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Behoud door ontwikkeling West-Friesland 
Indruk cultuurhistorische woordenkaart 

Ton van Weel 

Oud Hoorn is al langer van mening dat de cultuurhistorie toe is aan een forse inhaalslag. Waar de milieu

en natuurlobby inmiddels een lange traditie hebben van gedegen georganiseerd verzet tegen aantasting van 

landschappelijke en ecologische waarden, daar is de cultuurhistorie vaak te versnipperd en ten onrechte te 

bescheiden opgetreden. Het hee~ decennia geduurd voordat er politiek draagvlak ontstond voor de rol van 

cultuurhistorie als gewichtige faaor in de ruimtelijke ordening. Onlangs, bij de aanbieding van de Vijfde Nota 

Ruimtelijke Ordening, zei minister Pronk dat de cultuurhistorie de komende beleidsperiode maar eens van 

plaats moet wisselen met de natuurlobby. Dat dit besef breder begint door te dringen, bewijst de provincie 

Noord-Holland met het projea: De Cultuurhistorie van Noord-Holland. 

De opz:et 
Oudhoorns reactie op het ontwerp-bestemmingsplan Bangert 

en Oosterpolder is mede gestoeld op ideeën die al langer bij 

het rijk en de provincie leven. In 1999 kiest de rijksnota 

Belvedere als motto: behoud door ontwikkeling. De nota 

neemt als beleidsuitgangspunt dat de ontwikkeling van stede

lijk en landelijk gebied niet mag worden 'bevroren' maar plaats 

dient te vinden met behoud van belangrijke cultuurhistorische 

waarden. Er moet steeds een bewuste keuze worden gemaakt 

tussen het beboud van bestaande waarden, het scheppen van 

nieuwe of een verantwoord combineren van beide. 

De provincie Noord-Holland pakt de handschoen op en ont

wikkelt per deelregio een Cultuurhistorische Waardenkaart 

(ook op CD-Rom) vanuit de wens verantwoord om te gaan 

met cultuurhistorische waarden bij alle nieuwe plannen op het 

gebied van infrastructuur, woningbouw, groengebieden en 

bedrijfsterreinen. In dat kader verschijnt in september van dit 

jaar de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van West

Friesland vergezeld van een catalogus en een regiobeschrijving 

met daarin de belangrijkste cultuu rhistorische kwaliteiten. 

De regiobeschrijving is een vlot geschreven boekwerkje. Op 

een heldere wijze geeft het de meest recente wetenschappe

lijke ontdekkingen op het terrein van de historische geografie, 

archeologie en bouwkunde in de breed bekende cultuurhisto

rie van onze regio. 

Oud Hoorn wil haar leden de meest relevante informatie niet 

onthouden, zij het dat die mogelijk hier en daar vraagtekens 

oproept en soms als oppervlakkig en beperkt kan worden 

ervaren. 

We beperken ons hierna hoofdzakelijk tot de plaats die 

Hoorn inneemt in die beschrijving: een plaats die zeker niet in 

alle opzichten recht doet aan de cultuurhistorie van de stad. 

Voor een goed beeld ontkomen we er niet aan soms even ver

der te kijken dan de stad zelf. 

In het Oost-Indisch Pakhuis kan binnen afzienbare tijd kennis 

genomen worden van de kaart op CD-Rom. Het zal nog wel 

even duren, maar het is de bedoeling dat de provincie zelf de 

kaart in de toekomst ook via het Internet aanbiedt. 

De belangrijkste waarden samengevat 
Het boek maakt onderscheid tussen cultuurhistorische aspec

ten die van nationale of zelfs internationale betekenis zijn, en 

aspecten die meer van lokaal of regionaal van belang zijn. 

Bij de nationale en internationale betekenis gaat het om: 

• Het land van het verdwenen veen 

• De Westfriese Omringdijk 

• De Groetpolder: trechterbekers en enkel graven 

• Enkhuizen 

• Medemblik 

• Hoorn 
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Zelfs in Nagasaki Holland Vil/age in Japan werden de Hoornse 

monumenten, zij het op willekeurige plekken, nagebouwd. Hier de 

Hoofdtoren, de Oosterpoort en panden van de Rode Steen en de 

VOC pakhuizen bij elkaar. 



Bij de regionale betekenis gaat het om: 

Burgers in het boerenland 

Schagen, Barsingerhorn en Kolhorn 

Bronstijd in het Grootslag: grafheuvels en vuurstenen sik

kels 

Groente in het water 

De proefpolder Andijk 

Dijken en waterbeheersing 

Cultuurhistorie als inspiratiebron 
De CHW moet een bron van inspiratie vormen voor ruimte

lijke ontwikkelingen. Ontwerpers en vormgevers, (land

schaps)architecten en stedebouwkundigen moeten zich uitge

daagd voelen om het verleden in eigentijdse vorm te laten 

herleven of om historische processen door te trekken in de 

tijd. Het voordeel daarvan is dat de wijk, het dorp of het lan

delijk gebied in kwestie, ook bij functieverandering, een histo

rische diepgang en een eigen identiteit behoudt en zich daar

door onderscheidt. 

Een goed ontwerp vereist echter de beschikbaarheid van ach

tergrondinformatie en een visie op de wijze waarop met de 

aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten rekening moet wor

den gehouden. Hier is een rol voor de overheid weggelegd: 

voor het rijk, de provincie, voor waterschappen en gemeen

ten. Het belang van de rol van historische verenigingen op dit 

punt, erkent het boekje niet; dat is een gemiste kans. 

Toch kun je je afvragen: 

de plannen van de architecten Van Herk en Vandenhoven 

moeten nog worden gerealiseerd 

of de stelligheid van de slotzin overeind blijft wanneer het 

plan volledig is uitgevoerd. 

Het land van het verdwenen veen 
De inrichting van West-Friesland heeft, wat de vormen van de 

dorpen en de percelen betreft, alle kenmerken van een veen-

Praktijkvoorbeeld: de Karperkull 
De Karperkuil is één van de historische binnenhavens van 

Hoorn, aangelegd in de 17 e eeuw. Door het verdwijnen van 

de havenactiviteiten ter plekke had de Karperkuil geen func

tie meer. De parkaanleg uit de vorige eeuw deed afbreuk aan 

het authentieke havenbeeld. Het was echter een prachtige 

plek om als woonlocatie te ontwikkelen. Er werd een prijs

vraag uitgeschreven en het stedenbouwkundig bureau HzA 

kreeg opdracht om een plan te maken voor de bouw van 250 

woningen op een oppervlakte van 2 hectare. De uitdaging 

was het bouwen van een woonwijk binnen een beschermd 

stadsgezicht. Het is een klein eerbetoon geworden aan de 

historische binnenhaven, de Karperkuil. En tegelijkertijd aan 

eigentijds goed wonen. 
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De ontwerpers namen de oude haven als uitgangspunt voor 

de nieuwe woonwijk; de nieuwe huizen zijn gebouwd volgens 

historische rooilijnen die bij archeologisch onderzoek aan 

het licht waren gekomen. Qua architectuur werd gezocht 

landschap. Dat is vreemd want er ligt helemaal geen veen aan 

het oppervlak. Daar overheersen jonge zeeklei en zavel. Hoe 

moet men dat verklaren? Historisch geograaf Guus Borger 

toont aan in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat het 

gebied ten tijde van de inrichting wel' degelijk met veen bedekt 

is geweest. Dit veen is in de loop der tijden verdwenen door 

het agrarisch gebruik, door inklinking en oxidatie. Onder oude 

gebouwen, onder dijken en onder terpen die in de Middel

eeuwen zijn opgeworpen, is inderdaad veen aangetroffen. De 

geleidelijke daling van het agrarisch oppervlak noodzaakt tot 

maatregelen om haven en goed tegen de zee te beschermen. 

In de strijd tegen het water worden de kleine nederzettingen 

aanvankelijk door lage kaden met elkaar verbonden. 

In de l 2e en 1 Je eeuw verandert de situatie radicaal. West

Friesland raakt aan alle kanten omringd door water. De zee 

drong steeds meer op en bedreigde het gebied van alle kan

ten. In het westen ligt de Zijpe die een grote baai vormt in het 

gebied waar we nu de Zijpepolder vinden. In het noorden is 

de Wieringermeer tot ontwikkeling gekomen. Door oeveraf

slag breidt dit meer zich uit waarbij grote delen van het veen

gebied worden weggespoeld, zeker wanneer het meer in open 

verbinding komt te staan met de Zuiderzee. De Zuiderzee is 

vanaf het einde van de 1 2e eeuw steeds groter geworden. 

Aanvankelijk is er alleen een zoetwatermeer (in de Romeinse 

tijd Flevomeer geheten, in de Middeleeuwen Almere) dat door 

hetVlie, een veenrivier, afwatert naar de Noordzee. De mees

te veenriviertjes die het Westfriese veengebied afwateren, 

zoals de Midden Leek waar Medemblik aan ligt, stromen naar 

het oosten, naar het Almere. Stormvloeden maken het Vlie 

steeds breder waardoor het veengebied tussen Noord

Holland en Friesland wordt weggeslagen. Opeens komt het 

water van de Zuiderzee gevaarlijk dicht bij de dorpen van het 

huidige West-Friesland. 

Ook vanuit het zuiden wordt West-Friesland bedreigd door 

naar eenzelfde sfeer als in de binnenstad van Hoorn. 

Gekozen werd voor gesloten bouwblokken. De voorgevels 

zijn op het water gericht. Er is een binnenhaventje en water 

alom. Het parkeren gebeurt ondergronds. Er zijn vijf archi

tecten ingeschakeld om het grootschalige plan met individu

ele architectuur in te vullen. 

De blik van de stedenbouwers naar het verleden is geen nos

talgie. Er is gebruik gemaakt van de cultuurhistorische gege

vens, de essentie van de plek, en daarop zijn de plannen geba

seerd. 

De historische binnenhaven is leidraad geworden voor het 

stedenbouwkundig plan. Ruimtelijk en functioneel. De twee

de stadsomwalling is weer leesbaar. Er zijn aanlegmogelijkhe

den gekomen voor bootjes in de haven. De kades krijgen een 

opknapbeurt waarover je een ommetje kunt maken. Kortom, 

de identiteit van Hoorn is op een eigentijdse manier ver

sterkt. 



De dijk omsluit de z.g. vier kwartieren van 

West-Friesland: Geestmerambacht, Drech

terland, Vier Noorder Koggen en Schager

en Niedorperkogge. Een landbouwgebied 

met kleine landelijke dorpen. En natuurlijk 

de drie steden Hoorn, Enkhuizen en 

Medemblik die zich op de grens van land en 

water ontwikkelen tot belangrijke handels

plaatsen. 

Tot zover de historische achtergrond 

waartegen de ontwikkeling van Hoorn 

plaats vindt. 

Hoorn 
Als jongste van de drie grote Westfriese 

steden ontstaat de nederzetting pas in het 

begin van de l 4e eeuw op de plek waar de 

Gouw uitmondt in de Zuiderzee. Zij ont

wikkelt zich tot een handelsstad en krijgt in 

1357 stadsrechten. In 1508 worden de 

bestaande stadsmuren uitgebreid aan de 

noordzijde van de stad; uit deze tijd stamt 

de Maria- of Kruittoren (het boek schrijft: 

Kruidtoren). De Hoofdtoren aan de haven 

is gebouwd in 1532. 

In 1576 besluit men het verdedigingsstelsel 

geheel te herzien. Een bijzondere man 

wordt in de arm genomen: Adriaan 

Anthonisz uit Alkmaar. Deze landmeter, 

stadsbestuurder en wiskundige is de 

belangrijkste vestingbouwer uit zijn tijd. In 

25 jaar heeft hij in ons land maar liefst 30 

vestingen aangelegd of verbeterd. 

Hollands Noorderkwartier in 1350. Volledige hertekening van kusten, dijken en wateren. 

Uit Levend Land van Herman Lambooij. 
Net als voor veel andere steden is de 

periode 1572 tot 1578, Amsterdam is dan 

het opdringende water: afslag en erosie doen grote waterop

pervlakten ontstaan als de Schermer en de Beemster. 

Wanneer een zijtak van de Zijpe, het riviertje de Rekere, een 

verbinding krijgt met de Schermer, is de waterring rond West

Friesland gesloten. Het gebied ligt als een eiland temidden van 

zeeën, binnenzeeën en zee-armen en is bijzonder kwetsbaar 

geworden voor het opdringende water. 

Zo is de situatie begin l 3e eeuw.Wie het initiatief heeft geno

men en hoe lang de bouw heeft geduurd en wie daaraan heeft 

meegewerkt, weten we niet, maar feit is dat de Westfriese 

Omringdijk vrij kort daarna de Westfriezen een zekere mate 

van veiligheid biedt. In het midden van de l 3e eeuw komt de 

omringdijk voor het eerst ter sprake vanwege verscheidene 

doorbraken. Dat gebeurt nog veel vaker, gelet op de z.g. wie

len die bij kronkels in de dijk nog steeds herkenbaar zijn. In 

1320 vaardigt het bestuur van de Graaf van Holland voor

schriften uit voor het dijkonderhoud. 

nog Spaans gezind, heeft een geblokkeerde haven, een gouden 

tijd doordat de handel en scheepvaart sterk groeien. Hoorn 

dankt daaraan de Nieuwe Oosterpoort. Ook in de 17e eeuw 

blijft Hoorn het goed doen, zowel als havenplaats als markt

plaats voor Westfriese producten. Het is in deze tijd dat de 

boeren zich steeds meer toeleggen op de melkveehouderij en 

de kaasbereiding. De kaashandel vormt nog lange tijd nadat de 

grote compagnieën in belang afnemen, de kurk waarop de 

Hoornse economie blijft drijven. De Waag en de vele kaas

pakhuizen, zoals aan de Bierkade, getuigen hiervan. 

Bossuhui:z:en 
Aan de roemruchtige glorietijd in het begin van de Tach

tigjarige Opstand, de Opstand tegen Spanje, herinneren de 

Bossuhuizen aan de Slapershaven. Op deze huizen zijn in reliëf 

delen van de Slag op de Zuiderzee uitgebeeld. De slag vond 

plaats op de Hoornse Hop in 1573. De Spaanse vloot, die 

onder bevel stond van stadhouder De Bossu, werd verslagen 
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door de Geuzen. De Bossu werd 3 jaar lang in Hoorn gevan

gen gehouden. De burgers waren kennelijk zo trots op deze 

roemrijke gebeurtenis dat er drie gevels voor nodig waren om 

de slag goed te kunnen uitbeelden. 

Hoorn was één van de steden die belangen had in de 'com

pagnieën', de handelsorganisaties uit de 17e eeuw die van de 

Staten-Generaal het monopolie hadden gekregen voor 

bepaalde vormen van handel. We vinden er vertegenwoordi

gingen van de VOC, de WIC en de Noordsche Compagnie. 

Het Oost-Indisch huis, gebouwd omstreeks 1655, is te vinden 

in de Muntstraat. Aan de Binnenluiendijk staat de Kamer van 

de Westindische Compagnie, een huis uit 1629. De Noordsche 

Compagnie vergaderde vanaf 1614 in de Hoofdtoren, toen dit 

markante gebouw zijn verdedigingsfunctie had verloren. 

Ook ontwikkelde Hoorn zich tot een regionaal bestuurlijk 

centrum. Het werd de vergaderplaats van de Gecommitteerde 

Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Dit was 

een bestuurscollege waarin zeven steden van Noord-Holland 

ten noorden van het IJ een stem hadden. Dit waren Alkmaar, 

Monnickendam, Edam, Purmerend en de drie Westfriese ste

den. De vergaderingen vonden plaats in het Statencollege aan 

de Rode Steen, het mooie plein waaraan ook de Waag staat. 

Het Statencollege is in 1632 gebouwd en heeft een mooie 

barokgevel. Het gebouw doet vanaf 1878 dienst als Westfries 

Museum. 

6 

De Rode Steen draagt bovendien het standbeeld van Jan 

Pieterszoon Coen: gouverneur van de Verenigde Oostindische 

Compagnie, stichter van Batavia en geboren in Hoorn. Het 

bronzen beeld werd in 1893 gemaakt door F. Leenhoff. Maar 

Hoorn heeft meer bekende inwoners gehad. Aan de 

Veermanskade woonde schipper Willem Bontekoe, beroemd 

geworden door het verhaal van Jan Fabricius: de Scheeps

jongens van Bontekoe. Ook deze scheepsjongens zijn in brons 

vereeuwigd Qan van Druten, 1968) en te zien op de kademuur 

bij de Hoofdtoren. 

Heel bijzonder is het Houten Hoofd in de haven. Het is een in 

1464 aangelegde houten steiger waar vroeger de schepen 

geladen en gelost konden worden als ze door hoog water de 

binnenhaven niet konden bereiken. Uiteraard bestaat de stei

ger niet meer uit het oorspronkelijke hout, maar het is 

opmerkelijk dat men hem nooit .door een aarden of bakste

nen exemplaar heeft vervangen. 

Vervolgens gaat het boek, onder de titel 'Koopvaarders en vis

sers' in op de rol van de compagnieën. Verder niets over 

Hoorn. Op zich een teleurstellende cultuurhistorische inven

tarisatie die wat Oud Hoorn betreft voor Hoorn onvolledig 

en erg oppervlakkig uitvalt. 

