neem aari., dat hij dat laatste 
en zijn vrije tijd deed. HWS.) 15. I.I. Pauw, werkzaam 
bij Roozendaal. 16. Mejuffrouw Lans. 17. Hendrika 
Wessemius. Zij leidde een school voor zang en (bal
let)dans. 18. Bertha Mooy. 19. Mejuffrouw Cor Klomp, 
hoedenverkoopster op de Gouw. 10. Onbekende heer. 
21. H.Z. Visser. 22. Homme de Vries uit de slagerij op 
de hoek van de Smelterssteeg en het Kleine Noord. 23. 
Truus lepenga. 24. Riek van Schoten uit 'De Rode 
Laars' op de Gouw. 25. Alie van Ree. 26. Onbekende 
dame. 27. Mevr. Room-Woestenburg. De heer Room 
was gemeente-secretaris. Vergelijk nr. 37. 28. Hendrika 
Sundeman, onderwijzeres, lid van de toneelvereniging 
West-Frisia, later de Wilsons. 29. Lien de Flart. 30. 
Dien Nannings. 31. Onbekende dame. 32. Riek 
(Hendrika) Kaat, onderwijzeres. 33. Mevr. Esser
Boldingh, echtgenote van de secretaris van de Kamer 
van Koophandel. 34. Mejuffrouw Alkema. 35. Mevr. 
Krop-Smit. 36. Mevr. W.H. Eyken-Heldeman. 37. Cor 
Room. 38. J . Fok. 39. C. Voorbergen van Vliet. 40. S. 
Brouwer. 41. Reis Wiggers. 42. Gerard Eyken, ijzer
handelaar aan het Grote Noord. 43. Frans Polman. 44. 
P. Polman, schipper (?) 45. Wouter Ydo, ambtenaar, 
kunstschilder. 46. Jack Verhoogt. 47. Jelle van der 
Meulen. 48. Jac. Nooder. 49. A. (Alie?) Leeuwerik. 50. 
Bart Nannings sr. 51. George Rille. 52. A. Rinner. 53. 
Kees Koetsier. 54. Jo de Vos. 55. Dirk Ekkel. 56. De 
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heer Laverman. 57. Sien (?) Sieuwerts. 58. De heer 
Stolker. 59. Mevr. Keetman. 60. De heer Slob. 61. Anton 
Vierbergen, betonfabrikant. 62. Evert Langereis*. 63. 
Gerard Vierbergen, betonfabrikant. 64. Cor Kloet. 65. 
Herman (Puck) Smit of Smits uit de kledingzaak op de 
hoek Kruisstraat-Nieuwsteeg. 66. Onbekende heer. 67. 
Jan Mels, boekdrukker en lotenverkoper op de Vee
markt. 68. Moos Vollenga, bakker. Hij draaide spijs 
voor de banketbakkers en sloot daarbij zijn kauwgum 
in. 69. Buup van Albada*, onderwijzer aan de Gemeen
teschool nr. 2 aan de Muntstraat. 70. Gerrit van Ree, 
werkzaam bij Roozendaal NV. 71. Klaas Kaan. 72. 
Simon Engel. 73. De heer Nieuwenhuis. 74. Piet 
Opmeer, behanger en schilder. (?). De heer Van Zoon
en wijst er nog op, dat Sappho in de tijd van de foto 
nog orkest- en zangvereniging was. Men bracht dus bij 
de uitvoeringen instrumentale muziek en zang ten 
gehore4. (Als ik goed ben ingelicht, werd de instru
mentale muziek niet door leden van Sappho ten geho
re gebracht. HWS). 

Familiefoto en voetbalclub 
Als eerste van de nieuwe foto's een opname die ik ont
ving van Niek van de Pol van de Gedempte Appel
haven (afb. 1). Ik heb lang geaarzeld, of ik deze foto 
zou opnemen of niet. De kwaliteit van de opname is 
vrij slecht, terwijl zover ik kan nagaan ook alle namen 
van de afgebeelde dames en kinderen bekend zijn. 