Maar misschien waren onze verwachtingen te hoog gespannen 

toen we het boekje ter hand namen. Desondanks hopen we 

dat de leden van Oud Hoorn straks gebruik maken van de 
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Totaal lasten producties 8.933,11 22.257,92 11.958,86 27.680,59 

Verkoop producties 4.388,51 6.352,92 5.460,25 9.075,60 
Sponsors producties 2.268,90 2.722,68 000 2.722 68 
Totaal inkomsten producties 6.657,41 9QZS6Q 5.460 25 11 "7DD "ID 

Saldo producties -2.275,70 -IJ.182,J2 -6.498,61 -15,882,J 1 

VereniRinRsactiviteiten RekeninR 2000 BeRrotinR 200 1 RekenlnR 200 1 BeRrotlnR 2002 
Secretariaat 2.388,64 2.881.50 2.303,32 1.996,63 
Lidmaatschappen 176,97 181,51 140,67 158,82 
Attenties en representatie 1.266,51 1.361,34 1.146,43 1.270,58 
Verzekeringen 174,88 226,89 164,45 204,20 
PR-materiaal 1.132,47 1.134,45 2.272,30 3.630,24 
Vergaderkosten 844,03 1.361,34 793,28 907,5~ 

Advieskosten 2.268,90 000 2.268 90 
Bureau- en organisatiekosten 5.983,51 9.415,94 6.820,45 10.436,94 

Kosten kwartaalblad 17.458,57 15.746,17 16.471,09 17.425,16 
Gidsenwerk 655,80 771 ,43 988,16 2.268,90 
Excursies, cursussen, lezingen 2.579,30 2.722,68 3.469,83 3.403,35 
Bestuursexcursie 401,37 680,67 326,72 499,16 
Werkgroep Straatmeubilair 40713 272,27 0,00 0,00 
Totaal leden-activiteiten 4.043,60 4.447,05 4.784,71 6.171,41 

Historisch onderzoek ---- 2.268 90 ____Q,QQ_ ~ 
Totaal lasten verenigingsactiviteiten 27.485,68 31.878,06 31.878,06 28.076,24 36.302,42 

Contributies 43.527, 18 44.016,68 43.189,37 43.562,90 
Rente 3.847,00 8.168,04 3.998,68 6.352,92 
Overige inkomsten 3.119,74 2.994,95 3.176,46 3.176,46 
Excursies, cursussen, lezingen 1 070 <O 1.951,25 2.721,27 2.586.55 
Totaal inkomsten activiteiten 52.373,62 57.13093 53.085 79 55.67883 

Saldo verenigingsactiviteiten 24.887,94 25.252,87 25.009,55 19.J76,42 
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Rekening 2000 Begroting 200 1 Rekening 2001 Begroting 2002 
Lasten panden 8,282,03 27.680,59 
Advieskosten 453,78 
Bouwhistorisch onderzoek 2.268,90 
B &0-kosten 2.975,05 3.176,46 
Totaal lasten stichting 11 .257,08 

Huuropbrengsten 26.666,16 26.773,03 
Subsidies 
Rente/Dividend 1.134,45 ---
Totaal Inkomsten Stichting 26.666,16 

Saldo exploitatie Stichting € 15.409,08 

! Balans Vereniging Oud Hoorn J 1-12-2001 

Aktlva 1000 1001 

Liquide middelen 123.349,41 200.686,11 
Onroerend goed 53. 108,62 1,00 
Debiteuren 1.422,62 
Boekenvoorraad 11.523,29 6.269,99 
Rabo Ledencertificaten 22.575,00 

€ 187.981,Jl l30.9S4,7l 

Aktlva 1000 1001 

Liquide middelen 47.917,52 72.758,88 
Rabo Ledencertificaten 22.750,00 22.750,00 
Onroerend goed 132.024,15 1,00 
Debiteuren 20.112,04 8.038,43 

€ lll.803271 103.S48230 

29.765,03 

3.250,44 
33.579,74 

27.213,92 

2.549,99 
27.907,48 

€-5.672,25 

Passiva 

Eigen vermogen 
Onderhoudsreserve 
Veliusfonds 
Kortlopende schulden 
Vooruit ontvangen 
Crediteuren 

Passiva 

Onderhoudsreserve 
Crediteuren 

18. 151,21 
453,78 

2.268,90 
3.267,22 

33.015,46 24. 141 , 11 

27.680,59 

2.586,55 
29.763,90 30.267,14 

€ -3.251 ,56 € 6.126,03 

1000 1001 

69.116,78 139.497,21 
53.808, 12 50.609,63 
22.689,01 26.460,67 

4.493,74 
4.685,28 1.014,26 

33. 188,40 13.372,95 

€ 187.981,31 l30.9S4,7l 

1000 

222.803,71 

1001 

87.529,00 
16.019,31 

€ lll.803,71 103.S48,30 

Toelichting jaarrekening 2001 en begroting 2002 
De exploitatie van de vereniging is in vier rubrieken ver
deeld. De exploitatie van de panden en van het Oost In
disch Pakhuis zijn verbijzonderd. Resteren de reguliere ver
enigingsactiviteiten, waaronder het kwartaalblad en het 
onderdeel producties. Onder producties wordt verstaan 
het doen uitgeven van boeken, het maken van audiovisueel 
materiaal en het organiseren van tentoonstell ingen. Alle 
bedragen zijn omgerekend naar euro's. 

Exploitatieresultaat 
Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad 
€ 2.495,- . Gerealiseerd is een overschot van € 3.771 ,- . 
Voorgesteld wordt om het overschot toe te voegen aan het 
Veliusproduktiefonds.Voor 2002 wordt een klein tekort ge
raamd van € 3.131,-, met name de hoge kosten voor het be
langwekkende boek 'Hoorn en de Zee' zijn daaraan debet. 

Voor de stichting was een exploitatietekort geraamd ad. 
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€ 5.672,-. Gerealiseerd is een negatief exploitatiesaldo ad 
€ 3.251,-. De baten waren € 1.856,- hoger, met name van
wege de hogere rente-baten. De uitgaven waren lager · 
omdat geen kosten zijn gemaakt voor bouwhistorisch 
onderzoek en ook de adviespost behoefde niet te worden 
aangewend. De onderhoudsuitgaven waren dit jaar zeer 
hoog ( € 28.126,-). Dit komt enerzijds doordat de afgelo
pen jaren enkele werkzaamheden zijn doorgeschoven 
waardoor in 2001 sprake was van cumulatie, anderzijds 

waren er ook tegenvallers bij het onderhoud van Breed 10 
( € 4.500,- meer). Het tekort van 2001 kan worden gedekt 
door aanwending van de onderhoudsreserve. 

Voor 2002 wordt voor de stichting een positief exploita
tiesaldo geraamd van € 6.126,-. Ook dit jaar zijn de onder
houdskosten hoog (f 16.336,-), hiervan wordt € 1 1.000,
besteed aan Schoolsteeg 7. 



Inrichting Oost Indisch Pakhuis 
De kosten zijn in 2001 lager uitgevallen dan geraamd. Het 

bestuur heeft ook voor 2001 de investeringen getempori

seerd.Vanwege molest (3 maal een ruit) werden de exploi

tatiekosten met € 500,- belast. 

Producties 
In 2001 is 45% van de geraamde kosten niet gerealiseerd. 

De productie van de videofilm is gestagneerd omdat bin

nen de vereniging niet voldoende capaciteit beschikbaar 

was om de verhaallijn af te ronden . Daarnaast is er minder 

ingekocht voor de winkel (25%) en is ook het budget voor 

de overige producties slechts voor de helft besteed. Voor 

2002 wordt daarentegen een forse stijging verwacht. Het 

bestuur is voornemens om 500 exemplaren van Hoorn en 

de Zee aan te schaffen, incl. een bijdrage aan een kleine 

productie resulteert dit in een kostenpost ad. € 12.705,-. 

Panden 
Het onderhoud is in 2001 conform de begroting uitge

voerd. Geraamd was een tekort ad € 1.588,-, gerealiseerd 
is een tekort ad € 2.485,-. Dit tekort kan gedekt worden 

uit de onderhoudsreserve. Voor 2002 zijn de hoge kosten 
voor wat betreft het reguliere onderhoud achter de rug en 

wordt een positief resultaat begroot ad € 4.220,-. In 2002 

en/of 2003 zullen wij worden geconfronteerd met kosten 

voor herstelwerkzaamheden ten gevolge van de bouwacti

viteiten aan het Jeudje. De projectontwikkelaar (stichting 

Jeudje) heeft toegezegd alle schade ten gevolge van deze 

bouwwerkzaamheden te zullen herstellen. 

Contributies 
Ondanks een toename van het aantal leden is het totaal 

van contributies niet hoger dan in 2000 en blijft een wei

nig achter ten opzichte van de raming. Een deel van de 

leden betaalt vrijwillig meer dan € 20,42. Dit extra bedrag 

is door de vereniging niet te beïnvloeden. De vereniging 

kent het fenomeen "lidmaatschap voor het leven" (onge

veer € 500,-). één of twee aanmeldingen kunnen het totaal 

in dat jaar redelijk beïnvloeden. 

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2000 f 45,- per 

jaar, dit bedrag is voor 2002 omgerekend naar € 20,42. 

Over de jaren 2000 en 2001 bedroeg de inflatie 7, I % 

totaal, de inflatie over 2002 is uiteraard nog niet bekend. 

Voorgesteld wordt om met ingang van 2003 de contribu

tie met 7, I % te verhogen zodat de contributie gelijke tred 

houdt met de gemiddelde kostenstijging over 2000 en 

2001 . Tevens wordt voorgesteld om het contributiebedrag 

af te ronden op een halve of een hele euro. € 20,42 + 7, I % 

wordt € 21,87. Het voorstel is om de contributie per 1 

januari 2003 vast te stellen op € 22,- . 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Met ingang van 1 januari 2000 zijn de boekhoudingen van 

de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Monumenten 

Oud Hoorn ontvlecht, voor de stichting zijn zelfstandige 

rekeningen geopend. Omdat de vereniging het beheer over 
de stichtingspanden voert draagt de stichting bij in de alge

mene kosten van de vereniging. De vergoeding is bepaald 

op 10% van de huurinkomsten . 

Balans Vereniging Oud Hoorn 
De waarde van het onroerend goed was tot en met 1999 

bepaald op vijfmaal de huurwaarde van het afgesloten jaar. 

Ten gevolge van de jaarlijkse huurverhoging nam de waar

de langzaam toe. Deze waardestijging verliep niet via de 

exploitatierekening maar beperkte zich tot een balansmu

tatie. Over de jaarrekening en de balans van 2000 is over

leg gevoerd met dhr.J. Smit, registeraccountant bij de LTB. 

De heer Smit adviseerde ons om de panden van de stich

ting en van de vereniging voor 1 gulden op de balans te zet

ten omdat de panden geen commercieel doel beogen. 

Deze werkwijze wordt vaker gehanteerd, zoals bij de stich

ting Oosterkerk. Daarnaast was hij er geen voorstander 

van om een eventuele waardestijging niet via de exploita

tierekening te laten verlopen. In het bestuur is geconsta

teerd dat bij het bedrijfsleven wordt afgeschreven op 

onroerend goed terwijl bij Oud Hoorn juist wordt bijge

schreven. Bovenstaande ideeën zijn vorig jaar verwoord bij 

de toelichting op de balans. Aangezien sedertdien geen 
negatieve reacties zijn ontvangen wordt nu voorgesteld om 

de panden af te waarderen tot 1 euro. 

Exclusief kwartaalbladen bedraagt de verkoopwaarde van 

de voorraad boeken € 25.080,- . De afgelopen twee jaar 

was de balanswaarde gesteld op 50% van de verkoopwaar

de . Bij nader inzien blijkt deze waardering te hoog. Bij de 

waardebepaling is met name de verkoopsnelheid van 

Breed 12 
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belang. Van het merendeel van de titels mag niet verwacht 

worden dat zij binnen afzienbare tijd (een jaar) verkocht 

zijn. Een waardering van 25% lijkt meer in overeenstem

ming te zijn met de werkelijkheid. 
De debiteuren hebben betrekking op de slotafrekening 

2001 met de Stichting Monumenten Oud Hoorn (verreke

ning van kosten). 
De crediteuren hebben betrekking op een aantal facturen 

2001 die in 2002 zijn voldaan en op een raming ad 

€ 4.000,- voor de producties van Nieuwstraat en 

Achterom (ten laste van 1999). 

De onderhoudsreserve neemt af omdat het exploitatiesal

do van de panden minus 10% van de huurinkomsten nega

tief is. 

Veliusfonds 
De komende jaren staat de uitgifte van enkele belangrijke 

boeken op stapel. Eind 2002 zal "Hoorn en de zee" ver

schijnen en aan de uitgave van Velius wordt ook nog steeds 

gewerkt. Voor de uitgave van Velius is vorige jaar reeds 

€ 22.689,- gereserveerd. Voorgesteld wordt om de reser
ve Velius om te vormen tot het Veliusfonds en aan te vullen 

met het positieve exploitatiesado uit 200 l . In 2002 zal Oud 

Hoorn uit een nalatenschap een behoorlijk geldbedrag 

ontvangen (enkele duizenden euro's). Voorgesteld wordt 

om ook deze erfenis toe te voegen aan hetVeliusfonds. Het 

10 

doel van het fonds is om voor Hoorn belangwekkende 

producties mogelijk te maken . Dit doel kan worden bereikt 

door middel van garantiestellingen en/of het beschikbaar 

stellen van financiële middelen. Het Veliusfonds wordt 

actief beheerd door het bestuur, en zal alleen aangewend 

worden voor producties waarbij de vereniging nauw 

betrok!,en is. Het bestuur legt jaarlijks bij de jaarrekening 

verant"'!::;0rding af aan de ledenvergadering over de aan

wending van het fonds. 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Voor wat betreft de waarde van het onroerend goed 

wordt verwezen naar de toelichting bij de vereniging. 

De debiteuren hebben betrekking op twee dubbelfacturen 

(inmiddels gerestitueerd) plus een langzaam afnemende 

oude huurvordering. 

Een deel van het vermogen van de stichting is in 2000 

belegd in Rabo Ledencertificaten. De rente die door de 

Rabobank wordt voldaan is conform de rente die voldaan 

wordt op een zogenaamde 10 jaarse lening vermeerderd 

met 0,5 a 1,5%. De rente wordt per kwartaal voldaan en 

vastgesteld . De certificaten zijn tegen aanschafwaarde ver

antwoord, de huidige waarde ligt hoger. 
De crediteuren zijn facturen die voldaan zijn in 2002 maar 

die betrekking hebben op 2001. 

Verkoop Gravenstraat 1 S 
Gravenstraat 15 is in het najaar van 2000 verkocht. Per 

maart 2001 is de woning overgedragen. Onder aftrek van 

de kosten bedroeg de opbrengst € 123.224,-. De ver

koopopbrengst is niet verantwoord in de exploitatiereke

ning omdat deze daarmee volledig scheef werd getrokken. 

Het effect van de verkoop is uiteraard wel zichtbaar bij 

Balans. 

Fonds Oud Hoorn 
In 2000 is besloten om de opbrengst van Gravenstraat 15 

en 17 aan te wenden voor de vorming van een eigen fonds. 

De jaarlijkse opbrengst uit dit fonds kan aangewend wor

den om van belang zijnde activiteiten te financieren . Het 

bestuur heeft zich laten informeren door beleggingsdes

kundigen van een tweetal banken. De ontwikkelingen in de 

financiële markten waren in 2001 van dien aard dat beslo

ten is om niet actief te gaan beleggen in beursgerelateerde 

fondsen. Vanwege de onzekere beleggingsmarkt heeft het 

bestuur besloten een pas op de plaats te maken. In 2001 is 

in navolging van de stichting Monumenten Oud Hoorn 

€ 22.575,- belegd in Rabo Ledencertificaten. De resteren

de liquide middelen staan op spaarrekeningen. Het oprich

ten van het Veliusfonds en de aankoop van het Oost 

Indisch Pakhuis maken het noodzakelijk dat de vereniging 

beschikt over middelen om die uitgaven te kunnen finan

cieren. 

Frans van lersel, penningmeester, 8 februari 2002 



De bestuursleden van Oud Hoorn (9) 
Pieter Nooteboom ( 194 7-1963) de vergeten ereburger van Hoorn 

Dit jaar 2002 viert Oud Hoorn zijn l 7e lustrum. In de vori

ge lustrumjaren 1992 en 1997 is in dit blad aandacht ge

schonken aan de geschiedenis van onze vereniging met 

onder meer levensschetsen van voormalige bestuursleden, 

Dit jaar wil ik deze traditie voortzetten en opnieuw vier 

willekeurig gekozen oud-bestuursleden in het zonnetje 

zetten. Deze keer Pieter Nooteboom, bestuurslid van 

1947-1963. 

Het ereburgerschap vari een gemeente is een schaars arti

kel en moet dat ook blijven. Hoorn deelt het zo eens in de 

25 jaar uit. De eerste maal op 1 oktober 1937 aan Johan 

Christiaan Kerkmeijer, vervolgens op 28 december 1961 

aan Pieter Nooteboom en tenslotte op 1 3 oktober 1987 

aan Dirk Breebaart. Over een jaar of tien kunnen we dus 

de volgende ereburger tegemoet zien .. . 

Alle drie de ereburgers waren van oorsprong 'buitenpoor
ters' en alledrie enorme sjouwers, bereid om alles aan te 

pakken wat voor hun nieuwe woonplaats van nut zou kun-

Leo Hoogeveen 
nen zijn. Kerkmeijer kwam op zijn 21 e naar Hoorn, 

Nooteboom op zijn 3Se en Breebaart op zijn 67e. 

Kerkmeijer was en Breebaart is bij zijn leven al een legen

de en over beiden is al veel geschreven. 

Nooteboom is wat in de vergetelheid geraakt. Misschien is 

dat niet zo verwonderlijk, want hij heeft een groot deel van 

zijn leven in de schaduw gestaan van Kerkmeijer, met wie 

hij overigens zeer goed bevriend was.Als we de lange lijst 

met functies van Kerkmeijer en Nooteboom over elkaar 

heen leggen , dan zien we dat de meeste samenvallen: 

tekenleraar, lid van de commissie van toezicht op het 

Westfries museum, lid van de Bouwplancommissie van de 

gemeente Hoorn (een voorloper van de welstandscom

missie) , lid van de commissie Landelijk Schoon van het 

Historisch Genootschap Oud West-Friesland (nu Westfries 

Genootschap geheten) , lid van de Monumentencommissie 

van de gemeente Hoorn, lid van het comité voor de 

oprichting van een gedenkteken voor de oorlogsslacht-

Personeel en leerlingen van de Ambachtsschool. 2e, Je en 4e van links zijn:W Brouwer, leraar; P. Nooteboom, directeur en j.D. Groet, leraar 
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offers, bestuurslid van de Vereniging Oud Hoorn en 

bestuurslid van de Vereniging Het Carillon te Hoorn. 

Nooteboom was directeur van de Ambachtsschool, 

Kerkmeijer secretaris en later voorzitter van het bestuur 

van die school. 

Kerkmeijer was conservator van het Westfries Museum, 

Nooteboom nam die functie na diens vertrek tijdelijk waar. 

Vrijwel overal werkte Nooteboom dus met en in de scha

duw van Kerkmeijer, die steeds voorzitter was. Slechts van 

enkele verenigingen waarin hij zonder Kerkmeijer in het 

bestuur zat was Nooteboom zelf voorzitter.Van de Vereni

ging tot Evangelisatie bijvoorbeeld, een samenwerkingsver

band van orthodox hervormden, die een kapel in de 

Eikstraat liet bouwen; Kerkmeijer had een vager godsbesef. 

En van de Woningbouwvereniging A rbeidersbelang 

Nooteboom trad in 1957 nog toe tot de Saneringscom

missie van de gemeente Hoorn, maar toen was Kerkmei jer 

al overleden. 

Staande v.l.n.r. dhr. Ooijevaar, dhr. v.d. Plas, dhr. Hubert, dhr. De 
Jong en dhr.jouwsma, zittend v.l.n.r. dhr. Karssen, dominee Alers 
en dhr. Pieter Nooteboom 

Nooteboom had een kalmerende invloed op Kerkmeijer. 

Mulder schrijft daarover: " Hoe vaak heeft hij met zijn rus

tige reconciliante natuur zaken weer in het goede spoor 

gekregen, die door de heftigheid van zijn goede vriend 

Kerkmeijer en anderen dreigden mis te gaan''. Hij noemt 

Pieter Nooteboom een wijs en verdraagzaam mens. 

Pieter Nooteboom is op 29 september 1881 in Rotterdam 

geboren. Hij behaalde daar de M.0 .-akte tekenen, werd in 

1904 leraar aan de Ambachtsschool te Alkmaar en later 

directeur van de Ambachtsschool te Emmen. 

Op 18 juli 1906 trouwde hij in Dordrecht met Adriana de 

Waal. Ze kregen drie zonen: Wouter (8-8-1907 Alkmaar), 

Dirk (30-5-1909 Emmen) en Pieter ( 19-8-1916 Emmen). 

Nooteboom heeft veel persoonlijk leed gekend. Zijn zoon

tje Dirk stierf op 22 maart 1920, nog geen elf jaar oud. Zijn 

jongste zoon Pieter, die in 1935 een opleiding ging volgen 

aan het Instituut voor de Marine in Den Helder, kwam op 

27 februari 1942 tijdens de slag op de Javazee om het 

leven. Ook zijn vrouw heeft hij overleefd. 

Op 16 maart 1917 benoemde het bestuur van de 

Vereniging 'De Ambachtsschool voor Hoorn en Omstre

ken' uit zeven sollicitanten Pieter Nooteboom tot direc-
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teur. Secretaris van dat bestuur was J.C.Kerkmeijer. Dit 

was het begin van een jarenlange vriendschap en samen

werking. 

Nooteboom kwam op 25 mei 1917 met zijn gezin naar 

Hoorn. Hij woonde achtereenvolgens op het Kleine 

Noord 29, Drieboomlaan 82 en 112, Koepoortsweg 103 en 

in het Diaconiehuis aan het Achterom 3. 

Op 14 februari 1963 is hij overleden in Den Helder, waar 

hij in verband met zijn ziekte bi j familie verbleef. Op 18 

februari is hij begraven op de algemene begraafplaats aan 

het Keern. 

Op zijn 70e verjaardag in 1951 is hem een receptie aange

boden als blijk van erkenning voor zijn verdiensten voor de 

Hoornse samenleving. 

De gemeenteraad benoemde hem op 28 september 1961 

tot ereburger van Hoorn. " De belangeloze wijze, waarop 

de heer Nooteboom gedurende een lange reeks van jaren 

het algemeen belang op het terrein van het technisch 

onderwijs, het kerkelijk, culturele en maatschappelijke 

leven heeft gediend rechtvaardigt naar onze overtuiging 

een bijzonder blijk van waardering van de zijde der plaat

selijke overheid" , aldus burgemeester en wethouders in 

hun raadsvoorstel. 

N iet specifiek genoemd in het raadsbesluit maar van uit

zonderlijk belang voor de historie van Hoorn is de grote 

collectie foto 's en negatieven die hij heeft nagelaten. 

Nooteboom heeft tientallen jaren systematisch alle veran

deringen in het stadsbeeld en op het West-Friese platte

land fotografisch vastgelegd. Dat vloeide voort uit zijn lid

maatschap van de Bouwplancommissie en de Commissie 

Landelijk Schoon. Hij bouwde ook fotocollecties op voor 

hetWestfries Museum en de Dienst van OpenbareWerken 

van de gemeente Hoorn. 

Al deze collecties berusten nu bij de Archiefdienst West

friese Gemeenten. Yvonne Hanou heeft er in 1997 een 

inventaris van samengesteld. 

Toen Nooteboom na het overl ijden van zijn vrouw in 1949 

verhuisde naar het Diaconiehuis had hij geen ruimte meer 

voor zijn omvangrijke collectie negatieven. C. Ruitenbeek, 

directeur van Gemeentewerken, bood hem daarop ruimte 

aan in zijn gebouw aan het Gerritsland 61 , inclusief een 

donkere kamer. Nooteboom zorgde zelf voor de algehele 

afwikkeling der foto's. Hij was soms urenlang bezig in die 

donkere kamer, zo verhaalt een plaatselijk dagblad in 1961 . 

" Hoe ben je tot de fotografie gekomen?" vroeg in 1953 

een redacteur van Hoornsignaal aan Nooteboom. Diens 

antwoord is hierbij afgedrukt. 

Pieter Nooteboom is in de algemene vergadering van 23 

juni 1947 tot bestuurslid van de Vereniging Oud Hoorn 

gekozen in de vacature van WJ. Gorter, de naar Haarlem 

overgeplaatste commissaris van politie . Maar hij was al 

sinds de oprichting actief in de vereniging. De lantaarn

plaatjes waarover hij in Hoornsignaal schrijft, heeft hij ook 

gebruikt bij lezingen voor Oud Hoorn. Hij is bestuurslid 

gebleven tot aan zijn overlijden. 



. . ~ ~ . • • • • • . . . ~ . . . . . ~ 
Hoe ben je tot de fotografie 

gekomen? 
Dat was de vraag, die rniJ 

gesteld werd door een van 
mijn lccnnlssen. die !iel ls van 

, , de redactie van Hoornsignaal, 
toen ik hem in de morgen van 
,29 Oct. jl. op straat tegen
kwam. 

Mijn eerste reactie was de 

•Wedervraag : "Wat stel jij daar 

voor belang in?" 
"Dat zal ik je vertellen: dat 

zit zó: De redactie van Hoorn
signaal heeft een nieuwe ru
briek geopend onder de naam 
"Voor de vuist weg" en daarin 
moet je nu schrii,ven en ver
tellen hoc je tot ~]c fotografie 
bent gelwmen. Als het moge
lijk is dan graag morgen klaar. 
Nou saluut! Doe je best en zo 
maar voor. de vuist weg, hoor!" 

Waf moet je in zo'n geval 
doen? Kans om, te protesteren 
krijg je niet. Dus ging i1c naar 
huis en terwijl ik daar op de 
dop van mijn vulpenhouder zat 
te zuigen vond ik toch, dat er 
wel "wat in zat", niet in die 
dop natuurlijk. maar in dat 
verzoelc tot schrijven. Ik wil 
dan ook trachten te vertellen 
!10e ik aan mijn hobby gelrn
.men ben. 

Naar mijn mening is bij bijna 
ieder mens ingeschapen het 
verlan(gen, de neiging om uit 
te beelden hetgeen zijn interes
se heeft of wat voor hmn van 
belang is. Die neiging blijkt 
wel heel duidelijk bij onze kin
deren, uit het spreekwoordelijk 
.kladboek van Jantje, waarin 
soms weleens iets heel merk
waardigs voorkomt. Het af
beelden door middel van teke
nen eist echter meer geduld en 
oefening dan menigeen op la
tere leeftijd krui , opbrengen. 
Het is dan ook niet te verwon
deren, dat de amateurfotogra
fie een zeer brede schare van 
ibeoefenaars trekt; de "lmip
ser~j" is ook zo gemakkelijk en 
aantrekkelijk. Ik wil hiermede 
echter geenszins beweren, dat 
alle amateur-fotografen niet 
meer dan "knipsers" zijn . Per
soonlijk geef ik de voorkeur 

P. NOOTEBOOM 

aan teken.en en één geslaagde 
tekening geeft mij meer vol
doening d:m vele foto's. 

Als technisch hulpmiddel en 
voo11 documentatie is de foto
grafie echter onontbeerlijk. 

Toen ik 50 jaar gel•eden mijn 
intrede deed bij het nijverheids
onderwijs, bestonden voo r dat 
onderwijs practisch nog geen 
hulp- en leermiddelen; alles 
moest door de 1eer1crrachten 
bedacht en eigenhandig ge
maakt wonlcn. Toen: voo::al 
ben Jk tot de fotografie geko
men en heb, voornamelijk tij
dens mijn verbl~jf in de Z.0.
hock van Drenthe, honclerde;i 
opnamen gemaakt, vooral re
producties uit plaatwerken, die 
ik tot lantaarnplaten vcc
werkto en die mij van veel nut , 
zijln ge N·~csl. 

Bij mijn vestiging in Hoorn, 
h1 1917, kwam ik al spoedig 
ondClr de bekoring van de 
schoonheid, die onze onvolpre
zen stad in zo ruime mab:! be
zit. Over weinig tijd beschik
kende heb ik toen jarenlang de 
fotografie beoefend voor eigen 
genoeg··~!1I; thans nu ik geheel 
8.mbulamt geworden ben doe 
ik dat nog, maar ik clo~ het 
meer st•elselmatig en breng zo 
veel m·),'5elij;t in beeld alle ver-

Overdruk 'Hoorns Signaal' St. Nicolaas nummer 1953 
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anderingen, die zich in onze 
snel groeiende stad voltrekken. 

J-fot is prettig werk, dat, 
naar .ik hoop, in lk toekomst 
ook nuttig zal blijken te zijn. 

P. NOOTIT;BOOJ\'I 

Er zullen maar wehti~· men
sen in iloorn en naaste om
geving zijn, die 1fo schrijver 
van dit ar·tikf'l niet ke11ncn. 
Zcêr velen zullen z('lfs een aan
gcmunr~ herinnering aan hem 
l1cbhc11, dank z\j hun studie
jaren aan de Hoornse Am
bachtsschool. 

De heer P. Nooleho11111 wr~rcl 
in 1881. in Uottenlam gebo1·en, 
doch groeide op in Uo:·dri~cht, 
waar hU ook de Arnlmchts
school hezochl. 11\j deecl dat 
tnet zovN~l sueccs, dat; h\j ver
der mocht st111l1~ren, hel g'l~cn 
]1ij 11itcranr1l deed n.nn de 
'J.'elrnnacadcmie h' Hol:ler1lam. 

In l!Hl4. werd onzr, gast<;cltrij
''er hcnoem<l tot leraar mm de 
Allcm.aarsr' Amhaehtssehool, 
om in 1908 naar lDmmen te 
verlmizen. Hier wachtte hem 
de benoeming tot di!recteur der 
il,.mhar!,tsschoot. - De lleer 
NontdJoon1 lwcrt daar in JDm~ 
men ontzagg1•lijk ,·cd w1\rk 
verzet. In l!H7 lcwmn er ech
ter een eimle aan zijn Drentse 
loopbaan, want toen Jokte <le 
Coenstad hem met ''en dircc
tPlff!"·henomning nan 1iP Am
hachtsscliool. 'J'ot 1!)1() lwcft 
hij dagelijks cnlrnle malen de 
gang naar het l{eern gcrnaalct, 
doch toe11r maa.kte de Neder
la111lsc wctg1wcr 1~en Pinde aan 
zijn loopbaan in het onderwijs. 
Het bereiken va.n de Gil-jarige 
lf~eftUll h1~tckcn<1,1 narnPl\jlc ook 
voor 11P:i:c hanlc werker het 
pensioen. 

l\ia.ar win :1:011 <lenlcen, dat 
h~j mstig thuis z~m hlf.ivcn 
zitten heeft het lelUk mis.want 
1fo oml-clireetenr ~loet nog- heel 
veel werk in het belang van 1le 
stacl Hoorn. Over cfo fotografie 
heeft tie heer Nooteboom liet 
zelf al, maar wc willen U even 
in hririnncrinr,- hrengcn, dat hU 
ook ontza.ggel\jk veel 1Joet voor 
het 'Vcstfries l\111scmn, "Oml 
lioorn" en de Bouwplancmn
missie. 
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De vereniging staat voor een historische 
beslissing 
De afgelopen weken heeft het dagelijks bestuur van Oud 
Hoorn intensief overleg gepleegd met het gemeentebe
stuur van Hoorn over de toekomst van de pakhuizen aan 
Onder de Boompjes en de Pakhuisstraat. Dat overleg heeft 
geleid tot overeenstemming tussen het verenigingsbestuur 
en het gemeentebestuur. De gemeenteraad van Hoorn 
heeft zich dinsdag 12 februari 2002 akkoord verklaard met 
de verkoop van Onder de Boompjes 22 en Pakhuisstraat 1 
aan de Vereniging Oud Hoorn. Tijdens de komende voor
jaarsledenvergadering van woensdag 24 april 2002 krijgen 
de leden de gelegenheid zich uit te spreken over het 
bestuursvoorstel om tot aankoop over te gaan. Het voor
stel betreft zowel het huidige verenigingsonderkomen als 
de woonruimte daarboven. 
Het bestuur is bijzonder ingenomen met deze ontwikke
ling. Elders in het blad wordt u expliciet en uitvoerig geïn
formeerd over de achtergronden en de motieven van dit 
bestuursvoorstel. Penningmeester Frans van lersel zet daar 
de zaken helder op een rijtje. 

Op deze plaats past slechts de constatering dat de 
Vereniging Oud Hoorn aan de vooravond staat van een his
torische beslissing, een beslissing die van grote invloed zal 
zijn op de toekomst van de vereniging. Het bestuur heeft 
daar alle vertrouwen in. 

Bij het eerste nummer van 2002 
Samen met het eerste nummer van uw verenigingsblad -
de 24ste jaargang alweer - ontving u: 
• als convocatie: de uitnodiging voor de voorjaarsle

denvergadering van woensdagavond 24 april 2002. 
Naast de bekende agendapunten vraagt het bestuur uw 
speciale aandacht voor het agendapunt: 'Rondvraag'. 
Het is opnieuw de bedoeling om bij dat punt voldoen
de tijd in te ruimen voor het gesprek met de leden. 
Omdat het bestuur zich graag goed voorbereidt op de 
antwoorden, verzoekt het u om uw vragen uiterlijk 
zaterdag 13 april schriftelijk in te dienen bij het Oost
Indisch Pakhuis. Na de pauze zal de voorzitter van de 
Stichting Oosterkerk, de heer Hans Schipper, een toe
lichting geven bij de verbouwingsplannen aan en in de 
kerk. 

• een acceptgirokaart: indien daartoe aanleiding is 
als betalingsherinnering voor de contributie voor het 
verenigingsjaar 2002 ten bedrage van € 20,42. De 
ledenadministrateurs hebben hun uiterste best gedaan 
om zo accuraat mogelijk alle betalingen en mutaties te 
verwerken. Het blijft evenwel mensenwerk waaraan 
fouten kunnen kleven. Mocht u van mening zijn dat uw 
betaling reeds in orde is, meldt u dat dan even bij het 
Oost-Indisch Pakhuis (tel. 0229-273570). 
Het bestuur roept alle leden op om zo spoedig moge
lijk de jaarlijkse bijdrage te betalen.Alleen een financieel 
gezonde basis staat borg voor een breed uitgedragen 
Oud Hoorn-geluid. 

• het inschrijvingsformulier voor de speciale 
jubileumwandeling die op zondagmiddag 21 april uitslui-
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tend voor de leden van Oud Hoorn wordt gehouden 
ter viering van '25 Jaar Stadswandelingen'. Het maxi
mum aantal deelnemers kan - helaas - het aantal van 
400 niet te boven gaan: de Oosterkerk biedt niet meer 
ruimte. 
Daarom luidt het devies: Haast U, wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. 
Uiterlijk zaterdag 6 april dient uw aanmelding binnen te 
zijn. Zie ook hierna in deze rubriek. 

de intekenfolder voor deel 4 in de Hoornse 
Historische Reeks: 'Hoorn en de Zee', het lang ver
wachte boek over de maritieme geschiedenis van 
Hoorn. De winkelprijs bedraagt € 29,50. Bij voorinteke~ 
ning geldt een reductie van € 4,50. 
De 'voorintekeningskaart' dient, samen met het bedrag 
van € 25,-, uiterlijk zaterdag 1 juni a.s. in ons bezit te 
zijn. Over deze belangwekkende uitgave kunt u verder
op in deze rubriek meer lezen. 

Hoorn en de Zee 
U trof een voorintekenfolder bij dit blad aan voor het boek 
'Hoorn en de Zee', de maritieme geschiedenis van Hoorn. 
De folder verduidelijkt het belang van deze uitgave en geeft 
u een goed inzicht in de opzet, de medewerkers en de uit
voering. 
Wanneer u voorintekent op dit boek vóór zaterdag 1 juni 
2002 ontvangt u het boek voor € 25,- (winkelprijs 
€ 29,50) en worden uw naam en woonplaats in het boek 

Een wijdschip op de rede van Hoorn. Een deel van een schil
derij van Cornelis Vroom, 1622. Westfries Museum 

vermeld. U wordt dan wel verzocht ervoor gezorgd te 
hebben dat het bedrag van € 25,- is overgemaakt op 
Rabobank nr. 13.24.13.914 t.n.v. Vereniging Oud Hoorn, 
inzake 'Hoorn en de Zee'. 
Het is de verwachting dat het boek eind september ver
schijnt in het kader van de viering van het 85-jarig bestaan 
van de Vereniging Oud Hoorn. Het is dankzij de inspannin
gen van vele Oud Hoorn-vrijwilligers dat dit boek ver
schijnt. Het boek wordt uitgegeven door de Publicatie-



Het jubileum '25 Jaar Stadswandelingen' 
In zijn vergadering van september 1976 vraagt het 
bestuur van Oud Hoorn de leden Leo Hoogeveen en 
Henk Saaltink om een rapport op te stellen over de orga
nisatie en de routemogelijkheden van stadswandel ingen 
door Hoorn. Twee maanden later stemt het bestuur in 
met de in het rapport genoemde opzet. In de ledenverga
dering van december maakt het bestuur voor het eerst 
melding van het initiatief. In diezelfde maand geeft de 
Stichting Stad Hoorn blijk van het grote belang dat ook zij 
aan het plan hecht: zij stelt als aanloop-subsidie het 
bedrag van f 100,- beschikbaar. Hoogeveen bemoeit zich 
met de uitwerking. Saaltink bereidt de routes voor en ver
zorgt .de begeleiding van de gidsen. Het bestuur verplicht 
zich om potentiële rondleiders te zoeken. Men zou wel
licht in maart 1977 kunnen starten, is het idee. 

In april 1977 gaat het bestuur akkoord met Saaltinks 
opzet van zeven vrijdag-avondwandelingen. Er volgen 
onmiddellijk instructie-avonden voor aspirantgidsen . 
Vrijdag 10 juni 1977 wordt onder leiding van Henk 
Saaltink een oefen-rondleiding gehouden. De dinsdag 
daarop volgt een persconferentie waarop Oud Hoorn, de 
VVV en het Bureau Voorlichting van de gemeente Hoorn 
de plannen ontvouwen. 
De eerste wandeling gaat van start op vrijdagavond 17 
juni 1977 om 19.30 uur vanaf de Rode Steen. Ongeveer 
70 wandelaars nemen daaraan deel. 

Zoals reeds geschreven in het kwartaalblad van december 
2001 viert de vereniging zondag 21 april 2002 het heuglij
ke fe it dat vijfentwintig jaar geleden een begin is gemaakt 
met deze belangrijke verenigingsactiviteit. Wat in 1977 
aarzelend begon, is inmiddels in Hoorn en daarbuiten uit
gegroeid tot een vermaard fenomeen waar jaarlijks meer 
dan duizend belangstellenden op af komen. Daarvoor 
staan de gidsen van Oud Hoorn borg. Goede wijn behoeft 
geen krans. Dankzij hun enthousiasme en deskundigheid 
komen elke wandeling - sinds 1977 zijn dat er in totaal 
zo'n 1800 geweest! - nieuwe en oude gezichten luisteren 
naar de verhalen die achter Hoorns historisch stadsbeeld 
schuil gaan. Praktisch van elk pand, van elk monument en 
vaak ook van het interieur kennen de gidsen de achter
grond. Achttienhonderd wandelingen bij benadering, en 
dan hebben we het niet eens over de vele 'tussendoor-

stichting Bas Baltus en zal als deel 4 worden opgenomen in 
de Hoornse Historische Reeks, de hoofdreeks van de 
stichting waarin de Hoornse historie in haar volle breedte 
is gepubliceerd. Deel 3 in die reeks verschijnt ook binnen
kort: zie hierna. 
Sponsors die dit prestigieuze project (begrote kosten 
€ 95.000,-) met minimaal € 2.500,- steunen, ontvangen 
twee presentexemplaren. Hun naam en logo worden ver
meld op de speciale sponsorpagina voor in het boek. 
Potentiële sponsors en 'subsidiegevers hebben begin febru
ari een aparte brochure ontvangen. 

Hoornse Historische Reeks Deel :J: Twee 
Eeuwen Hoornse Stadsbestuurders 
Reeds geruime tijd werken historicus Arie van Zoonen en 
archivaris Leo Hoogeveen gebroederlijk samen aan een 

tjes' voor een bevriende organisatie, voor buitenlandse 
gasten, voor Open Monumentendag, voor Heemschut, 
voor wijlen de Vereniging Open Monumenten. Een enkele 
maal vult een meewandelende, in Hoorn geboren en 
getogen Horinees, het verhaal aan met een anekdote. 
Interactieve instructie heet dat tegenwoordig met een 
moeilijk woord. Zo groeit de wetenschap over Hoorns 
rijke historie. Het in herinnering houden van het verleden 
van de stad Hoorn, één van de doelstellingen van de ver
eniging, wordt op deze manier heel concreet ingevuld en 
zichtbaar gemaakt. Continuïteit, deskundigheid en gedre
venheid zijn de krachten waarop het gilde drijft. Niet 
alleen in het piekjaar 2002 wordt het belang van de Ver
enigde Oostindische Compagnie uit de doeken gedaan, 
maar ieder jaar komt dat belang, wandelend langs de pak
huizen, aan de orde. 
Dat deze promotie van de oude stad steeds weer nieuwe 
leden oplevert, is een welkom neveneffect. 