Ajb. 3. Vijf heren met chauffeur 



Maar wellicht kan een van onze lezers ons nog wat 
aanvullende informatie over deze kinderschare ver
schaffen en ook vertellen bij welke gelegenheid de 
opname is gemaakt. Ik geef u de namen zoals ik ze van 
de inzender ontving v.l.n.r. 1. Nellie Nieuwpoort. 2. Cor 
Jillings. 3. Gonnie Jillings. 4. Wil Jongkind. 5. Joop van 
de Pol. 6. Frieda Nieuwpoort. 7. Frits van de Pol. 8. 
Bets van de Pol. 9. Hanny van de Pol. 10. Piet 
Jongkind. 11. Jannie Nieuwpoort. 12. Kees van de Pol. 
13. Nico van de Pol. 14. Piet van de Pol. 15. Piet 
Braakman. 16. Mien van de Pol. 17. Jaap Jillings. 18. 
Lowie Jillings. 19. Annie Jillings. 20 Piet Jillings. 21 
Klaas Winkel. 22. Gré Winkel. 23 Freek Feller. 24. Theo 
Braakman. De foto zou volgens opschrift aan de ach
terzijde ca. 1942 gemaakt zijn. 
Het plaatje (afb. 2), dat de heer Bijhouwer me stuurde, 
toont het voetbalelftal SSVV (Stam Stoomt Voetbal 
Vereniging), de club dus van het personeel van een 
bekende Hoornse wasserij. We zien op de achterste rij 
v.l.n.r. 1. Jaap Wiggers. 2. Een lid van de familie Lange
reis. 3. Herman Buis. 4.Dirk Koen. 5.Piet Ursem. 6. Het 

Ajb. 6. Kleuterklas 

Ajb. 7. Schets van de kleuterklas 

jongetje Sjef Swinkels. 7. Vader Swinkels. 8. Bels 
Swinkels. Op de middelste rij 9. Klaas Wiggers. 10. Arie 
Kluft. Op de rij daarvoor 11. Dirk Smit. 12. Jan Kluft. 
13. Onbekende. Op de voorste rij 14. Een onbekende. 
15. De keeper Manus Leusden. Ik neem aan, dat de 
familie Swinkels tot de supporters van de vereniging 
behoorde. Van u graag de namen van de onbekenden. 

Vrijzinnige jongeren en een kleuterklasje 
De volgende opname (afb 3), behoort tot de serie met 
portretten van vrolijke heren van de heer Entius van 
het Achterom. Uit deze serie een groepje van vijf heren 
met chauffeur. Op de achterste rij v.l.n.r. 1. D. Bloem 2. 
Onbekende heer. 3. Bruggemann. Voorste rij v.l.n.r. 4. 
Onkende chauffeur. 5. Onbekend. 6. Onbekend. Ik 
neem aan, dat de onbekenden uit de Hoornse midden
stand komen. De foto zal naar de kleding te oordelen 
in de jaren twintig gemaakt zijn. Het moet dus niet 
moeilijk zijn de nan1en van de onbekenden te vinden. 
Daarna een foto (afb. 4) die uit de verzameling Altorf
fer komt. Volgens een aantekening op de achterzijde 
zien we hier de VCJB tijdens een weekend in Hoorn in 
1926. De heer Altorffer is de vijfde van rechts. Voor 
zover mij bekend staan de letters VCJB voor Vrijzinnig 
Christelijke Jeugd Bond. Als ik de foto goed bekijk 
heeft het grootste deel van de hier geportretteerden de 
jeugdige leeftijd overschreden, soms al ver overschre
den. Wat niet wil zeggen, dat zij niet nog jong van harte 
kunnen zijn. De kleding is typisch die van het midden 
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van de jaren twintig. Heren met strohoeden. De dames 
hebben pothoeden of zo'n hoed met een brede rand, 
maar die is dan al een beetje uit de mode. De kleding 
is zomers: men heeft met uitzondering van enkele 
oudere personen geen overjas aan. De heren dragen 
natuurlijk wel een colbert. Zonder dit was men onfat
soenlijk gekleed of wat nog erger was, een socialist. 
Uiterst links en rechts staan twee heren geheel in het 
zwart. Dat waren de predikanten, het was immers een 
christelijke jeugdvereniging. Om het zoeken te verge
makkelijken als gebruikelijk het schetsje met numme
ring van de personen (afb. 5). De enige naam die we 
hebben is dus nr. 54 (de heer Altorffer). Ik hoop, dat u 
de 59 anderen vindt. 
Tenslotte nog een ansichtkaart met een kleut~rklasje, 
die mevrouw Petra Rhodens-De Ridder me toestuurde 
(afb. 6). Het is de kleuterschool waar haar vader, de 
heer Jacob de Ridder, zijn schoolleven begon. Deze is 
geboren 21-07-1917. De foto moet dus gemaakt zijn in 
het begin van de jaren twintig. De kleuterleidster heet 
Mooi (nr. 10). Op de achterzijde van de kaart staan een 
aantal namen met de vermelding v. l. n. r. Omdat de kin
deren in verschillende rijen achter elkaar zitten, heb-
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Ajb. 4. VCJB weekend in Hoorn 
1926 