Bij dit blad heeft u het inschrijvingsformulier voor de jubi
leumwandeling ontvangen.Alleen leden, tot een maximum 
van 400, kunnen zich voor de speciaal ontworpen GEVEL
STENENWANDELING van zondagmiddag 21 april 2002 
opgeven. U dient dat te doen door uiterlijk zaterdag 6 april 
2002 het ingevulde strookje in te leveren bij het Oost
Indisch Pakhuis. U ontvangt dan een Bewijs van 
Deelname. De wandelingen starten om 13.00 uur achter 
de Grote Kerk en eindigen na ongeveer anderhalf uur in 
de Oosterkerk. Daar wordt u met muziek en met een 
hapje en drankje ontvangen. Tegen inlevering van uw 
Bewijs van Deelname ontvangt u bij het verlaten van de 
Oosterkerk een kleurrijke overdruk (A3) van de beroem
de stadsplattegrond van Hoorn anno 1630 uit het 
beroemde stedenboek van Johan Blaeu 'Tooneel der ste
den van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrij
vingen'. 

N.B. 
De oorsprong van de . uit Hoorn verdwenen gevelsteen: 
1629 - INDE TWE GROENE LESTE, waarover in het 
vorige kwartaalblad is geschreven, ligt in de Grote 
Havensteeg 14. De Archiefd ienst Westfriese Gemeenten 
bracht uitkomst over het in 1958 gesloopte pand. Het is 
jammer dat u naar Amsterdam, naar de Hacquartstraat 17 
moet, om de steen te zien. 

ruim 400 pagina's tellend oeuvre over Hoorns stadsbe
stuur van 1795 tot 2002. Van de Franse tijd (de vroedschap 
aan de kant) tot de invoering van het dualisme (na 6 maart 
2002) zijn in totaal 408 raadsleden verantwoordelijk 
geweest voor het reilen en zeilen van de Hoornse bevol
king. 
De stedelijke reglementen, een compleet overzicht van de 
samenstelling van de gemeenteraden gedu rende de afgelo
pen twee eeuwen, de oorlogsperiodes, de politiek roerige 
jaren zeventig met het gesteggel over de groeikernstatus, 
zo maar wat zaken die in deze bijzondere publicatie aan 
bod komen. Het boek is veel meer dan een droge opsom
ming van feiten , het is een studie gebaseerd op authentiek 
bronnenmateriaal dat qua opzet en uitvoering betrekkelijk 
uniek is voor Nederland. Het is een zeer toegankelijke 
publicatie geworden, ondanks het vele feitenmateriaal. De 
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grote betrokkenheid van de auteurs bij het onderwerp kan 
de lezers niet ontgaan. De schri jvers hebben als het ware 
in de keuken gekeken waardoor zij met grote kennis van 
zaken spreken.Amsterdam en Leiden kennen vergelijkbare 
uitgaven, maar toch ... 

Eind april bestaat Hoorns stadskantoor 25 jaar. Ter gele
genheid van dat opmerkelijke feit wordt het boek gepre
senteerd. Op het moment dat deze woorden geschreven 
worden, wordt er serieus gedacht om de presentatie te 
organiseren op dezelfde middag als de jubileumwandeling: 
zondagmiddag 21 april a.s. 
Zodra het boek officieel is overhand igd, is het verkrijgbaar 
in het Oost-Indisch Pakhuis. Bij het ter perse gaan van dit 
kwartaalblad waren noch de juiste titel noch de juiste ver
koopprijs van het boek bekend. 

De Publicatiestichting Bas Baltus legt veel eer in met dit 
derde deel in de Hoornse Historische Reeks, de reeks die 
8 jaar heeft moeten wachten op een verantwoorde uit
breiding. 

Acties 
De website van de vereniging (www.verenigingoud
hoorn.nl) begint langzaam maar zeker een steeds centrale
re plaats te krijgen in de communicatie met de leden. 
Brieven die door het bestuur namens de vereniging naar 
instanties worden verzonden, staan binnen enkele dagen 
op het net zodat een ieder daar kennis van kan nemen. 
Vragen van leden en belangstellenden worden via Diana 
van den Hoogen beantwoord. De internet-werkgroep is 
zeer actief en blijkt bijzonder betrokken bi j het belang van 
de vereniging. Onlangs heeft het dagelijks bestuur in over
leg met de werkgroep afgesproken dat het net in de eer
ste plaats wordt gebruikt om de vereniging zelf in haar 
volle omvang te presenteren. Meer de breedte in dan de 
diepte. Het is naar het oordeel van het bestuur van groter 
belang iedereen zo goed mogelijk te informeren over de 
doelstellingen, de organisatiestructuur, de activiteiten, de 
functie van het Oost-Indisch Pakhuis, de vertegenwoord i
gingen, de vrijwilligers, de publicaties e.d. dan veel energie 
en tijd te steken in het integraal opnemen van historisch 
archiefmater iaal, of het nu gaat om afbeeldingen of teksten. 
Op zich is de archief- en educatiefunctie een aantrekkelij
ke optie. Echter, intern stellen die functies hogere eisen aan 
de organisatie dan Oud Hoorn nu nog in staat is te bieden. 
Het bestuur is zeker van plan die functies in de toekomst 
nader in te vullen, maar op dit moment hebben zij geen pri
oriteit. 

De nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers van zondag 6 
januari in het Westfries Museum is geanimeerd verlopen. 
Carel de Jong hield aan de hand van enkele schilderijen een 
boeiend betoog over de symboliek in de l 7e eeuwse schil
derkunst. Dit was de derde maal dat voor de vrijwilligers 
aan het begin van het nieuwe jaar een bijeenkomst werd 
gehouden. Het is het vaste voornemen van het bestuur om 
van deze positieve ontwikkeling een traditie te maken. 

De lezers van onze website hebben kunnen zien dat de 
vereniging het gemeentebestuur van Hoorn heeft gevraagd 
om eerst een onderzoek te doen instellen naar de histori
sche kwaliteit van het pand Oude Doelenkade 55 alvorens 
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te besluiten een sloopvergunning af te geven. 
Of het pand, ontworpen in de stijl van de Delftse School, 
uit historisch oogpunt niet gesloopt mag worden, is op dit 
moment nog onduidelijk. 

Het bestuur heeft adhesie betuigd aan de Wognumse actie
groep '"n Monumentje Graag" . Deze groep zet zich in voor 
het behoud van een monumentale stolpboerderij in het 
centrum van het dorp. 

lntermaris Woondiensten is verzocht om de brug tussen 
het terrein van 't Jeudje en de G.J. Henninkstraat zijn his
torische naam terug te geven: de Aschhoopbrug. 

Detail kaart van Blaeu, omstreeks 1630. Er was toen al een 
brugverbinding tussen het Jeudje en de Zon. Nu ligt daar 
opnieuw een bruggetje. 

Via de Monumentencommissie is de problematiek op en 
rond de begraafplaats aan het Keern nogmaals aangekaart 
bi j de plaatselijke overheid. Het onderhoud en het toezicht 
laten te wensen over. De ruimtelijke ontwikkelingen in de 
directe omgeving nopen tot maatregelen. Bezien wordt of 
het hele gebied op de monumentenlijst kan worden ge
plaatst zodat een bar rière wordt opgeworpen tegen al te 
opdringerige ruimtegebruikers. Het is eigenlijk te gek voor 
woorden dat de 'monumentale kwaliteit' van deze plek als
mede die van de inrichting niet bekend zijn . Oud Hoorn 
participeert in de personen van erelid Albert de Graaf en 
bestuurslid Marit Veerman in een gemeentelijke werkgroep 
die met voorstellen moet komen om de kwetsbaarheid van 
het gebied beter te beschermen. 

Oud Hoorn ondersteunt van harte de aanvraag van een 
monumentale status voor de kledingzaak 'Stad Berlijn' aan 
de Nieuwsteeg 22. Het markante hoekpand is gekopieerd 
naar een pand dat ontwerper G.J. Smits in Berlijn had 
gezien. Misschien kunnen de hekjes, die om bezuinigingsre
denen bij de bouw niet zijn geplaatst, nu de plaats krijgen 
waarvoor zij destijds zijn ontworpen? 

De blusdam aan het Hop zal, als het aan de Monumenten
commissie ligt, te zijnertijd worden verwijderd. Oud 
Hoorn zal daar geen traan om laten. 

Informeel heeft het bestuur zijn zorgen geuit over de toe
komstige functie van de monumentale Muntstraat met de 



Kledingzaak 'Stad Berlijn' (Bruggeman) hoek Nieuwsteeg
Kruisstraat 

Pakhuisstraatbrug. In het verkeersplan wordt de Munt
straat, na de afsluiting van de Gouw, een uitvalsweg voor 
het binnenstadsverkeer. Oud Hoorn vreest met grote 
vreze voor de monumentale kwaliteit van deze strakke 
woonstraat. 

Op verzoek van het Westfries Genootschap heeft Oud 
Hoorn meegewerkt aan een bijdrage voor het Jaarboek 
2002. Die bundel staat in het teken van rijksmonumenten 
in het gebied van de Westfriese Omringdijk. Het jaar 2002 
is het Jaar van het Monument. Naast het bezit van 212 
gemeentelijke monumenten, is Hoorn 347 rijksmonumen
ten rijk.Van die laatste groep is een selectie van een twin
tigtal 'uitvergroot'. 

Herdenking 400 jaar . Verenigde Oost
indische Compagnie 
Historisch onderzoek Symposium 
Publicatie - Lezingen 
Toen in 1602 de Vereenigde Oostindische Compagnie 
werd opgericht, namen de Westfriese steden Hoorn en 
Enkhu izen daar een belangrijke plaats in. Deze steden 
waren reeds eerder als handelcompagnieën actief naar de 
Oost. Zij kregen een eigen 'kamer' van de VOC, een lokaal 
kantoor. Deze kamers werden bestuurd door bewindheb
bers, in elke kamer zeven. De bewindhebbers namen finan
cieel deel in de kamer. Dit betekent dat zij voor minimaal 
3000 gulden aan nominale waarde in aandelen moesten 
bezitten. 
Wie waren zij en wat deden zij , die bewindhebbers? Een 
project dat is opgezet door de Stichting Museaal en 
Historisch Perspectief Noord-Holland in samenwerking 

met het Westfries Museum, de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten, het Westfries Genootschap en de historische 
verenigingen Oud Hoorn en Oud Enkhuizen tracht daar 
antwoord op te geven. Door vrijwilligers van laatstge
noemde verenigingen is historisch onderzoek verricht naar 
personen en activiteiten van de Hoornse en Enkhuizer 
bewindhebbers in de periode 1602-1795. U leest daar 
elders in dit blad meer over. 

Wanneer u dit leest, resteren nog twee VOC-lezingen in 
het theater Het Pakhuis. De Oud Hoorn-lezingen beginnen 
altijd om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraag € 2,50. 
• Maandag 25 maart 2002 bespreekt dr. A.J. Bonke de 

zeven reizen van het schip 'De Jonge Lieve'. Deze histo
ricus en archeoloog schetst aan de hand van dagelijkse 
voorvallen een volledig beeld van de vaart van een 
VOC-schip. Een aanrader! 

• Precies een maand later, op donderdag 25 april, houdt 
drs.J. Schokkenbroek een lezing die ook begeleid wordt 
door lichtbeelden. Zijn verhaal zal direct aansluiten bij 
de VOC-tentoonstellingen in het Amsterdamse Scheep
vaartmuseum.Als conservator van dat museum is hij als 
geen ander op de hoogte van het reilen en zeilen van 
deze eerste multinationale onderneming. 

Nationaal Contact Monumenten en Oud 
Hoorn 
De Stichting NCM is in 1972 opgericht om de krachten in 
het particuliere monumentenveld te bundelen. De stichting 
stimuleert en ondersteunt de honderden organisaties die 
zich sterk maken voor de bescherming, het behoud en het 
beheer van de historische bebouwing van Nederland. In 
2001 waren dat er 387. Het NCM beperkt zich daarbij niet 
alleen tot de monumentenzorg, maar richt zich ook op de 
raakvlakken archeologie, ruimtelijke ordening, stadsver
nieuwing, landschaps-behoud en werkgelegenheid. 

Oud Hoorn hecht groot belang aan deelname aan landelij
ke organisaties die zich inzetten voor de cultuurhistorie. 
Vandaar ook dat de vereniging steeds contacten heeft 
gezocht met het nationale monumentenveld om ook op 
dat niveau haar invloed te laten gelden. Decennia lang is 
voormalig bestuurslid, thans erelid Albert de Graaf 'onze' 
contactman geweest met het Erfgoedhuis in Amsterdam, 
het onderkomen van het NCM. Vorig jaar gaf de heer De 
Graaf het bestuur te kennen om te zien naar een nieuwe 
contactman. Gewaardeerd lid en monumentenkenner 
Henk Overbeek heeft met ingang van 2002 de fakkel over
genomen. 

In zijn dankbrief aan Albert de Graaf schrijft directeur Emil 
R. van Brederode dat de heer De Graaf tot de selecte 
groep mensen behoort die vanaf het begin van het NCM 
aan praktisch alles heeft deelgenomen. Van de Nationale 
Monumentenstudiedagen miste hij er geen; ook zagen de 
deelnemers aan de provinciale contactbijeenkomsten, dis
cussiebijeenkomsten en cursussen bijna altijd 'het gezicht 
van Oud Hoorn' als trouwe bondgenoot met een positie
ve instelling tot samenwerking. Het Contact heeft altijd 
graag een beroep gedaan op Alberts ervaring in Oud 
Hoorn , zoals bij het organiseren van een nieuw project in 
Hoorn . "Naast je grote staat van verdienste voor Oud 
Hoorn, heb je daarom ook een belangrijke bijdrage gele-
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verd aan de ontwikkeling van het NCM", schrijft de direc
teur. Grote dank daarvoor! 
Je zult als vereniging maar zo'n lid in je midden hebben. 

Het bestuur wenst Henk Overbeek succes met zijn nieu
we functie in de vereniging. 

Gerdien de Galan: een jonge aanwinst voor 
de redactie 

Gerdien de Ga/an, nieuw redactielid 

Sinds enkele maanden is de 33-jarige Gerdien de Galan de 
redactie van Oud Hoorns paradepaardje komen verster
ken. Aanvankelijk aarzelend en bedeesd, bemerkte de 
redactie al snel hoe groot haar affiniteit met het oude 
Hoorn is. Als onze verwachtingen uitkomen, hebben we er 
een deskundig en gedreven lid bij. 
Gerdien is Amsterdamse van geboorte en kwam in 1984 
met haar ouders naar Hoorn . Ruim voor de Tweede Fase 
werkte zij op het Cartesiuslyceum in Amsterdam en op het 
Werenfridus in Hoorn aan het diploma gymnasium f3 
( 1987).Vijf jaar later al studeerde zij af 
aan de Universiteit van Amsterdam 
met als afstudeeronderwerp 'Functies 
van de spelen in de keizertijd in 
Rome'. Zelf zegt zij dat ze toen al op 
zoek was naar het antwoord op die 
eeuwige vraag naar de rol van 'brood 
en spelen' ten tijde van de Romeinse 
keizers. 
Met die vraag zal zij als historicus niet 
veel worstelen op het Hoornse 
Bureau Kunst, Cultuur, Monumen
tenzorg en Archeologie. Daar eist het 
onderzoekswerk naar de historie van 
oude gebouwen veel van haar aan
dacht. Dat vindt zij leuk werk, ook 
door de inspirerende rol van haar 
'baas' Arie Boezaard. 
Gerdien vindt, naast haar geboorte
stad Amsterdam, Hoorn een fijne 
woonplaats, een stad met veel charme 

vaak met haar vader op pad geweest om dia's te maken van 
fraaie plekjes. Het havenkwartier is mooi, maar ook het 
Venenlaankwartier en het Kerkplein en omgeving hebben 
op haar een bekoorlijke uitstraling. De poortjes vindt ze 
geweldig. "Als historicus ben ik natuurlijk geïnteresseerd in 
de geschiedenis van mijn woonplaats en dat is één van de 
redenen dat ik lid ben geworden van Vereniging Oud 
Hoorn". 
Langer heeft ze geaarzeld om toe te treden tot de redac
tie. Uiteindelijk zei ze 'ja' en, in modern jargon, nu gaat ze 
ervoor. Het bestuur wenst haar veel voldoening bij deze 
vrijwilligersklus. 

Giften 
Naar aanleiding van het artikel over 100 Jaar Woningwet in 
het kwartaalblad van september 2001 schonk de heer Age 
Agema de vereniging een katern met originele foto's onder 
de titel 'Woningvereniging Arbeidersbelang Hoorn - 1906-
1972'. Van alle door deze woningbouwvereniging gereali
seerde woningen is een kleurenfoto in het katern aanwe
zig. 
Ook bevat het schrift een aanvulling op het gedenkboek 
uitgegeven bij het 50-jarig bestaan: een lijst van alle 
bestuursleden met hun functie en hun bestuurstijdvak. 
Ook bevat het katern een lijst van personen die door het 
bestuur waren belast met het uitoefenen van een functie 
(bode, opzichter, technisch ambtenaar, administrateur). 
Oud Hoorn is zeer verguld met deze aanwinst die een 
goede plaats zal krijgen in haar archief. 

Toen Marie-France Schutz, eigenaar van een herenspeciaal
zaak aan het Kleine Noord, zich aanmeldde als lid van de 
vereniging, schonk zij daarbij een oude foto met de mede
deling: 'Deze is voor Oud Hoorn; volgens mij is dit een 
oude foto van het interieur van het pand Kleine Noord 
17'. Nu wil het toeval dat onder de titel 'Kleine Noord 17 
Hoorn' een boekje is gepubliceerd van de hand van Willeke 
Jeeninga: deel 1 in de Huizenreeks Hoorn. De aan Oud 
Hoorn geschonken foto staat daar niet in. De foto geeft 
het beeld van een metaalwarenwerkplaats. Wie biedt hier 
uitkomst? 

en historisch zeer interessant. Ze is Oude interieurfoto van het pand Kleine Noord I 7 
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Voorstel aankoop Oost Indisch Pakhuis 

Het bestuur doet aan de leden van de vereniging Oud 

Hoorn het voorstel om over te gaan tot de aanschaf van: 

het huidige onderkomen van de vereniging en de woning 

boven de winkel, Pakhuisstraat 1. De panden worden te 

koop aangeboden door de gemeente Hoorn voor 

€ 57.727,27 (f 127.000,-). 

Het bestuur van de vereniging Oud Hoorn heeft aan het 

college kenbaar gemaakt dat zij zeer tevreden is met het 

voorstel en dat zij het voorstel graag zal voorleggen aan de 

ledenvergadering. Het voorstel is behandeld in de vergade

ring van de gemeenteraad van februari. Het raadsvoorstel 

ligt ter inzage in het Oost Indisch Pakhuis (OIP) . 

Het gemeentebestuur heeft enkele jaren geleden aan de 

vereniging Oud Hoorn aangeboden om het OIP te gaan 

huren. De gemeente heeft daarbij een vriendelijke huur

prijs gehanteerd; voor het jaar 2002 bedraagt de huur 

€ 2.534,46. Daarbij moet opgemerkt worden dat de ver

eniging fors geïnvesteerd heeft in het opknappen en inrich

ten van het pand (bij elkaar ongeveer€ 90.000,-) . Maar dat 

laatste is niet bijzonder omdat bij zakelijke gebruik (winkel 

met kantoor) van een historisch pand niet verwacht mag 

De Oost Indische Pakhuizen omstreeks 1920 

Frans van lersel , penningmeester 

worden dat een dergelijk gebruik met zeer bescheiden 

investeringen gerealiseerd kan worden . Vanwege de hoog

te van de investeringen zijn in de ledenvergadering enkele 

malen kanttekeningen geplaatst bij het investeren in een 

huurpand zonder dat de verhuurder garandeert dat bij 

beëindiging van het gebruik een compensatie in het voor

uitzicht wordt gesteld. 

Voor wat betreft het onderhoud is nagegaan wat de huidi

ge staat is. Over het algemeen is de bouwkundige staat van 

het casco redelijk tot goed. De bovenwoning dient qua 

woning gerenoveerd te worden en er zal geïnvesteerd 

moeten worden in groot onderhoud voor de kap inclusief 

het geschikt maken voor duurzaam gebruik (waaronder 

isolatie). Architect Hangelbroek is, in opdracht van de 

gemeente, onlangs gestart met een onderzoek naar de 

bouwkundige staat van het complex en naar de mogelijk

heden van herstel en verbetering. Met het college is afge

sproken dat de gemeente het groot onderhoud en de ver

betering van de gehele kap, inclusief 'ons' deel , voor haar 

rekening neemt. 
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Mede gezien de huidige huurprijs en het feit dat het OIP 

een monument is lijkt het financieel niet het meest inte

ressant om het pand in eigendom te verwerven. Er zijn 

echter enkele belangrijke overwegingen die juist pleiten 

voor het accepteren van het gemeentelijk aanbod: 

1. Er is geen enkele garantie dat een toekomstig gemeen

tebestuur de huidige lage huurprijs niet zal optrekken 

naar marktniveau. Bij een hogere huurprijs is koop al 

snel voordelig ten opzichte van huur. 

2. De investeringen die de vereniging reeds gedaan heeft 

voor het verbouwen en inrichten van Onder de 

Boompjes 22 zijn door de aankoop volledig veilig 

gesteld. 

3. Door de aankoop is het probleem van de geluidsover

last met de bovenwoning opgelost. Bij ingebruikname 

van het huidige onderkomen bleek de huurder van de 

bovenwoning veel overlast te ondervinden van ons 

gebruik. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de huur

ster een woning elders heeft betrokken. 

4. De aankoop geeft de vereniging de mogelijkheid te 

groeien. Het OIP wordt in toenemende mate steeds 

intensiever gebruikt. Onlangs hebben wij moeten 

besluiten om in de winkel een werkplek te gaan inrich

ten. Alhoewel nog niet alles maximaal wordt gebruikt 

en uitbreiding op dit moment misschien wat vroeg is, is 

het bestuur ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd 

ruimteuitbreiding aan de orde is. Het bestuur heeft 

vorig jaar gesprekken gevoerd met andere cultuur his

torische verenigingen om te bezien of gezamenlijk één 

centrum gerealiseerd kan worden. Maar ook als er 

geen gezamenlijke huisvesting gereal iseerd wordt zal 

de groei van de eigen activiteiten een extra ruimte

claim met zich meebrengen. 

5. Vanwege de verkoop van Gravenstraat 15 en 17 zijn de 

liquide middelen van de vereniging aanzienlijk gestegen. 

Herbeleggen in een prachtig rijksmonument past in de 

traditie en doelstelling van de vereniging en verzekert 

de vereniging tot in lengte van jaren van een prima ver

enigingsgebouw op een uitstekende locatie. 

De panden worden aan het einde van 2002 gekocht en 

afgenomen. De bovenwoning zal door de vereniging bij de 

huidige accommodatie worden gevoegd op het moment 

dat de uitbreidingsplannen zijn uitgewerkt. Die plannen zul

len zomogelijk in het najaar aan de ledenvergadering wor

den voorgelegd. 

In geval de vereniging de panden wil verkopen moet zij 

deze panden aanbieden aan de gemeente Hoorn. 

Gezien het bovenstaande stelt het bestuur voor om de 

volgende besluiten te nemen: 

1. Aankoop van het huidige onderkomen van de vere

niging, Onder de Boompjes 22 en van de woning boven 

de winkel, Pakhuisstraat 1 tegen een prijs van 

€ 57.727,27,- (f 127.000,-), exclusief kosten koper. 

2. Zoals bekend bezit Oud Hoorn een viertal rijksmonu

menten. Uit financiële overwegingen (hogere subsidies 

bij restauraties) zijn deze panden in eigendom bij de 

stichting Monumenten Oud Hoorn.Aangezien het OIP 

ook een rijksmonument is zullen de OIP-panden niet 

door de vereniging Oud Hoorn maar door de stichting 

Monumenten Oud Hoorn worden aangekocht. De 

stichting is formeel een restaurerende instelling waar

door geen overdrachtbelasting (6%) verschuldigd is. De 

vereniging Oud Hoorn zal de stichting financieel in 

staat stellen om de panden te verwerven door het 

beschikbaar stellen van een lening ter grootte van 

maximaal het aankoopbedrag. 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn 

en het bestuur van de Stichting Monumenten Oud Hoorn, 

Lijst van het werelderfgoed 
In 1972 heeft de UNESCO ( United Educational Scientific 

and Cultural Organisation, de afdeling van de Verenigde 

Naties die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschap en 

Cultuur) het initiatief genomen een lijst op te stellen van 

monumenten die wereldwijd een bijzondere cultuur- of 

natuurwaarde bezitten. Deze monumenten kunnen gebou

wen zijn zoals kerken en paleizen, maar ook bijzondere 

landschappen. In Nederland zijn inmiddels zes objecten/ 

gebieden op de lijst geplaatst: 
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Het voormalig eiland Schokland in de Noordoost

polder; 

De Stelling van Amsterdam, de defensielinie die eind l 9e 

eeuw/ begin 20ste eeuw rondom onze hoofdstad is aan

gelegd; 

Kinderdijk, de molens en boezems van de Alblasser

waard bij Elshout; 

Het Woudagemaal bij Lemmer; 

- De Beemster, als voorbeeld van een l 7e eeuwse droog-

makerij; 

- Het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht. 

Andere gebieden die op de nominatie staan, zijn onder 

andere de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het voormalige 

sanatorium Zonnestraal in H ilversum, de binnenstad van 

Amsterdam en de Groetpolder. 

In 2001 waren er 188 landen bij de UNESCO aangesloten. 

Het Werelderfgoedcomite beslist welke natuur- en cul

tuurmonumenten een plaats op de Werelderfgoedlijst kun

nen krijgen. Op dit moment staan er ruim 700 monumen

ten op de lijst. 



Nieuwe directeur archiefdienst Westfriese gemeenten 
Kennismaking met de heer Dirk Dekema 

Marit Veerman 

De Archiefdienst Westfriese Gemeenten hee~ sinds drie maanden een nieuwe directeur/streekarchi
varis, de heer Dirk Dekema. De vereniging Oud Hoorn was nieuwsgierig en wilde graag wat meer te 

weten komen over hem en de nieuwe plannen voor de toekomst. Binnen de archiefwereld is ook spra
ke van schaalvergroting. Veel archiefdiensten gaan samenwerkingsverbanden aan met diverse rele
vante instellingen, andere archieven, musea en/of verenigingen en vormen als zodanig een Regionaal 
Historisch Centrum. Voorbeelden hiervan zijn het RHC Tilburg, het Zeeuws Archief, het gemeentear
chief Maastricht in het 'Centre Céramique' en De Groninger Archieven. Hier in Hoorn is deze ont
wikkeling ook van start gegaan. Er komt een nieuw gebouw voor de archiefdienst en de vormgeving 
van het Regionaal Historisch Centrum West-Friesland is in gang gezet. 

Wie is D. Dekema en waarom kwam hij naar Hoorn? 
Allereerst wat achtergrondgegevens over de heer 
Dekema. 
'Ik ben 43 jaar, en inmiddels al heel wat jaren in het archief
wezen werkzaam. Na mijn Kanditaatsexamen Geschiedenis 
heb ik mijn opleiding gedaan bij Bert Kölker, hij is hier in 
West-Friesland vrij actief geweest. Daarna heb ik een aan
tal jaren gewerkt als streekarchivaris in de Bommeler
waard, het gebied rondom Zaltbommel. Vervolgens ben ik 
archivaris van Naarden geworden. Later is dat uitgegroeid 
tot een streekarchief en kwamen daar de gemeentes 
Muiden, Bussum en Huizen bij. Ook daar heb ik een pro
ject gehad van nieuwbouw. Daar heb ik bijna dertien jaar 
gezeten. Met heel veel plezier heb ik dat gedaan. Maar er 
zijn altijd een aantal plaatsen en archiefdiensten die je aan
trekkelijk vindt, waarvan je denkt, als ik daar heen zou kun
nen dan zou ik dat graag doen.' 

En daar was Hoorn er één van? 
'Ja, qua schaalgrootte, het is duidelijk een groter gebied, 
heeft een rijke traditie als archiefdienst, het is van een hoog 
niveau inhoudelijk en ook qua archief. Het gebied spreekt 
me ook aan. Ik hou erg van gebieden die een historisch
geografische eenheid vormen. Bommelerwaard was zoiets, 
met duidelijk historische grenzen. Het Gooi ook wel, iets 
minder, en West-Friesland toch ook heel duidelijk. Dat 
trekt mij, en een paar mooie steden natuurlijk, Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik. Alles bij elkaar een interessant 
gebied. En niet in de laatste plaats natuurlijk de ontwikke
ling van een nieuw gebouw, de ontwikkeling naar een 
Regionaal Historisch Centrum (RHC).' 

De veranderingen in de toekomst 
Wat is voor u het belang van een RHC? 
'Daar zit voor mij deze gedachtengang achter. Elke keer 
merk je dat maar bij z_ó weinig mensen bekend is wat een 
archief in huis heeft en wat je ermee kunt doen. De tegen
stelling, aan de éne kant zijn we een openbare instelling, 
gratis toegankelijk, bij wet geregeld, waar vind je dat nog? 
Maar aan de andere kant kennelijk zó'n hoge drempel voor 
heel veel mensen om die stap er naar toe te maken. Daar 
wil ik graag iets aan doen, om die drempel lager te krijgen. 

De heer Deekema, in de huidige, knappe behuizing van het 
archief, toont een charter van keizer Maximiliaan 

Scholen binnen te halen, historische verenigingen en ande
re instellingen meer erbij te betrekken. Zij het dat de situa
tie per regio verschillend is. 
Bijvoorbeeld in Zeeland is er een samengaan van een 
Rijksarchief en een Gemeentearchief geweest. Hetzelfde 
proces als wat in Haarlem het geval is. Dat resultaat noem 
je al een RHC. In ons geval zal het anders zijn, want je hebt 
geen grote archiefdienst om mee samen te gaan, maar je 
moet de samenwerking zoeken met andere instellingen. 
Dat kan heel divers zijn. Zoals in Purmerend gaat het 
archief Waterland samenwerken met de bibliotheek daar. 
Dat ligt hier, heb ik begrepen wat minder voor de hand. 
De bibliotheek zit in een heel goed vrij nieuw pand. We 
werken nu al samen in de Beeldbank, een project met o.a. 
het Westfries Museum. Maar er zijn uiteraard ook andere 
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instellingen mogelijk, zoals historische verenigingen. Er zijn 

er met een heel lange traditie en daar zie ik wel mogelijk

heden.' 

Welke mogelijkheden tot samenwerking zou dat bieden, denkt 
u? 
'Wij hebben een groot aantal collecties in huis die nog niet 

optimaal ontsloten zijn bijvoorbeeld de fotocollectie. Wij 

hebben de archivistische kennis in huis over hoe je een 

archief of collectie het best kunt ontsluiten. Leden van his

torische verenigingen hebben vaak heel veel historische 

kennis over, wat staat er nu precies op zo 'n afbeelding.Als 
je nu kunt samenwerken in het ontsluiten van die gegevens, 

kun je veel meer informatie boven water krijgen. Een ande

re mogelijkheid is dat wij in het nieuwe gebouw een mul

tifunctionele ruimte zouden kunnen krijgen, die ook 

geschikt kan zijn om werkzaamheden te verrichten, ook 

door mensen van histor ische verenigingen, waar bijv. een 

paar computers staan waar je aan kunt werken. Ook zou

den er cursussen en lezingen gehouden kunnen worden.' 

Dit is momenteel ook mogelijk in de gebouwen in Tilburg, 
Maastricht en Groningen. De lokatie bepaalt dus mede wat je 
aan diensten en voorzieningen kunt leveren. In hoeverre merkt 
u de beperking van de huidige situatie? 
'Met name vanuit het onderwijs wordt het omgevingson

derwijs steeds belangrijker. Er komen ook steeds meer 
vragen vanuit het onderwijs 'wat kunnen we bij jullie vin

den?' en dat is natuurlijk nogal wat.We hebben heel veel te 

bieden. Maar eigenlijk moeten we telkens nee verkopen, 

want we kunnen hier gewoon geen klas ontvangen. En we 

hebben ook geen medewerkers die we vrij kunnen maken 

om lesprogramma's te ontwikkelen. We doen wel wat op 

dat gebied, maar lang niet zoveel als we zouden willen en 
zouden kunnen. Dat zijn wel plannen voor de toekomst.. In 

de drie maanden dat ik hier zit heb ik al verzoeken moe

ten weigeren. Het is wel de bedoeling bij een archiefdienst 

dat mensen zelf informatie moeten opzoeken. Dus je zult 

dan ook lesbrieven of opdrachten moeten kunnen maken, 
die leer lingen dan zelf uit kunnen voeren. Dit kunnen we in 

samenspraak met het onderwijs gaan doen.We zullen er 

tijd en menskracht voor moeten hebben en een goede 
ontvangstruimte.' 

Wat voor soort gebouw gaat het worden en wat is de planning? 
'We zijn nu heel druk bezig. Ongeveer zes weken geleden 
is een architect aangetrokken, bureau ONX uit Haarlem. 

We zijn nu in een heel leuke fase bezig, in die zin, dat hele

maal voorin in het traject we veel gesprekken voeren, want 

zij moeten een beeld krijgen van wat is nu een archief

dienst, wat doen ze daar, wat hebben ze nodig om een 

functioneel gebouw te kunnen ontwerpen. Dat gaat heel 

goed, ze vinden het ook wel een uitdaging, want we heb

ben natuurlijk een gebouw dat voor een groot gedeelte 

een bewaarplaats is voor de archieven. Dat moet een soort 

bunker zijn, en om dat aantrekkelijk vorm te geven is best 

een moeilijke opdracht voor ze. Er zijn nog geen tekenin

gen, maar de plek waar het moet komen is duidelijk: op het 
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parkeerterrein naast het Missiehuis. Het komt vooraan, op 

een zichtlokatie, we zijn een regionale dienst voor heel 

West-Friesland, dat mag ook gezien worden, zodat je een 

karakteristiek gebouw ziet. Onze visie erop is dat je aan 

het gebouw moet kunnen zien wat. de functie is. Met ande
re woorden, bij heel veel archiefgebouwen zitten de archie

ven onder de grond, daar zie je eigenlijks niets van en er 

bovenop staat een kantoorgebouw, wat van alles kan zijn. 

Het idee hier is om een gebouw te maken, waar je heel 

duidelijk de twee functies van het gebouw in ziet. Enerzijds 

het transparante publieksgedeelte, dat heel open is met 

glas, maar daarbinnen ook heel duidelijk de archiefbewaar

plaats, zodat je de 'bunker' waar de archieven werkelijk zit

ten ook ziet. Het kan uiteindeli jk heel anders worden, maar 

dit is wel het idee erachter om het archief ook zichtbaar 

te maken.We zijn in Eindhoven wezen kijken, waar dit ook 

duidelijk zichtbaar is. Mensen die een archief binnenkomen 

hebben heel vaak geen idee, dat er acht kilometer archief 

achter de studiezaal zit. 

De planning is voor dit jaar plannen, tekening en bestek 

maken e.d. Volgend jaar februari/maart de eerste paal in de 

grond en het jaar daarop trekken we er in.' 

Ontsluiting en toegankelijkheid 
Ik heb het idee dat tot dit moment er sprake is van een 

eenrichtingsverkeer, van de gebruiker uit naar het archief. 

Degenen die al geïnteresseerd zijn komen wel. Denkt u dat 
dit verandert door het nieuwe gebouw? 

'Daar willen we aan alle kanten aan werken. Ik merk elke 

keer weer als ik groepen rondleid door een archief, dat 

mensen zeer verbaasd zijn over wat we hebben en kunnen. 

Dit is een heel rijk archief, er is al heel veel ontsloten, maar 

alles nog handmatig en op papier, daar moeten we mee 

naar buiten komen. Dat kunnen we straks in het nieuwe 

gebouw. Een andere belangrijke stap is het ontwerpen van 
een goede website.' 

Daar ligt inderdaad een groot verschil met de al eerder 

genoemde plaatsen. Daar is heel veel informatie verkrijg

baar op de web-sites.Welke mogelijkheden ziet u1 

' In Tilburg bijv. kun je je hele stamboom al digitaal uitzoe

ken. Op de lange duur zullen we zeker hiernaar toe wer

ken. Het zijn natuurlijk gigantische archiefbestanden die je 

digitaal zult moeten maken, dat gaat niet zó snel, maar aan 

de andere kant zijn er een aantal dingen waar we goed mee 

op weg zijn. Dat is in de eerste plaats het topografische 
materiaal, dat is voor een groot gedeelte al gedigitaliseerd. 

Een stukje ervan is op de Beeldbank te zien. Daar zal bin

nen niet al te lange tijd veel meer bijkomen. 

Iets anders dat binnen niet al te lange tijd gedigitaliseerd zal 

worden is onze bibliotheek. We hebben een heel grote 

bibliotheek, die voor de hele regio van groot belang is, die 

kent bijna niemand. Dat is bij uitstek geschikt om op het 
internet te zetten. 

Heel belangrijk is ook een archievenoverzicht. Er is op 

papier wel een lijst van archieven die we hebben maar dat 

is bij uitstek geschikt om in een data-base te doen en die 

ook op internet te zetten zodat mensen van een afstand 
kunnen zien wat wij hebben.' 



Komen er ook mogelijkheden voor exposities? 
' In de huidige planning zit geen tentoonstellingsruimte. Dat 

is iets voor een eventuele toekomstige uitbreiding. Het is 

wel jammer dat het er nu niet in kan, maar we zullen zeker 

wel op een of andere manier in de ingangspartij de moge

lijkheid creëren om kleine dingen te organiseren, waarbij je 

thematisch kunt laten zien wat we hebben.' 

Het uitgangspunt van het nieuwe gebouw is dus meer toegan
kelijkheid met werkruimtes. Wordt de studiezaal gebruiksvrien
delijker? 
'De studiezaal zal een stuk ruimer zijn, zal er ook heel 

anders uit zien. We zijn nu al bezig om veel materiaal op 

micro-film te zetten. Dat zal betekenen dat op de studie

zaal veel meer leesapparaten en computers zullen komen 

te staan, waarmee de zelfredzaamheid van de mensen 

enorm vergroot zal worden. 

Binnenkort zullen we op de studiezaal ook een pc hebben 

waar oude foto 's uit onze collectie geraadpleegd kunnen 

worden.' 

Ik heb het afgelopen half jaar gemerkt bij het zoeken naar 
gegevens over de bewindhebbers van de VOC, dat het notarieel 
archief heel moeilijk toegankelijk is, zeker als je geen oud schri~ 
leest. Steeds meer mensen zijn bezig met stamboomonderzoek. 
Is dit iets wat uw aandacht heeW 
'Ja, dit is een mooi voorbeeld. Notariële archieven zijn heel 

groot, er .is ontzettend veel in te vinden, maar zijn heel 

moeilijk toegankelijk, zeker de l 7e en l Se eeuw. Wij heb-

ben een project lopen voor het klapperen van die archie

ven. We hebben iemand die dat heel goed doet, maar 

iemand die weet hoe een dergelijke akte er uitziet, weet 

hoe langzaam dat gaat. Er is al een start gemaakt, het sys

teem hoe dat te doen staat goed op de rails, en de gege

vens worden in de computer verwerkt. De plannen zijn, als 

we straks de ruimte er voor hebben, om een groepje vrij

willigers te vormen die onder leiding van onze vakmensen 

daaraan kunnen gaan werken, zodat het een stuk sneller 

gaat. Daarvoor hebben we ook de nieuwbouw nodig, want 

ik zou nu niet weten waar ik ze zou moeten plaatsen. Ook 

met het maken van indexen op de Doop-, trouw- en 

begraafboeken kan dan een begin gemaakt worden. 