Ajb. 5. Schets VCJB weekend 

ben we daar niet veel aan. Ik heb 
er daarom een schets met eigen 
nummering aan toegevoegd (afb. 
7). Ik hoop, dat één van onze 
lezers een paar namen en num
mers kan combineren, zodat we 

de hele klas weer kunnen reconstrueren. Tot slot geef 
ik u de namen van de achterzijde: Klaas Engel, P. van 
Kempen, onbekend, onb., onb. , Antoon van Dijk, onb., 
onb. , Martinus Danner, onb., Andree Kaljee, Volkert 
Tros, onb. , Jacob de Ridder, onb., Bets Volten, onb. , 
onb., onb. , Truus Pranger, jongen of meisje Spaans, 
onb. Marie Gons, Trien Bakker, Lien (?) Visser, Jans 
van Hinte. 
Ik zie uw reacties met spanning tegemoet. 

l. In Nederland wordt de Koning(in) niet gekroond maar inge

huldigd. 

2. Deze staat op de foto met het personeel van het schildersbe

drijf Langereis (fig. 21, nr. 2, blz. 79, 5e van links op de ach

terste rij) . 

3. Hij is al eens eerder in deze rubriek te zien geweest. Ik zal de 

mensen die op foto 's van 'men vraagt ons' te zien waren vol

gens mijn herinnering van een * voorzien. 

4. Voor de echte liefhebbers wordt hier nog wat literatuur 

genoemd. 

Arie van Zoonen Van Koffijhuis tot theater (Hoorn 1994). 

Vooral blz. 70-71 Kwartaalblad Oud H oorn, Jrg. 13, blz. 53-54. 

Jrg. 20, 'Een boek over Gerard Boedijn blz. 20-23. 



JLEZER§ §<CHRKJJVEN 
Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwar
taalblad die op- of aanmerkingen hebben op eerder 
geplaatste artikelen of in het algemeen vragen willen 
stellen of hun kritiek willen leveren. De bijdragen 
worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van 
de redactie of van het bestuur. Er kan alleen schrifte
liJ'k gereageerd worden. 