Bovendien is het de bedoeling om op een of ander manier, 

over de vorm denken we nog na, de gebruikers van het 

archief te raadplegen welke punten belangrijk zijn om in de 

nieuwbouw op te nemen, zodat de gebruiksvriendelijkheid 

optimaal wordt.' 

Het is dus geen overbodige luxe, dit nieuwe Regionaal 

Historisch Centrum West-Friesland.Als u er in de kelders 

van het stadhuis bent geweest, is dit meteen duidelijk. Met 

name de plannen om de gegevens meer te ontsluiten en de 

studiezaal gebruiksvriendelijker te maken, kunnen wij 

allee~ maar onderschrijven. Het zal een aanwinst zijn voor 

de hele regio. 

Aan de heer Dekema de schone taak om dit in goede 

banen te leiden. Oud-Hoorn wenst hem veel succes hier

bij. 

ijspret rond 1900 op de Draafsingel. Foto van glasnegatief, eigendom van Bep Gieling, ooit in het bezit van haar vader Dirk Walrecht. 
Rechtsachter de Oosterpoortbrug. Links de nu grotendeels gesloopte bebouwing langs de Draafsingel 
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jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn -2001 

1. Leden 
In het jaar 2001 heeft de vereniging het magische getal van 

2000 leden overschreden. Daarvoor is dit jaar een aantal 

ledenwerfacties gevoerd . De eerste actie was een speciale 

ledenwerfactie in de Kersenboogerd. Vele vrijwilligers 

bezochten in totaal 8700 adressen. Helaas leverde deze 

inzet nog geen tien nieuwe leden op. Gelukkig brachten 

twee andere acties, een speciale wandeling voor met name 

nieuwe bewoners van de Karperkuil en het Visserseiland 

en de actie 'Van een leien dak' voor de Noorderkerk de 

vereniging de magische grens over.Tijdens de naja;irsleden

vergadering werd het 2000ste lid feestelijk in het zonnetje 

gezet. Aan het einde van het jaar lag het aantal leden op 

2071. 

Tijdens dit verslagjaar heeft de vereniging afscheid moeten 

nemen van een actief verenigingslid. Hij is betrokken 

geweest bij de verbouwing van de voormalige Oud Hoorn 

zolder begin jaren negentig. Wij zullen hem missen. 

De ledenexcursie is dit jaar gehouden op 6 oktober en 

ging naar het forteiland Pampus en de vesting en stad 

Naarden. Ongeveer 50 leden beleefden een succesvolle 

excursie. 

l. Het bestuur 
In 2001 heeft het bestuur 12 maal formeel vergaderd en 

zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. 

De voorjaarsledenvergadering stond traditioneel in het 

teken van jaarrekening, jaarverslag, begroting en bestuurs

verkiezing. Tijdens de vergadering werden de financiële 

stukken goedgekeurd en werden de bestuursleden 

Kleintjes, Veerman en Van Weel voor een nieuwe periode 

gekozen. Helaas heeft Rudy Kleintjes vanwege privé

omstandigheden medio het verslagjaar zijn bestuurslid

maatschap moeten beëindigen. Zijn portefeuille "panden

beheer" is inmiddels overgenomen door de heer Fred 

Dijksma. 

De najaarsledenvergadering droeg een feestelijk karakter 

vanwege het afscheid van Oud Hoorns oudste gids, de 

heer Niek Hauwert, de inhuldiging van het 2000ste lid, de 

uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding en de beëindi

ging van de speciale ledenwerfactie 'Van een leien dak'. 

Voor het tweede jaar alweer heeft het bestuur een 

Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers. 

De bestuursexcursie had als bestemming 's-Hertogen

bosch met een bezoek aan en rondleiding door de Sint Jan 

en een bezoek aan de stadsmaquette. 

3. Eigendommen 
In 2001 is onderhoud aan de panden zowel van de vereni-
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PM. Huisman, secretaris 

Bouwschade aan Buurtje I en 2 

ging als van de stichting verricht overeenkomstig de plan

ning. In 2001 hebben de bouwactiviteiten op het Jeudje de 

nodige schade berokkend aan de panden Buurtje 1 en 2. 

Het bestuur heeft via de geëigende kanalen de opdracht

gever hiervoor aansprakelijk gesteld. Voorts heeft het 

bestuur gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur 

over aankoop van het Oost-Indische Pakhuis. Een voorstel 

daartoe is voorbereid voor de voorjaarsledenvergadering 

van 2002. 

Uit het omvangrijke archief van wijlen de heer WCh.N.M. 

Lips ontving de vereniging een reeks oude Verslagen van 

den Toestand der Gemeente Hoorn over een reeks van 

jaren in de periode van 1880 tot en met 1932. Ook de ver

zamelde notulen der openbare vergaderingen van de 

gemeenteraad van Hoorn over de jaren 1914, 1917 en 

1918 heeft de vereniging ontvangen.Voorts ontving de ver

eniging tijdens de najaarsledenvergadering de biografie van 

de heer A.J. van der Knaap, alsmede het orgelboek van 

J.P. van der Knaap, respectievelijk geschonken door Jan Piet 

van der Knaap en John Lamers. 

Tenslotte kan niet onvermeld blijven de schenking door 

Mw. M. van der Raaij van de fraaie diacollectie van 3000 

dia's van haar overleden man Piet van der Raaij aan de ver

eniging. 

4. Stadsbeeldbewaking 
Het bestuur heeft een speciale bestuursvergadering 

gehouden in aanwezigheid van de heren Zantkuijl en Stapel 

(gemeente Hoorn) over de toekomstige ontwikkelingen 

aan de noordwestzijde van de stad: Vale Hen, Dubbele 

Buurt en Scharloo. Het bestuur wil hierin een actieve rol 

spelen. Voorts heeft het bestuur bedenkingen ingediend 

tegen het bestemmingsplan Bangert/Oosterpolder vanwe

ge de aantasting van de historische linten en de aan leg van 

de z.g. Strip vlak langs de monumentale boerderij 'De 



barmhartige Samaritaan'. Het bestuur heeft afspraken 

gemaakt met de projectontwikkelaar van het Jeudje over 

het terugbrengen van een historisch merkteken: de over

blijfselen van de Sint Geertentoren. Verder heeft het be
stuur voorstellen gedaan om de panden van Wel kers op de 

hoek van Gouw en Turfhaven alsmede een aantal panden 

aan de Messchaertstraat en de Kruitmolenstraat op de 

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Tenslotte heeft 

het bestuur in een lang pleidooi per brief bij het gemeente

bestuur aangedrongen op uiterste zorgvuldigheid bij even

tuele nieuwe invullingen in het gebied Draafsingel - J. Mes

schaertstraat - J.D. Pollstraat, wijzend op de monumentale 

betekenis van de aldaar gelegen schoolgebouwen. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties 
Diverse leden en bestuursleden hebben in het verslagjaar 

de belangen van de vereniging actief behartigd. Albert de 

Graaf heeft dat gedaan in de stichting Kerkmeijer-de Regt 

alsmede in de vereniging Het Carillon. Verslagen van zijn 

activiteiten treft u aan in het Kwartaalblad 4/2001 . 

De bestuursleden Jan Rietvink en Rudy Kleintjes hebben 

tot medio 2001 gezamenlijk de belangen behartigd in de 

monumentencommissie. Zij hebben voorstellen ingebracht 

voor plaatsing van panden op de monumentenlijst, een 

positief advies uitgebracht over de monumentenverorde

ning van de gemeente en voorstellen van de zijde van de 

gemeente voor plaatsingen op de monumentenlijst van 

harte ondersteund. Vanaf medio 2001 heeft Jan Rietvink 

noodgedwongen als enige vertegenwoordiger de vergade

ringen bijgewoond. Het vertrek van Rudy Kleintjes uit het 

bestuur heeft eveneens betekend dat er sinds dat moment 

geen vertegenwoordiger van Oud Hoorn aan de vergade

ringen van de Welstandscommissie heeft deelgenomen. Het 

bestuur is naarstig op zoek naar een opvolger. Met het ver

trek van Rudy Kleintjes heeft de vereniging geen actieve 

deelname meer aan het bestuur van de stichting 

Stadsherstel op grond van een statutenwijziging van de 

stichting enkele jaren geleden. Fokko de Boer is Albert de 

Graaf opgevolgd in de beheerscommissie van het Westfries 

Museum. Hij heeft een kort verslag opgesteld over zijn 

commissieactiviteiten. Een belangrijk besluit van de com

missie betrof de - vooralsnog bij wijze van experiment -

gratis toegang tot het · museum vanaf februari 2001. Op 

basis van een uitgevoerd onderzoek door de gemeente zal 

een besluit worden genomen over al of niet structureel 

maken van het experiment. 

Het bestuur van de stichting Historische Scheepswerf i.o. 

is in het verslagjaar niet bijeen geweest. Bestuurslid Marjan 

Faber behartigde samen met Rudy Kleintjes de belangen in 

de stichting De Muziektent. Daarnaast draagt zij samen 

met de directie van het Museum van de 20e eeuw zorg 

voor een goede presentatie van de maquette Hoorn anno 

1650. Femke Uiterwijk is actief in de stichting De Hoornse 

Schouw en in het comité Open Monumentendag wordt de 

vereniging vertegenwoordigd door Hieke Stapel, met assis

tentie van Albert de Graaf als adviseur. 

6. Werkgroepen en publicaties 
• Zomeravondwandelingen 
De stadswandelingen mogen zich verheugen in steeds gro

tere belangstelling. De havenwandeling trok met 250 wan

delaars de meeste aandacht, maar ook de andere wande

lingen kenden veel deelnemers. Minder dan 1 15 deelne

mers is niet voorgekomen. De goede coördinatie van 

Hieke Stapel en Trudy de Rooij, alsmede de continue ver

nieuwing van de informatie door de gidsen en de uitste

kende publiciteit via een actieve benadering van de pers 

door Trudy Schrickx zijn dé ingrediënten voor dit succes. 

• Lezingen 
De lezingen van het tweede deel van de cyclus 2000/2001 

alsmede het eerste deel van de nog lopende cyclus werden 

allen redelijk tot goed bezocht. Bestuurslid Marit Veerman 

weet elk seizoen weer een aantrekkelijke programma 

samen te stellen. 

• Bouwkunstcursus 
De organisatie en presentatie van de bouwkunstcursus 

was afgelopen jaar weer in de goede handen van Femke 

Uiterwijk. Vanwege de steeds toenemende belangstelling 

heeft het bestuur besloten bij overintekening voorrang te 

geven aan de leden. 

• Publicaties 
Op het gebied van publicaties is een belangrijk boekwerk 

verschenen over 'het Statenlogement in Hoorn' als deel 10 

van de bouwhistorische reeks en het boekje, Orgels in 

Hoorn, voorheen en nu, van Jan Piet van der Knaap, uitge

geven door de publicatiestichting Bas Baltus.Voorts is een 

projectgroep onder leiding van Ton van Weel bezig met de 

voorbereiding van een uitgave over Hoorn en de zee. De 

verwachting is dat uitgave kan plaatsvinden in 2002. 

• Werkgroep Micromilieu 
De werkgroep heeft samen met vertegenwoordigers van 

de gemeente in het verslagjaar gezorgd voor concrete ver

beteringen in het straatbeeld en is actief betrokken 

geweest bij de herinrichting van de Korenmarkt en Oude 

Doelenkade. Een delegatie van het bestuur heeft de voort

gang met de werkgroep besproken. De werkgroep heeft 

behoefte aan een contactpersoon vanuit het bestuur. Het 

bestuur hoopt hieraan te kunnen voldoen zodra er een 

opvolger is voor de plek van Rudy Kleintjes. 
• In en rondom het Oost-Indisch Pakhuis 
Vanuit het Pakhuis is in 2001 een nieuwe werkgroep inter

net gestart. 
Resultaat van de werkgroep is de introductie van de inter

netsite van de vereniging vanaf 8 oktober 2001. Vanaf die 

datum beheert de werkgroep de site actief. 

Verder is de tentoonstellingsruimte uitgebreid met een 
leestafel en worden het documentatiecentrum, binnen

stadsarchief en het fotoarchief steeds toegankelijker 

gemaakt door de activiteiten van Christ Staffelen en Diana 

van den Hoogen. 

Deze laatste heeft samen met Joke van Tartwijk zorgge

dragen voor het dagelijks beheer van het Oost-Indisch 

Pakhuis. 
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Onderzoek naar VOC-bewindhebbers 

De VOC en West-Friesland 
Toen in 1602 de Vereenigde Oostindische Compagnie 

werd opgericht, sprak het vanzelf dat de Westfriese steden 

daar een vooraanstaande plaats in zouden krijgen. Immers, 

deze steden waren als handelscompagnieën naar de Oost 

actief. Zowel Hoorn als Enkhuizen kreeg dus een eigen 

kantoor, een 'kamer', van de VOC. Deze kamers werden 

bestuurd door bewindhebbers, in elke kamer zeven. De 

bewindhebbers dienden hoofdparticipanten in de kamer te 

zijn, dat wil zeggen dat ze voor minimaal 3000 gulden aan 

nominale waarde in aandelen moesten bezitten.Wie waren 

deze bewindhebbers en wat deden ze? 

Deze vraag ligt aan de basis van een project dat is opgezet 

door de stichting Museaal en Historisch perspectief 

Noord-Holland in samenwerking met het Westfries 

Museum, de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, het 

Westfries Genootschap en de historische verenigingen 

Oud-Hoorn en Oud-Enkhuizen. 

Door vrijwilligers van laatstgenoemde verenigingen is his-

Marit Veerman 

torisch onderzoek verricht naar personen en activiteiten 

van de Hoornse en Enkhuizer bewindhebbers in de perio

de 1602-1795. 

Het onderzoek wordt begeleid door professionele histori

ci. De resultaten zullen leiden tot een tentoonstelling in 

het Westfries Museum in Hoorn, te zien vanaf juli, een sym

posium op 28 september 2002 in Enkhuizen en een publi

catie. De publicatie, onder de voorlopige titel: Heeren inves

teren. De bewindhebbers van de Westfriese kamers van de 
VOC, zal naar verwachting in s~ptember verschijnen. De 

verkoopprijs zal 13,50 Euro bedragen. Leden van Oud

Hoorn, Westfries Genootschap en Oud-Enkhuizen kunnen 

bij hun vereniging voorintekenen. Bij voorintekening voor 

1 mei is de prijs € 1 1,50. 

Andere belangstellenden kunnen contact opnemen met de 

projectleider mw. dr. K.WJ .M. Bossaers, Stichting Museaal 

en Historisch Perspectief Noord-Holland, postbus 5348, 

De bewindhebbers van de kamer Hoorn, 1682. Schilderij door Jan de Baen. Westfries Museum 
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2000 GH Haarlem. Tel 023-5531498, fax 023-5318436, mail 

bossaers@mhp-nh.nl 

Katja Bossaers, Stichting Museaal en Historisch Perspectief 

Noord-Holland. 

(dit artikel is overgenomen uit de VOC-Nieuwsbrief no.4 

van de redactie Hollands Fortuyn) . 

Vrijwilligers Oud Hoorn doen onderzoek 
naar bewindhebbers kamer Hoorn 
Het afgelopen half jaar zijn een aantal mensen druk bezig 

geweest in het archief in Hoorn, Haarlem, Leiden en Den 

Haag om gegevens te verzamelen over de bewindhebbers 

van de VOC. Het ging in eerste instantie om de persoonlij

ke gegevens, zoals geboorte- en overlijdensdatum, met wie 

waren zij gehuwd, hoeveel kinderen , wie waren hun ouders 

en die van hun echtgenote, welke universiteit studeerden 

ze, wat was hun beroep, welke nevenfuncties hadden ze. 

Ten tweede was het natuurlijk heel interessant om na te 

gaan wat er v;;in de bezittingen en effecten van de bewind

hebbers en de VOC was overgebleven. 

Piet Aartsen, Lena Bonte, Annie Pieterse, Trudy de Rooy, 

Henk Saaltink, Trudy Schrickx, Marit Veerman, Lenie de 

Wilde en Ine Zaal hebben heel wat uurtjes hierin gesto

ken! 
Waren de persoonlijke gegevens soms moeilijk te vinden, 

met name bij die uit de eerste periode, omdat hiervan geen 

duidelijk te lezen doop-, trouw- en begraafboeken voor

handen zijn, voor de notariële gegevens gold dit zeker. 

Deze zijn namelijk niet op naam gearchiveerd, zodat je 

eigenlijk alle akten moet nagaan uit die periode. Daar de 

heer Schouten uit Hoorn met een onderzoek naar zijn 

eigen voorvaderen bezig is, en de akten uit de l 7e en 18e 

eeuw sowieso doornam, heeft hij de meeste notariële 

gegevens van de bewindhebbers kunnen opsporen, ook al 

omdat hij het oude schrift waarin vooral de l 7e eeuwse 

akten zijn opgesteld goed kan lezen. Eind december was de 

deadline om de gegevens in te leveren. Nu gaan de schrij

vers van de publicatie er mee aan de slag om het te ver

werken in de komende publicatie. Ook zijn de verzamelde 

gegevens overgedragen aan het Westfries Museum, zodat 

deze informaties de geplande tentoonstell ing kunnen 

ondersteunen. 

Alle vrijwilligers hebben het, naar hun zeggen , heel leuk 

gevonden om in het archief te duiken , ondanks dat het zeer 

tijdrovend was! Maar het heeft toch wel iets aparts om in 

de handgeschreven boeken je gegevens op te diepen.Voor 

een aantal heeft deze speurtocht in ieder geval geleid tot 

deelname aan de cursus paleografie (oud schrift) die door 

de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in Hoorn wordt 

gegeven. 

U kunt naar het volgende adres bellen of e-mailen om in te 

tekenen voor het boek over de bewindhebbers: 

Marit Veerman, tel. 0229-234877 

of e-mail : veermanboon@cs.com 

Dick Dell van 'de tantes' overleden 

Dick Deil, ooit een dappere Hoornse jongen, is onlangs 

overleden. Hij was 74 jaar oud. Dick woonde al jaren in 

Bloemendaal. Zijn ouderlijk huis stond destijds in Hoorn 

aan de Nieuwendam. Hij heeft in de oorlog '40- '45 met de 

dames Dieuw van Vliet en Aaf Deil zo'n zeven onderdui

kers kunnen helpen. Deze mannen werden in het conciër

gehuis van het Waterschap Drechterland aan het Grote 

Oost verborgen voor de Duitsers. 

Dick ( 14/ 15 jaar) liep het gebouw aan de voorzijde naar 

binnen. Hij hoefde zich niet eens aan te geven.Aaf Deil was 

de tante van Dick. Er stond altijd een Duitse soldaat op 

wacht. Beide dames werkten en woonden in het conciër

gehuis van het Waterschap. Zij verborgen de onderduikers 

in die nogal kleine woning erachter. Het waren meestal 

joden.Voor hen bracht Dick shag, lectuur en andere kleine 

zaken naar binnen. Het was gevaarlijk, niet alleen voor de 

dames maar ook voor hem. Hij hield het vol, jaren '42, '43, 

totdat er verraad ontstond. De dames werden gearres
teerd. Ze hebben de oorlog wel overleefd. Dick bleef vrij. 

Het duurde wel een halve eeuw voordat dit in brede kring 
bekend werd. Oud Hoorn nam het besluit te zorgen dat 

het beeld van de dames op een bijzondere plaquette voor 
altijd bewaard zou blijven. De Hoornse kunstenares Thea 

H.L. 

van Lier heeft toen het eerste bronzen werkstuk in haar 

artistieke carr ière vervaardigd. 
Op 3 mei 1996 is het kunstwerk onder veel belangstelling 

onthuld. Dick Deil deed dat om 'de tantes-in-brons' voort

aan in Hoornse herinnering vast te houden. Dat blijkt uit 

de foto van de man, die nu is overleden. 

Dick Deil onthult een plaquette van Oud Hoorn aan gevel 
Grote Oost 7. In de oorlog huisde hier de Duitse Ortskamman
dantur. Pal er achter zaten zeven man ondergedoken. 
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Verslag van de najaarsledenvergadering 
I 3 oktober 2 00 1, Noorderkerk Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Boezaard, Faber, Hoogeveen, 

Huisman, Moeskops,Van Weel, Veerman en 69 leden. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, 

met name de heer en mevrouw Hauwert, de heer en 

mevrouw Bosch, de heren Saaltink en Kox, de ereleden Van 

der Knaap, Lamers, De Graaf, de heren Hoiting en Stakel 

van lntermaris Woondiensten en de vertegenwoordigers 

van het bestuur van de stichting Noorderkerk. 

Voorts maakt de voorzitter melding van de afberichten: de 

heren Altorffer, Van lersel, Kleintjes, Breebaart (erelid) en 

mw. Stapel. 
Verder doet de voorzitter de volgende mededelingen: 

•op maandag 8 oktober om 18.00 uur trad Oud Hoorn toe 

tot het wereldwijde internet met een professionele inter

netsite: www.verenigingoudhoorn.nl , opgezet door een 

werkgroep onder leiding van Jan Floris. Het bestuur stelt 

nog steeds pogingen in het werk om de eerder door enke

le particulieren geregistreerde domeinnaam www.oud

hoorn.nl terug te krijgen. 
•In het Oost-Indische Pakhuis is een leestafel ingericht en 

zijn de voorbereidingen in volle gang voor een nieuwe 

werkplek met het oog op activiteiten als het fotoarchief, de 

website en het documentatiecentrum. 

•Het bestuur wil in overleg treden met de gemeente over 

de herinrichting van het gebied Vale Hen/Dubbele Buurt. 

Via het kwartaalblad worden de leden op de hoogte 

gehouden. 
•Het bestuur heeft bedenkingen ingediend tegen het 

bestemmingsplan Bangert/Oosterpolder, met name ten 

aanzien van het doorbreken van de lintstructuur in het 

gebied en de aanleg van de z.g. Strip vlak naast de monu

mentale stolpboerderij De Barmhartige Samaritaan. 

•Bestuurslid Rudy Kleintjes heeft om privé-redenen 

afscheid moeten nemen van het bestuur. Hij wil graag op 

een later moment in besloten kring afscheid nemen. Het 

bestuur is op zoek naar een opvolger. 

2. Verslag van de voorjaarsledenvergade
ring van 1 7 april 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris 

goedgekeurd. 

J. Afscheid van Oud Hoorns oudste gids, de 
heer N.G. Hauwert 
Namens het bestuur richt mw. Huisman het woord tot de 

heer Hauwert. Zij memoreert zijn 22-jarige staat van 

dienst als gids van Oud Hoorn, zijn originele uitspraken en 

28 

PM. Huisman 
zijn grote kennis van de stad en haar bewoners. Zij bedankt 

hem voor zijn inzet en betrokkenheid en overhandigt hem 

een foto en vulpenset en aan mevrouw Hauwert een bos 

bloemen. Daarna spreekt de heer Hauwert enkele woor

den van dank op de voor hem karakteristieke wijze. 

4. Inhuldiging 2000ste lid van de vereniging 
De voorzitter duikt even in de historie en meldt dat de 

vereniging in 1981 579 leden, in 1991 1546 en nu weer tien 

jaar later in 2001 er 2071 had. De heer en mevrouw Bosch, 

wonend aan de Zon 7 in Hoorn · zijn de gelukkigen en zij 

ontvangen ter herinnering het boek over het Staten

logement in Hoorn alsmede een bos bloemen. De heer en 

mevrouw Bosch melden dat zij lid zijn geworden vanwege 

de restauratie van het pand waarin zij wonen en bedanken 

de vereniging voor de attentie. 

s. Uitreiking jaarlijkse onderscheiding 

In de Noorderkerk krijgen de heren P.A. Schakel (links) en M.D. 
Hoi Ting (midden) de jaarlijkse Oud Hoorn-onderscheiding uit
gereikt door voorzitter Ton van Weel (rechts) 

Sinds 1983 reikt de vereniging jaarlijks de Oud Hoornon

derscheiding uit aan een persoon of instelling die zich bij

zonder verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de 

lokale geschiedschrijving of monumentenzorg. Dit jaar is 

het voorstel om de onderscheiding uit te reiken aan 

lntermaris Woondiensten. De voorzitter merkt op dat wij 

dit jaar vieren dat het 100 jaar geleden is dat het parlement 

de Woningwet van 190 1 aannam. Deze wet heeft ervoor 

gezorgd dat de rijksoverheid zich verantwoordelijk ver-



klaarde voor de primaire behoefte van het wonen. De wet 

heeft een enorme invloed gehad op het uiterlijk van ons 

land en ook op het Hoornse stadsbeeld. Maar het is niet 

alleen tegen deze historische achtergrond dat het bestuur 

aan de leden voorstel om de jaarlijkse onderscheiding toe 

te kennen aan lntermaris Woondiensten Hoorn. lntermaris 

is niet louter een bouwer en beheerder van woningen, 

maar ook een woningstichting die monumentale panden 

bezit en daar zorgvuldig mee omgaat. Zij verdient lof voor 

de aankoop van de woningen in de Grote Kerk, de hofjes 

aan de Venenlaan, het behoud van Truydemanhof en een 

aantal andere monumentale panden. lntermaris laat zien 

dat behoud en herstel van historisch waardevolle panden 

goed is te combineren met eigentijds verhuurbeleid . Met 

twee onthoudingen wordt het voorstel aanvaard. 

De heer Schakel bedankt namens lntermaris de veren iging 

voor de onderscheiding en geeft aan dat de woningstich

ting na een aanvankelijk aarzelend start in de jaren tachtig 

zich nu volop inzet voor een goed beheer van haar monu

mentale panden. Deze onderscheiding vormt een aanspo

ring voor lntermaris om op de ingeslagen weg verder te 

gaan. 

6. Rondvraag en sluiting 
De heer Van der Knaap maakt van de rondvraag gebruik 

door de leden nogmaals te attenderen op de feestelijke 

inspeling van het gerestaureerde orgel in de Koepelkerk op 

2 december a.s. en schenkt de biografie van A.J . van der 

Knaap (vader van de spreker) aan de vereniging in de per

soon van Christ Stoffelen. 

De voorzitter brengt bij de leden onder de aandacht het 

project van de heer Chris Schrickx waarover recent een 

artikel is verschenen in de regionale pers, de wandeling 

"Religie in de openbare ruimte". De heer Schrickx is blij 

met deze aandacht alsmede met de belangstelling van het 

De heer Heijnen, voorzitter Stichting Noorderkerk gee~ toe
lichting op de restauratieplannen 

j.P v.d. Knaap gee~ de biografie van zijn vader aan Christ 
Staffelen, onze documentalist 

bisdom Haarlem en het Noord hol lands Dagblad voor zijn 

wandeling. Hij besluit met de mededeling dat de tekst van 

de wandeling bij de VVV verkrijgbaar is. 

De heer Jac . Entius vraagt of het VOC beeldmerk 

beschermd is; zo ja of actie van het bestuur mogelijk is als 

het beeldmerk onjuist wordt gebruikt. Dit zal worden uit

gezocht. 

Tenslotte schenkt de heer Lamers namens de stichting 

Koepelkerk een exemplaar van het orgelboek van J.P. van 

der Knaap aan de vereniging als dank voor de inzet van 

Oud Hoorn voor de stad. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer Heijnen, 

voorzitter van de Noorderkerk. Deze geeft een toelichting 

op de totstandkoming van de restauratieplannen, de finan

ciering, de subsidieverlening en de uitvoering die binnen

kort zal starten. De oplevering is gepland voor april/mei 

2002. Na de toelichting overhandigt de voorzitter van Oud 

Hoorn een cheque ter waarde van f 5.000,00 voor de res

tauratie van het leien dak. Sinds half mei heeft Oud Hoorn 

deelgenomen aan de restauratieactie "Van een leien dak", 

in combinatie met een ledenwerfactie. Het bestuur heeft 

100 leien gekocht van f 50,00. Zo meteen kunnen alle 

nieuwe leden hun naam plus aanmelddatum op een lei 

schilderen. 

Na de toelichting en de overhandiging van de cheque sluit 

de voorzitter de vergadering. 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monu
mentencommissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn
bestuursleden zitting hebben: 

1 maart 2002 

ABC 

Planuitvoering van drie architecten rond Karperkuil gere

aliseerd. Projecten kennen duidelijk kwaliteitsverschillen en 

ontberen vooralsnog onderlinge samenhang. De gemeente 

zegt dat de plannen tot nu toe zijn uitgevoerd conform de 

gemeentelijke randvoorwaarden. Nog twee plannen wach

ten op realisering. 

Het ontwerpAquadence Luyendijck van architectVan Herk 

rukt onweerstaanbaar op. 

Realisering van het plan van Vandenhove: een appartemen

tencomplex van 47 huurwoningen van lntermaris Woon

diensten, laat op zich wachten . 

Hoorns college is voornemens een belangrijke afwijking te 

tolereren: in het plan Vandenhove acht het een hogere 

goothoogte dan het bestemmingsplan toestaat aanvaard

baar vanwege de extra toegevoegde kwaliteit aan de gevel

wand. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, wind

vaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand verkeert 

in ernstige staat van verwaarlozing. 
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Achterom 1 1 1 - rijksmonument 
Pakhuis onder hoog zadeldak, met eenvoudige puntgevel, 

Lodewijk XVIII-stijl. Gevelsteen de Mosterdmolen. 

De werkgroep straatmeubilair meldt tekenen van gebrek 

aan onderhoud. 

Achterom 
De foto geeft een plek aan van waar het mogelijk is om een 

bovenwoning aan het Grote Noord toegankelijk te ma

ken . 

Achter op 't Zand J l 
Plan voor uitbreiding woning. 

Achter op 't Zand 60-6 1 
Plan voor nieuwbouw woning. 

Baad land 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 

deze oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Blauwe Berg 5 
Oud Hoorn pleit voor behoud van het oude missiehuis, 

gebouwd naar ontwerp van architect S. Langius. De ge

meente Hoorn koopt het complex. 

Buurtje 
Kade hersteld , nu de littekens van het bouwgeweld nog. 

Vanaf het Achterom een toegang mogelijk maken voor boven
woning Grote Noord 



Buurtje 1 en l 
Panden zijn eigendom van Oud Hoorn. Door het bouwge

weld op het Jeudje hebben zij schade opgelopen. Het 

bestuur heeft de Stichting Jeudje reeds twee maal verzocht 

in actie te komen. Tot nu toe tevergeefs. 

Claes Molenaarsgang 
Bouw van zes appartementen uitmondend op de Veemarkt 

praktisch afgerond. Sterk geprononceerd hoekfront dat 

qua hoogte het meest nabije deel van de Noorderkerk 

naar de kroon steekt. 

Draafslngel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen 

gekocht. Oud Hoorn verzocht het college om in ieder ge

val de 'Boerderij' ( 1876) en de voormalige villa Schermer

oord ( 1925) te behouden en te plaatsen op de gemeente

lijke monumentenlijst. Sportschooleigenaar spreekt met 

projectontwikkelaar over mogelijkheden en behoud. Eik

straatbewoners vrezen aantasting authentiek straatbeeld 

uit de dertiger jaren. 

Draafsingel 

Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. 

De reconstructie van de Oosterpoortbrug is gerealiseerd. 

Een nieuwe klassieke lantaarn, geschilderd in West-Fries 

groen, verlicht de brugopgang. 

Volgens Oud Hoorn verdiende de brug meer stijlvolle 

lichtpunten. 

De echte restauratie van dit rijksmonumentale complex, 

geraamd op één komma zeven miljoen, start naar ver

wachting dit jaar. 

Gortsteeg 1 1 
Plan voor het omzetten van een garage tot woning. 

Grote Noord l en 4 
Nieuwbouwplan voor een winkel/horeca met vier appar

tementen is in procedure genomen. 

Grote Noord 1 5 (rijksmonument) 
Restauratie orgel Cyriacuskerk succesvol afgerond 'dankzij 

Jan Piet van der Knaap en John Lamers, de twee tovenaars 

van Hoorn'. 

Grote Noord 40-41 
Oud Hoorn vraagt zich af of de voorgevels van deze pan

den na samenvoeging intact blijven? 

M.a.w. houdt ieder pand - als absolute voorwaarde - zijn 

eigen karakteristieke voorgevel? 

Grote Noord 50 (rijksmonument) 
Plan voor verbouw van dit l 7e eeuws pand met zijn ge

zwenkte halsgevel compleet met ku ifstuk in rococostijl. 

Aanvraag om monumentenvergunning ingediend. 

Grote Noord 1 06-1 08 
Plan voo.r verbouw. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
Oud Hoorn steunt de ontwikkeling van een alcoholvrij 

Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie (annex 

Rode Steen 10) 'gerund' door geestelijk en lichamelijk ge

handicapten. Restauratie plus het herstel van Bleijs' win

tertuin is onder leiding van de Stichting Stadsherstel be

gonnen. 

Grote Oost 13 
Plan voor verbouw tot twee appartementen. 

Grote Oost 18-30 (rijksmonumenten) 
Het gebouw van het postkantoor, in 1886 naar een ont

werp van rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters in 

neo-renaissancestijl gebouwd, is aangekocht door de 

gemeente. Voorlopig houdt het pand de functie van post

kantoor. Aan de achterzijde komen parkeerplaatsen. 
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Jan Haringsteeg l-5 
Plan voor wijzigen voorgevel en verbouwen woning. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Nog steeds grote onduidelijkheid over de financiering. Oud 

Hoorn vraagt zich af waar de tweede tranche van de z.g. 

kanjerregeling blijft? 

Hoofd 
Wanneer wordt begonnen met de politiek breed gedragen 
versobering van deze historische plek in het havengebied? 

Bottereigenaars vragen meer financiële steun voor de 

varende monumenten. Er is dringend behoefte aan een 

beleidsplan voor het behoud van een plek voor historische 

schepen in de havens. 

Italiaanse Zeedijk 5 1 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een schande in 

het stadsbeeld. 

Jeudje 

Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer de 

art. 19-procedure gebruikt. 

Het bouwplan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 

koopappartementen en 20 huurappartementen. De onder

grondse parkeergarage herbergt 340 parkeerplaatsen 

waarvan er 120 bestemd zijn voor de koopwoningen. Op 

zich is het een goede zaak dat de oude structuur (platte

grond!) grotendeels terugkeert: het Jeudje blijft een straat. 

Op de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal staat een woonto

ren van zeven verdiepingen; de woonblokken aan weerszij

den tellen vier bouwlagen met een kap. Vormgeving en 

hoogte toren discutabel. Zodra tegenwoordig een hoek

punt om markering vraagt, verschijnt er een toren . 

Gaandeweg wordt de omvang van het totale bouwvolume 

zichtbaar en de druk op de directe omgeving voelbaar. Oud 

Hoorn praat met de projectontwikkelaar over het terug

brengen van een historisch merkteken: de overblijfselen 

van de Sint Geertentoren. 
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Oud Hoorn pleit voor het terugbrengen van de historische 

naam voor de brug tussen 't Jeudje en de G.J. Hennink

straat: de Aschhoopbrug (zie Velius) . 

Karperkuil 
De provincie is enthousiast over de wijze waarop in dit 

oude havengebied met de cultuurhistorische elementen is 

omgegaan. Een afgewogen oordeel is volgens Oud Hoorn 

pas mogelijk nadat alle deelplannen zijn gerealiseerd. 

Keern 
Dankzij de inspanning van velen is een aantal jaar geleden 

het markante vakwerkgebouwtje op de begraafplaats 

gerestaureerd. Het verval heeft ondertussen opnieuw toe

geslagen. Vele grafmonumenten van oude Hoornse families 

liggen er verwaarloosd bij. Graag snelle actie gevraagd! 

In de werkgroep die zich buigt over de (her)inrichting 

heeft Oud Hoorn twee vertegenwoordigers afgevaardigd: 

erelid Albert de Graaf en bestuurslid Marit Veerman. 

Gemeente zegt bezig te zijn met de inventarisatie. Oud 

Hoorn heeft gepleit voor plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Kerkplein 4-5 
Plan voor ingrijpende verbouwing tot één woning achter 

de bestaande gevel. 

Kerkplein/hoek Grote Kerk 

Aan de door velen betreurde kiosk komt een eind. Het 

eerder door Oud Hoorn gevraagde doorpakkende optre

den van de gemeente Hoorn, is ingewilligd. 

De gemeente heeft de kiosk plus een aantal m2 aan de 

voorzijde en aan weerszijden van de kerktoren gekocht. 

De zogenaamde glazen invulling is hiermee van de baan. 

Het wachten is nu op de herinrichting van het gehele 
Kerkplein. 

Kleine Noord 
Noorderkerk: restauratie van het dak is gestart. Ook het 

hout van de dakruiter blijkt aangevreten door de bonte 

knaagkever: de gemeente neemt dit deel van de restaura

tie voor haar rekening. 



Kleine Oost 
De restauratiewerkzaamheden van brug en sluis, gestart in 

maart 2001, zijn bijna afgerond. 

Bij het summiere archeologisch en bouwhistorisch onder

zoek op de plek van de oude Oosterpoort zijn brokstuk

ken van de fundamenten blootgelegd.Vijf oude kastanjebo

men aan de zijde van het Grote Oost staan grondig 

archeologisch onderzoek in de weg.Voor het verlenen van 

de kapvergunning wordt - bij nader inzien - de normale 

procedure gevolgd. 

Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de histo

rische loop van de Westfriese Omringdijk weer herken

baar worden, dus geen rotonde. 

Koepoortsplein 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om al te 

drastische ingrepen op deze kwetsbare en markante toe

gang tot de oude stad te blokkeren. Het antwoord laat nog 

steeds op zich wachten . 

Kr1,aitmolenstraat 6 
Stadsvilla door Oud Hoorn voorgedragen voor plaatsing 

op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Plan voor bouwen garage gerealiseerd. 

Lageweg 16 
Karakteristieke stolpboerderij - volledig ingepakt door 

moderne woningen en kantoren - gekocht door de 

gemeente. Deze is verplicht de boerderij in stand te hou

den. Oud Hoorn is daar zeer mee ingenomen. 

Lange Kerkstraat 15-17 
Plan voor samenvoeging panden. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon 

College - is een extra locatie voor 120 parkeerplaatsen 

ontwikkeld. Oud Hoorn vreest de sloop van een deel van 

het schoolgebouw en verzet zich daartegen . Een verzoek 

tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is inge

diend. Het gebied ligt economisch en politiek onder vuur. 

Muntstraat 
Straat met 10 rijksmonumenten en verscheidene beeldbe

palende panden dreigt een centrale afwikkelfunctie te krij

gen voor het verkeer de stad uit. Een onzalige ontwikkeling 

waaraan ook het rijksmonumentale karakter van de op

haalbrug naar de Pakhuisstraat even dreigde te worden op

geofferd. De looproute van en naar de parkeergarage on

der 't Jeudje wordt bij voorbaat kwalitatief een juweeltje. 

Muntstraat 6 - rijksmonument 
Pand met unieke interieurkenmerken door gemeente ver

kocht aan de Vereniging Hendrick de Keyser. De restaura

tiewerkzaamheden starten dit jaar. 