Terug op het oude nest 
In 1857 besloten de vroede vaderen van Hoorn dat de 
stad verrijkt moest worden met een gasfabriek. Op de 
voormalige fruittuinen van Heer Gerrit (Gerritsland) 
stichtten de heren Van de Wal en Bake de NV Hoorn
. sche Gasfabrieken. Helemaal goed functioneerde het 
niet. De omgeving werd vergeven door stank van am
monia, zwavel en teer. 
Na vijf jaar moesten zij de gasproductie staken. Drie 
Hagenaars: mr. Leon, Polak en de Jongh mochten na 
een aantal verbeteringen in het zuiveringsproces de 
gasproductie weer voortzetten. 
Op 24-2-1882 werd de NV Hoornsche Gasfabriek voor 
tl 30.000,- door de gemeente Hoorn overgenomen. W. 
van de Liefde werd de eerste directeur met een maand 
salaris van maar liefst f 141,66. Er waren 285 aanslui
tingen en de gasprijs bedroeg toen al 12,5 cent. Na 
twee jaar boekte hij een winst van f 1.137,40. In mil
joenen dacht men toen nog niet. In 1913 werd een 
nieuwe gashouder gebouwd met een inhoud van 6000 
m3. Kosten f 75.000,-. De heiers kregen met 6 man 
f 1,25 per paal! Een werkweek van 60 uur was toen 
heel gewoon. 
In 1932 bestond de gasfabriek 50 jaar. Ter gelegenheid 
van deze mijlpaal bood het dankbare personeel (in die 
dagen had je die nog) een mooie zwarte marmeren 
steen aan met een, hoe kan het ook anders, gashouder 
erop. 
Het gemeentelijk gasbedrijf ging op in het gasbedrijf 
Kop N.H 1969 en verhuisde in 1980 naar de Holenweg. 
In mei 1968 brandde het laatste stadsgas; de gashou
ders waren leeg. Het aardgas deed zijn intrede. Een 
nieuw tijdperk brak aan. Na diverse fusies en sloop 
van de oude gebouwen is er bijna niets meer wat nog 
herinnert aan het oude gasbedrijf met zijn beeldbepa
lende gashouders. Onlangs heb ik de gedenksteen 
teruggevonden en na overleg bij Oud Hoorn in het 
Pakhuis ondergebracht, zodat hij niet meer zoek zou 
raken. Op een gegeven moment mocht ik van uw ver
eniging vernemen, dat de oude gedenksteen door de 
woningbouwvereniging Hoorn op zijn 'oude' plaats 
ingemetseld zou worden. Uw uitnodiging om hierbij 
aanwezig te zijn, heb ik zeer op prijs gesteld. Mijn oud
collega V.J.B. van Westen (beiden waren wij ooit in 
dienst bij het gemeentelijk gasbedrijf Hoorn) en ik 
hebben zo op 23 januari j.l. de gedenksteen weer op 
'het oude nest' gezet. 

J.A.H.Spruijt 
Mecklenburgstraat 

1623JN Hoorn 

Brielle, dinsdag 24 augustus 1999 

Geachte redactie, 
In nummer 3, jaargang 1998 van het blad van de ver
eniging Oud Hoorn schrijft de heer Kleypoel uit 
Oostvoorne over de aankomst van de Openbare en 
R.K. St. Nicolaas. Hij zegt dat de openbare per boot 
aankwam, de R.K. per trein en een dag later. 
Van mijn vader, de Hoornse huisschilder G. Kuyper 
(Gerbrand Kuyper, 1904-1981, Vismarkt 7, Proosten
steeg 9, Koepoortsweg 48), heb ik lang geleden ge
hoord dat dit niet altijd zo geweest is. Ze kwamen op 
dezelfde dag aan. De Openbare per boot, de R.K. per 
trein. Dit is een keer misgegaan. (Ik denk in de twinti
ger jaren.) 
De Sinten per rijtuig, vergezeld door Zwarte Pieten 
enz. , kwan1en elkaar midden op het Grote Noord 
tegen. De Pieten raakten slaags: de Sinten bemoeiden 
zich er ook mee. Dit alles tot groot vermaak van de 
volwassenen en enorme schrik van de kinderen, die 
van de twee Sinten toch al niet veel begrepen. 
Vandaar later: aankomst niet op dezelfde dag. (Zou dit 
in een oude Hoornse courant terug te vinden zijn?) 

J. Kuyper, 
Maarland Noordzijde 47, 

3231 CG Brielle 

De heren Spruijt en Van Westen ondersteunen de 
gedenkplaat. 

43 



T U HOOR.N OOJK ZO? 

De puzzelopgaven van de vorige 
keer waren niet moeilijk werd mij 
door enige oude getrouwe inzenders 
medegedeeld. Maar dat had tot 
gevolg dat ook meer leden hebben 
gereageerd. Tweeëntwintig inzen
ders tel ik zo even en iedereen heeft 
goede antwoorden ingeleverd. 
Waarvoor hulde! 

Het poortje van foto 1 is te vinden 
tussen de panden Achter de Vest 46 
en 48. Vijf inzenders vermelden dat 
het hier gaat om het toegangs
poortje tot het schoolplein van de 
R.K. MULO. Het schoolgebouw staat 
aan Onder de Boompjes 18/19. In 
het derde kwartaalblad van juni 
1999 heb ik over dat pand verteld. 
Het metselwerk boven de ingang 
was toen één van de foto-opgaven. 
Meer dan vijftig jaar lang hebben 
vele leerlingen met hun fiets aan de 
hand dit poortje gebruikt. Sommige 
hijgend, stel ik mij zo voor, omdat ze 
aan de late kant waren. Vanuit het 
poortje kwam je op het schoolplein 
van de MULO-school. Deze school 
werd in 1917 opgericht en ik citeer 
nu " ... dat in de toekomst ook voor 
de Katholieke bevolking van West
Friesland mannen moeten kunnen 
optreden, die toegerust zijn met uit
gebreidenere kennis dan die welke 
de gewone lagere school kan aan
brengen ... " En de vrouwen dan? 
Die werden later, maar alleen van
wege de financiën toch toegelaten! 
(bron, het stencilboekje verschenen 
bij het bijna 70-jarig bestaan van de 
school). 
Foto 2 laat een dichtgemetselde 
raamopening zien aan de Veemarkt
kant van de Noorderkerk. Eigenijk 
betreft het hier een voormalige ope
ning naar de ruimte onder de 
Regentenkamer. 
Als je in de armenkerk rechts de 
deur open doet en een klein trapje 
opgaat, kom je in die kanwr van de 
regenten. Prachtig gerestaureerd 
met wapens en al! Maar een ruimte 
eronder? Ik weet het niet. De 
Noorderkerk heeft ook aan het 
Kleine Noord zo 'n merkwaardige 
dichtgemetselde dubbele boogin
gang in de gevel. 

Foto 3 laat de zijkant zien van het 
Winstontheater. Gebouwd in 1918 in 
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door H.J. Cramer onder invloed van 
de Amsterdamse School. 
Inzender Arnold de Wolff vindt deze 
gevel geen sieraad voor de Rode 
Steen en hij is niet de enige die dat 
vindt, maar ik vind hem werkelijk 
prachtig. Zo zie je maar weer! De 
heer Baart schrijft bij zijn oplossing 
nog dat in zijn tijd - hij is nu achten
tachtig- op die plek nog een café 
gevestigd was. En dat klopt! In 1907 
wordt op 29 en 30 september en de 
maand oktober van 8 tot 11 uur 's 
avonds met een cinamatograafvoor
stellingen gegeven in café Egelman 
op de hoek van de Rode Steen, later 
Nederlandsch Koffiehuis gehe
ten.(HHSM) De heer Baart weet ook 
nog te melden dat in dat café ook 
wel eens boelhuis werd gehouden. 
Dat moet dan voor 1918 zijn gweest. 

Foto 4. Dit leek mij een moeilijke 
opgave, de achterkant van een pand 
behorende bij de voormalige Doe
len. Het Doelenplein van waaraf 
deze foto genomen is en waar nu 
driftig geparkeerd wordt, werd aan
vankelijk gebruikt als schietterrein 
door de schutters. Het Doelen
gebouw aan de Achterstraat heeft 
vele verbouwingen gekend en de 
laatste vond plaats in 1648: een 
dwarsvleugel met een halsgevel. Op 
de verdieping een zaal die waar
schijnlijk als feestzaal is gebruikt. 
De schutterstukken die in de schut
terzaal van het Westfries Museum 
hangen en die geschilderd zijn door 
Rotius, zijn afkomstig uit deze zaal. 
( gegevens Harm Stumpel) 

Foto 5. Dit groen-witte tegeltableau 
is te vinden boven Breed 42, nu een 
cafe. Het pand dateert van 1909 en is 
gebouwd o.l.v. M.J.E. Lippits uit 
Amsterdam. Het bevat dan een sla
gerij zoals het opschrift al doet ver
moeden. Ook op de geveltekeningen 
in 'Hoorn, huizen, straten, mensen' 
die omstreeks 1944 gemaakt zijn, 
staat nog bij dit pand vermeld: sla
gerij. 
Vanaf 1946 is er een café-restaurant 
gevestigd. 

Nou daar gaan we. Dit wordt een 
hele klus. De inzenders waren in 
alfabetische volgorde: 
J. Baart, Janna Chin- Selie, A.Dol-

Femke Uiterwijk 

Schellevis, H. Duin, M.G. Remmer, 
J.N. van Iersel, Kees Kok, J.Lake
man, Ciel en Gerard Lampe, G.V.M. 
Lampe, Rob Mantel, M.C. Mes, J.C. 
Opmeer, A. en A. Semler, Rick 
Singer, mw. D.A. Swagerman, D. 
Tangeman, Fam. Tober, Henny en 
Myra Webster, Ria van Westing, 
Arnold de Wolff, J. Zwarekant Mijn 
kleinzoon heeft nummer 13 uit de 
hoge hoed getrokken. 

Deze winnaar, A. Semler krijgt van 
mij een boekenbon van vijfentwintig 
gulden aangereikt. 

En nu de nieuwe opgaven: 
Foto 1. 
Drie mooie deuren met een Grieks 
frontonnetje op de rand van het 
echte centrum en het oostelijk deel 
van de binnenstad aan de z.g. aanrij
route. 

Foto 2. 
Dit mooie deurtje met ramen is te 
vinden in een steeg, die in het wes
telijke gedeelte van de stad te vin
den is. Hij loopt van de ene belang
rijke straat naar de andere. Het is 
een beetje godsdienstig deurtj e 
zogezegd. 

Foto 3. 
Deze kap vind ik nou ook prachtig. 
Net zoals de zijkant van de bio
scoop. (ha, ha, Arnold de Wolft) Ook 
gebouwd omstreeks dezelfde tijd. 
Midden in de binnenstad. Ik geloof 
dat er nog maar twee woonhuizen in 
die straat zijn. De rest is allemaal 
winkel. 

Foto 4 .. 
Een klein raampje tussen twee 
woonhuizen/café's in. Ik zou wel
eens binnen willen kijken bij welk 
pand dit venstertje hoort. Het is in 
de buurt van opgave twee. 
Zo, ik hoop dat weer vele leden mee
doen. Niet-leden mag ook, als ze 
daarna maar wel lid worden. Voor 
vijfendertig gulden moet kunnen. 
Met een boekenbon heb je dat 
bedrag er al weer bijna uit. 

Iedereen veel plezier met zoeken. 
De inzendingen graag voor 1 mei a.s. 
in de bus bij Femke Uiterwijk, Grote 
Oost 98-100 1621 BZ Hoorn. 



Foto 2 

Foto 1 

Foto4 Foto 3 

Nieuwe Hoornse uitgaven op komst 
Het mag dan misschien rustig lijken rond de Publica
tiestichting Bas Baltus, schijn bedriegt. Achter de 
schermen wordt hard gewerkt aan de realisering van 
de delen 4, 5 en 6 van de Huizenreeks Hoorn. Deze de
len hebben achtereenvolgens betrekking op de bouw
en bewoningsgeschiedenis van de panden aan het 
Grote Oost 7, Achterom 54-56 en Nieuwstraat 18. De 
manuscripten zijn gereed. Daarnaast gaat het werk 
aan deel 10 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn, on
danks het nodige gesteggel over de definitieve tekst, 
onverminderd door. Het is de bedoeling het deel over 
het Statenlogement te Hoorn nog dit jaar uit te bren
gen. In de boezem van het bestuur van de Bas Baltus
stichting is uitgebreid gesproken over de wens van 
Hoorns stadsbestuur te komen tot een Kroniek van de 
Twintigste Eeuw. Geen eenvoudige zaak. Enerzijds 
vormt het tijdvak 1900-2000 geen duidelijk afgebaken
de historische periode, anderzijds is het moeilijk een 
deskundige coördinator en eindredacteur te vinden 

die over voldoende tijd beschikt. De hoeveelheid bron
nenmateriaal is enorm. De stichting heeft de moed 
evenwel nog niet opgegeven. 

Over de realisering van de vijfde druk van de Kroniek 
van Velius heeft u lange tijd niets vernomen. Het werk 
daaraan gaat evenwel gestaag door. De redactiecom
missie, bestaande uit Nelleke Huisman en de heren 
Ben Leek, Leo Hoogeveen, Jan Plekker, Rob Resoort 
en Ton van Weel, komt regelmatig bijeen om de voort
gang te bespreken. Oud Hoorn heeft zich verkeken op 
de omvang en moeilijkheidsgraad van dit monniken
werk dat niet alleen veel geduld vraagt maar ook hoge 
eisen stelt aan de uiteindelijke tekst. Velius'vertaling is 
nagenoeg rond, aan Centen wordt gewerkt terwijl het 
parallelle historisch onderzoek loopt. Dat speurwerk 
blijkt bijzonder tijdrovend. Dat neemt echter niet weg 
dat er met veel liefde en inzet gewerkt blijft worden 
aan deze wel zeer bijzondere uitgave. 
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Hoornse stolpen 'op de kaart' gezet 

Begin 1999 verzocht de Stichting Regionale Geschied
beoefening Noord-Holland bij monde van haar consu
lente dr. Katja Bossaers ook onze historische vereni
ging om medewerking. Er moest een nauwkeurige 
inventarisatie komen van alle nog op het grondgebied 
van .de gemeente Hoorn aanwezige stolpboerderijen. 
Deze boerderijeninventarisatie heeft tot doel de nog 
aanwezige stolpen in Noord-Holland 'op de kaart' te 
zetten. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Boerderijenstichting Noord-Holland en de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland. 
Aan de oproep in het kwartaalblad om de Hoornse 
inventarisatie te verzorgen, werd gehoor gegeven door 
drie vrijwilligers: de heren Dudo Bervoets, Jacques 
Entius en Henk Overbeek. In januari droegen zij het 
resultaat van hun bevindingen over aan de vereniging. 
Wekenlang struinden zij, door (on) weer en wind, op 
de fiets het Hoornse gebied af. Het resultaat was ver
rassend maar ook verbluffend: een beeld van Hoorn 
als agrarische stad: een innerlijke tegenspraak. De 
aanvankelijke inschattingen beliepen 20 tot 40 exem
plaren. Het zijn er uiteindelijk 78 geworden!! 
Sommige verkeren in zeer slechte staat of zijn zeer 
onoordeelkundig verbouwd, andere zijn uitstekend 
onderhouden en vormen een verfraaiing van het land
schap. In het Oost-Indisch Pakhuis ligt het fotoboek 
met de beschrijvingen van de bevindingen. 
De kleine fotoselectie bij dit artikel verduidelijkt de 

Westerblokker 73 Dorpsstraat 148 
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kern waar het om gaat. Uit het relaas van de Oud 
Hoorn-vrijwilligers blijkt dat het de hoogste tijd is om 
meer aandacht te vragen voor deze oerhollandse 
bouwvorn1. De vereniging is hun grote dank verschul
digd! 
Van meet af aan was er een duidelijke taakverdeling: 
het eerste tweetal stroopte gezamenlijk op de fiets de 
hele gemeente af, legden de stolpboerderijen op de 
foto vast en noteerden de kenmerkende gegevens. 
Henk Overbeek maakte vervolgens van al deze gege
vens een inzichtelijk en hanteerbaar geheel. 
Genoteerd werden adres, postcode, plaats, dorp, 
buurtschap, de soort stolp (enkele, dubbele en uitge
bouwde stolp), het huidig gebruik en de bouwkundige 
staat. Konden de aanvullende gegevens achterhaald 
worden, dan werden ook die nauwgezet opgeschre-· 
ven: het bouwjaar, de naam van de boerderij, de eige
naar en de bewoner alsmede de aard van de dakbe
dekking (riet of pannen), de aanwezigheid van een 
dakspiegel en ronde schoorsteen en het al dan niet 
hebben van een bijzondere voordeur. 

Het grootste aantal stolpen, 36 stuks, ligt aan de 
Dorpsstraat van Zwaag. Langs de Westerblokker lig
gen er 20. De overige bevinden zich aan de Lageweg 
(7), aan het Keern (6), aan de Bangert (3), aan de 
Schellinkhouterdijk (2) en aan de Zwaagdijk (2), in De 
Hulk (1) en langs de Berkhouterweg (1). 

De Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland, zijnde de 
tien welstandscommissies 
in de provincie (de provin
cie Limburg heeft er nog 
steeds geen één !) streeft de 
realisering van een z.g. 
'beeldbank' na, waarin de 
totale gebouwde en onge
bouwde omgeving zijn vast
gelegd op CD-rom. De gege
vens van dit enorme infor
matiepakket moet als het 
ware de 'gereedschapskist' 
van de welstandscommissie 
worden. Hierdoor zal zij 
beter in staat zijn om een 
bouw- of verbouwingsaan
vrage aan het karakter van 
de directer omgeving te 
toetsen. 'Belangrijk is ook 
dat deze inventarisatie 
naadloos aansluit bij het 
onderzoek naar de bouw- en 



bewoningsgeschiedenis' schrijven de Oud Hoorn-vrij
willigers in hun aanbiedingsbrief. Laatstgenoemd 
onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Regionale 
Geschiedbeoefening Noord-Holland, moet in 2003 vol
tooid zijn, in het 'Jaar van de Boerderij '. 

De inventarisatie was nog niet afgerond of het totale 
aantal moest met één worden verminderd: de sloop 
van de stolp Lageweg 3. Nog alarmerender is de con
statering van de vrijwilligers dat er op het grondgebied 
van de gemeente Hoorn geen enkel gemeentelijk 
monument inzake de landelijke bouwkunst is aange
wezen. Zijn we in Hoorn téveel gericht op de oude bin
nenstad en direct aangrenzende wijken? 
Wel telt de gemeente twee rijksmonumenten: 'de 

K eern 219 

Dorpsstraat 118 

Lageweg 1 

barmhartige Samaritaan' aan Westerblokker 39 en 'de 
Lindenplaets' aan Westerblokker 52. Slechts één stolp
boerderij is opgenomen in het Monumenten Selectie 
Project: de hoeve 'Buitenrust' aan Westerblokker 159. 
Mogelijk krijgt deze stolp ooit het predikaat rijksmo
nument; deze boerderij uit 1862 bezit nagenoeg nog 
haar oorspronkelijke interieur en originele ruimtelijke 
indeling. Ook bezit zij nog een gave getoogde smuiger 
uit de bouwtijd. 
In Zwaag zijn twee stolpen die een smuiger bezitten: 
een smuiger is een zeer specifiek Noordhollandse 
(vaak betegelde) rookvang en -kanaal, lager dan een 
schouw, aldus het Verklarend Woordenboek der wes
terse architectuurgeschiedenis van dr. E.J. Hasling
huis. 

Westerblokker 110 

Dorpsstraat 7 

Bangert 61 
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HOJE HOOJRN VJEJRANDJEJR[))JE 

Het Witte badhuis in de jaren zestig van de vorige 
eeuw, net buiten het centrum aan de Westerdijk tegen
over de Lambert Melisweg. Geopend op 15 juli 1934 en 
gesloopt in oktober 1977. Bij veel inwoners van Hoorn 
nog steeds gekend. Er waren twee ligweiden met 
zandbak en wippen, steigers en twee duiktorens. 

± 1955. Gezicht vanaf een bevroren Karperkuil op de 
houtloodsen en de schoorsteen van de stoomzagerij 
van de fa. Van Doornik & Zuidweg gelegen achter de 
huizen van het Kleine Oost. In 1979 gaan de loodsen 
links van de schoorsteen in vlammen op. Het vierkan-
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.r 

In de beginjaren moesten de dames en de heren zich 
gescheiden aan- en uitkleden en te water gaan. In 5 
juni 1979 werd een nieuw zwembad geopend voorzien 
van zonnecollectoren. In 1987 werd deze inrichting 
gesloten vanwege exploitatieverlies. 
(zie 13e jaargang nr 4: 'Ik wil zwemmen' L. Hoogeveen) 

te gebouwtje links is het kantoortje van 
Rijkswaterstaat. Er werden met een schip regelmatig 
metingen op het IJsselmeer verricht en die gegevens 
moesten ook vastgelegd worden. Nu komt rechts 
hoogbouw. 
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