Lange Kerkstraat 15-1 7 

Nieuwland o-z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In 'Hoorn , huizen, straten, mensen ' lezen we: Huis met hoge 
trapgevel, waarvan de top naar oude foto is herbouwd; 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 zuidelijke aan

bouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt haar hart 

vast. De panden staan al geruime tijd leeg. 

Nieuwland JO 
Plan voor wijzigen gevel. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 

gewelf noodzakelijk. 
Begin negentiger jaren van de vorige eeuw zijn twaalf 

monumentale stenen poortjes gerestaureerd. Na 10 jaar 

krijgen de poortjes opnieuw een onderhoudsbeurt. Het 

Oude Vrouwen Poortje aan het Kerkplein is uitgekozen 

voor een kunsttoepassing op het westelijk muurvlak in het 

poortje. 
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Nieuwstraat 1 l en 1 5 (rijksmonumenten) 

Stichting Stadsherstel heeft de panden verworven en is 

begonnen met de restauratie en de verbouw van winkels 

en woningen. 

Onder de Boompjes 10 - rijksmonument 
'Vier traveeën breed pand met twee verdiepingen, 

bekroond door verhoogde gootlijst met rococo-snijwerk' 

lezen we in 'Hoorn, huizen, straten, mensen '. 

Dit rijksmonument verkeert in ernstige staat van verval. 

Oud Hoorns oproep in het vorige kwartaalblad heeft suc

ces gehad: lntermaris Woondiensten - nog in de najaarsle

denvergadering van 2001 onderscheiden - heeft zich het 

lot van dit monument aangetrokken . Pand wordt geheel 

gerestaureerd. Er komen negen appartementen in. 

Oostereiland 
Opstallen komen de komende jaren nog niet in handen van 

de gemeente ondanks veel lokale politieke druk en goede 

wil. De ideeën met de opstallen en de open ruimte zijn niet 

van de lucht. 
Het plan voor de ontwikkeling van de oude botterwerf De 

Zagerij op het eiland valt in goede aarde. 

Oude Doelenkade 17 
Plan voor verbouwen woning. 

Oude Doelenkade 5 5 
Plan voor nieuwbouw. 

Oud Hoorn heeft de gemeente verzocht eerst een onder

zoek in te stellen naar de historische kwaliteit alvorens -

eventueel - te besluiten tot het verlenen van een sloop

vergunning. 

Pakhuisstraat 
De gemeente Hoorn zoekt nieuwe bestemming voor het 

vroegere VOC-pand. Oud Hoorn heeft positieve gesp rek

ken gevoerd met het bestuur van het Historisch 

Genootschap, de Nederlandse Genealogische Vereniging 

afd. Koggenland en de Stichting Westfriese Families. Het 
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woord is aan de gemeente. Zie verder de rubriek: 'Van de 

bestuurstafel ', de toelichting bij de Jaarcijfers en het in dit 

blad opgenomen voorstel aan de leden inzake de aankoop 

van Onder de Boompjes 22 en Pakhuisstraat 1. Oud 

Hoorn heeft het college gevraagd zich te willen inzetten 

voor een cultuurhistorische bestemming voor het gehele 

pand. 

Pastoor Nuyenstraat - Zwaag 
Oud Hoorn juicht plan om de z.g. Lourdeskapel, in 1882 in 

neogotische stijl gebouwd - doo.r A.C. Bleijs? - te plaatsen 
op de gemeentelijke monumentenlijst toe. 

Acties voor restauratie gestart. 

Westerblokker 
Aartsengel Michaël 

kerkgebouw Heilige 

Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neo-classi 

cistische elementen reeds lange tijd in gebruik als tapi jthal. 

Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen door de Leidse 

architect Th. Molken boer ( 1796-1863). Plan om pand op de 

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Gemeente 

heeft een P.M.-post op de begroting opgenomen. 

Westerdijk 
Na instorting toneeltoren laat doorstart nieuwbouw lang 

op zich wachten. Gemeente heeft contract met bouwbe

drijf verbroken en zoekt nieuwe aannemer. 

Y.. 
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Westerdijk 48 
Oud Hoorn verzet zich sterk tegen eventuele sloop van dit 

karakteristieke pand met zijn typerende gevel. 

Westerdijk 49 
Detonerende, tijdelijke, kantoorhuisvesting geplaatst. 

Westerdijk 75 o.a. 
Verouderde woonflat en een viertal karakteristieke vis

serswoningen worden gesloopt ten behoeve van de bouw 

van 37 appartementen voor ouderen door lntermaris 

Woondiensten. Het 'beeldkwaliteitsplan' legde de uitgangs

punten vast. De oude rooilijn wordt weer gerespecteerd. 

De oude hoogte ook? Gekozen is voor een sterk geleed 

Boekbespreking 

De publicatiestichting Bas Baltus liet eind september 2001 

als deel 1 in de nieuwe cultuurhistorische reeks Hoorn het 

boekje getiteld "Orgels in Hoorn, voorheen en nu" ver

schijnen. De auteur is drs. J.P.H. van der Knaap. 

Het boek is uitgevoerd in AS formaat en bevat 176 pagina's 

met foto's en informatie over de orgels die in de diverse 

Hoornse, Blokkerse en Zwaagse kerken hebben gezorgd 

en nog zorgen voor de muzikale omlijsting van de ere

dienst, behalve na de Hervorming toen gedurende enkele 

jaren zelfs orgelmuziek als godslasterlijk werd ervaren. 

Er is onderzoek gedaan naar de historie van de orgels. En 

daar zijn grote verschillen te bemerken. De Grote Kerk in 

het centrum van Hoorn, die tot 1968 dienst deed als gods

huis, heeft een orgelgeschiedenis 

die teruggaat tot het einde van de 

l Se eeuw. En daarbij hoort het 

verhaal van het mooie spiltrapje 

dat naar de speeltafel van het 

orgel leidde. De oude man die het 

trapje getimmerd had, was niet 

meer te vinden. Was het mis

schien de Heilige Jozef zelf 

geweest ... ? Jaren later werd het 

orgel verplaatst naar de Ooster

kerk en de trap naar de Noorder

kerk, waar het nog steeds te 

bewonderen is naast de hoofdin

gang. 

complex van vier bouwlagen plus een kap. Voor een dak

goot op een hoogte van 13 meter moet het bestemmings

plan worden aangepast. 

Westfries Museum 
Schuttersstukken van Rotius gerestaureerd. Hoe komt het 

toch dat het werk van voorgangers nooit deugdelijk is 

geweest? 

Wisselstraat 6-8-1 O (rijksmonument) 
Lokale omroep verhuist deze maand naar de Grote Waal. 

Kozijnen van het pand schreeuwen om herstel. 

Onzekerheid omtrent de toekomstige bestemming van dit 

rijksmonument. 

F.U. 

De auteur beschrijft niet alleen de klankkleur van de orgels 

maar ook de kasten die om de orgelpijpen heenstaan en 

natuurlijk vooral de muzikale mogelijkheden van het orgel, 

de disposities en de verschillende orgelbouwers. Lezers 

die in orgelbouw geïnteresseerd zijn, kunnen zich aan de 

hand van de beschrijvingen een voorstelling maken hoe het 

instrument klinkt. Nauwgezet wordt aan het eind van ieder 

hoofdstukje per kerk vermeld waar de samensteller zijn 

informatie vandaan heeft gekregen. En na een beschrijving 

van de namen van de stadsorganisten, die begint in de l Se 

eeuw en eindigt bij de komst van de Fransen, omdat toen 

het ambt van stadsorganist werd afgeschaft, volgt nog een 

volledige literatuurlijst. 
Na een aantal kleurenfoto's van 

Orgels werden afgedankt, ver

plaatst, verkocht, gekocht en ook 

in een aantal gevallen gingen ze 

met de kerk in vlammen op. Het 

lijkt erop dat de Gereformeerde 

Kerk aan de J.D. Pollstraat het 

nieuwste orgel in huis heeft. Het 

dateert van 1968. Orgelfront Remonstranse kerk Foreesthuis 

beschreven orgels, zijn nog enkele 

uiteraard met de hand geschreven 

kasboeken, brieven, overeenkomsten 

betreffende de orgelbouw e.d. afge

drukt. Maar eigenlijk leent een AS 

formaat zich daar niet zo voor; die 

teksten zijn moeilijk te lezen. Maar 

laat deze opmerking u er niet van 

weerhouden het boekje te kopen! 

Behalve orgelkenners zullen ook 

zeker geinteresseerden in de ge

schiedenis van Hoorn met veel ple

zier van de inhoud van dit boekje 

kennis nemen. 'Orgels in Hoorn' met 

als ondertitel: 'voorheen en nu', 

geschreven door drs. J.P.H . van der 

Knaap en verschenen in de Cultuur

historische reeks Hoorn is voor 

6.81 euro te verkrijgen in de winkel 

van onze vereniging aan Onder de 

Boompjes 22. Openingstijden: zie het 

colofon. 
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MJEN VJRAAGT ON§ 

Dit keer is in deze rubriek een record gebroken. Voor de èerste 

maal in het bestaan van "Men vraagt ons" ontving ik veertien 
brieven van mensen die een ver familielid of een bekende op 
een oude foto hadden teruggevonden. Het gevoel, dat ik een 
jaar geleden had, namelijk, dat deze reeks op sterven na dood 
was, blijkt dus niet juist te zijn. Dat is goed. Foto's zijn een goed 
hulpmiddel bij het leren kennen van het verleden. Hoewel we 
niet moeten vergeten, dat er met foto 's ook behoorlijk gemani
puleerd kan worden. Wie naar Zuid-Afrika wil, krijgt foto's te 

zien van prachtig uitgedoste dansers met speren en schilden, 
maar de krottenwijken van Soweto worden meestal overgesla

gen. 
Wat is het programma van deze keer? Eerst een paar woorden 
over een vreemd verschijnsel dat ik vaak in deze rubriek 

opmerk. Het moet duidelijk zijn, dat de behandeling van alle 
teruggevonden personen die daarna komt, veel plaats in beslag 
neemt, zodat ik minder nieuwe foto's kan behandelen. Het aan
tal ingezonden nieuwe foto 's was niet zo groot, maar wat ik 
kreeg was wel interessant, namelijk een paar mooie platen van 
het in deze regio werkende busbedrijfWACO. 

Afb. I Korfbalclub met politieagent 
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H.W Saaltink 

Vreemd verschijnsel 
Wat me telkens weer bij de ingezonden foto 's opvalt, is de 

eigenaardigheid, dat er bekende foto 's zijn en onbekende. 

Daarmee bedoel ik, dat er opnamen zijn waarvan bi jna 

ieder wel iets schijnt te weten en waarvan de 'oplossingen ' 

bij de redactie binnenstromen, terwijl andere nauwelijks 

aandacht schijnen te trekken. Omdat aan te tonen ga ik 

terug naar het september-nummer van 2001 . Daarin ston

den een groepsportret van ongeveer 1 70 leden van de 

katholieke gymnastiekvereniging DOS, een foto van de 

damesploeg van UDl-VWO, een Hoornse korfbalclub uit 

de jaren 20 en een groep mensen rondom een schitteren

de oude auto van Autoverhuur Nic. De Rie sr. 

Van de gymnasten op de foto van DOS kennen we er niet 

meer dan ca. 15 van de 160, de 17 dames en met hun trai

ner van UDl-WVO kennen we nu allen bij naam en toe

naam, de korfbalploeg is voor ons nog steeds geheel onbe

kend evenals de mensen om de oude auto. We weten alle 

namen of bijna geen enkele. De verschillen zijn hier gedeel

telijk verklaarbaar. De dames-gym

nasten van UDl-VWO hadden op 

de andere gymnasten voor, dat ze 

ook te zien waren in het bekende 

boekje van Ridderikhof Kent u ze 

nog, de Hoornsen. Maar daarente

gen zijn de personen van de korf

balclub en de familie rond de auto 

weer duidelijker te herkennen . Bij 

de foto 's in het vorige nummer, van 

december, springen de verschillen 

tussen wel of niet herkennen nog 

meer in het oog. Het verschil is 

nog veel duidelijker. Van de beide 

opnamen met de paardenrennen 

(zonder _paarden) met de Duitse 

officieren op de voorgrond, de foto 

van Willem van Oranje op het 

Doelenveld en de spelende korf

ballers was er geen enkele per

soon die herkend werd. Maar de 

andere foto 's maakten ieder de 

reacties van drie tot vier lezers los. 

Ook hiervoor bestaat een gedeel

telijke verklaring: Van de paarden

rennen was uitd rukkelijk gevraagd 

geen namen van herkende perso

nen in te zenden , de gymnasten op 

het Doelenveld en de spelende 

korfballers waren onduidelijk. Ook 

hier dus alles of niets. Een verkla-

ring voor dit verschijnsel heb ik 

niet. 



Afb. 3 Schets bij klas Eikstraatschool 

Wat er binnenkwam met verontschuldiging 
Brieven met namen van onbekenden op eerder geplaatste 

foto's ontving ik van de dames Marth Haverbusch

Hagenaars in Purmerend, C.J . Lampe-Visser in de Frederik 

Hendrikstraat, G. Mellegers-Lückens in Den Haag, Ank C. 

Overdijk-Back Onder de Boompjes. Voorts van de heren 

H. Back in de Rembrandtlaan, Simon Kleipoel in Zwaag, 

Gerard V. Lampe in de Frederik Hendrikstraat, N.S.J. 

Lieshout in Schagen, J. Nauta in de Schepenen, H. van 

Ossenbruggen in de Goudsmidstraat, N.T. Ottenbros in 

Afb. 2 5e klas katholieke Eikstraatschool 1942 

Venlo, F. Pol in de Langetuin, Frans Polman in Beilen en 

P. Weijling uit Sint Pancras. Christ Staffelen bezorgde me 

een drietal interessante foto's van de heer A. 
Donckerwolcke uit Wijdenes met groepsportretten van 

het personeel van de busonderneming WACO van Jan 

Post, in het verleden een belangrijk vervoerbedrijf in de 

regio. 

Ik dank de inzenders van foto 's en gegevens van wie er mis

schien vele met vergrootglas of loupe verre fam ilieleden, 

vrienden , klasgenoten of buren hebben getracht terug te 

vinden. De vorige aflevering van deze rubriek is onder 

grote druk tot stand gekomen. Daarbij zijn er nogal wat 

fouten in de tekst blijven zitten. Vooral blz. 168 heeft hier

van te lijden gehad. Er wordt tweemaal opgemerkt dat de 

redactie geen partij kiest voor de Duitse wandaden in de 

oorlog. Éénmaal lijkt me genoeg. Aan de 1 1 e regel van 

boven van de linker kolom van deze blz. moet het woord

je personen worden toegevoegd tussen voorkomende en in. 
In de rechter kolom 7e regel van boven: opname uit moet 

worden opname vanuit. In sommige getekende schetsjes 

zijn nummers weggelaten of hebben personen twee num

mers ontvangen. Verschillende lezers hebben mij daarop 

opmerkzaam gemaakt. Ik heb deze fouten in de hieronder 

gegeven oplossingen verwerkt. Mijn excuses. 
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Menigte katholieke gymnasten 
We beginnen met de groep gymnasten op pagina 130 en 

131 van de vorige jaargang. Ik vroeg in het vorige nummer, 

of er nu werkelijk niemand te vinden was die een paar 

namen uit deze reusachtige groep van ca. 160 hoofdzake

lijk jeugdige personen wist los te peuteren. De heer 

Ottenbros uit Venlo - onze lezers bevolken zo langzamer

hand alle twaalf Nederlandse provincies - heeft dat niet op 

zich laten zitten en wist van 15 van de jeugdige gymnasten 

de namen te vinden . Het waren allen klasgenoten van hem. 

Gezien het kleine formaat van al die hoofdjes vind ik dat 

Afb. 4 Klas Wisse/straatschool 1944 
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terugvinden een bijzondere prestatie. Het zijn volgens de 

nummers op de bijgevoegde schets: 3. Jan Smit van de 

Veemarkt. 9. Een naamloze broer van Jan Baesjou (56) 31. 

Jan Stam van de Gravenstraat. 32 Jan Mels van de Veemarkt. 

55. Ben Rustenburg van het Achterom. 56. Jan Baesjou van 

de Ramen. 57 Frans Schermer van de Draafsingel. 63 Arie 

Negenman van de oude Turfhaven. 64. Wim Pommerel van 

het Keern . 72 Kapelaan Pauw van de Sint Cyriacus aan het 

Grote Noord . 87. Huib Joris van de Westerdijk. 98. Piet 

Ursem uit de Kerkstraat. 102. Theo van der Knaap van de 

Koepoortsweg 

Bij nauwkeurige controle bleken een aantal van de hoofden 

op deze foto niet genummerd te zijn. Het ongenummerde 

hoofd links achter 60 wordt 89a, de figuur achter 60 en 61 

wordt 89b. Het hoofd boven 63 wordt 92a. Dit is Henk van 

de Berg van het Gerritsland. De heer Ottenbros veron

derstelt dat de jonge gymnasten .op deze foto voor het 

grootste deel in de jaren 1921 t/m 1923 geboren zijn . De 

foto zou uit de jaren 1931 of 1932 kunnen zijn. Vooralsnog 

is er niets dat hiermee in tegenspraak is. Dank zij het 

gezonde Nederlandse klimaat moeten er nog beslist een 

aantal van deze groep in leven zijn. Graag van onze lezers 

Afb. 5 Schets klas Wisse/straatschool 



nog wat meer namen en zo mogelijk aanvullende informa

tie als beroep en woonplaats. 

Mevr. Mellegers-Lückens pulkte nog een paar bekenden uit 

de grote foto met de gymnastiekvereniging Willem van 

Oranje op het Doelenveld (Blz. 171 , foto 3) .Voor het vaan

del rechts, nr. 74 ontdekte zij de onderwijzer en gymnas

tiekleraar P. Rijswijk, de vader van Hans. Nr. 87 op de ach

terste rij is de heer J. van Beek. Links daarvan nr. 88, haar 

vader G.H. Lückens. Onder nummer 81 zou haar tante 

mej. W. Stieltjes te zien zijn, maar dat klopt niet, want onder 

dat nummer is een forse heer te zien in een zwart pak. Nr. 

6 is de heer Houdijk, de latere directeur van de Hoornse 

krant. Wel in een nog zeer jong stadium, zo te zien. 

Schoolklasje van de Margrietschool 
Een klasje van de Margrietschool uit 1947 op blz. 172. 

Informatie over de kinderen met onderwijzeres kreeg ik 

van Simon Kleipoel (KP) , F. Pol(P), P.Weijling (PW) en Frans 

Polman (PM). Ik volg de nummers van het schetsje. 

Ik moet mijn verontschuldiging maken voor twee fouten in 

het schetsje . Achter de nummers 13, het meisje met de 

grote witte strik in het haar en 14, is het meisje in de zwar

te jurk weggevallen. Daarentegen heeft het meisje rechts 

van de onderwijzeres, het meisje met twee strikken in de 

haren twee nummers gekregen, namelijk 10 en 12. Ik heb 

nu de volgende nummering aangehouden . De twee meisjes 

op de achtersterij hebben v.l.n.r. 1 1 en 10 gekregen. De 

beide meisjes rechts naast de onderwijzeres kregen de 

nummers 12 en 13 . 

1. Frans Pol (KP, PW, PM) , één van de inzenders. 2. Johan 

van Houte .(PW, P) Onbekend (PM) 3. Mevr. Deil (KP, PW. 

P, PM) 4. Piet Weijling (KP, PW)(Drieboomlaan, PM) 5. 

Foeke Hoekstra.(PW. P)(Venenlaan PM) 6. Hans Laan (PA, 

P)(Gedempte Turfhaven, PM.) 7. Hugo Bulte (KP, 

P)(Drieboomlaan, PM) 8. Simon Kleipoel , één van de inzen

ders (KP, P) (PW Venenlaan, PM) 9. Betsy Strik.(KP, PW, 

(Baan straat, PM) 10. Beppie van der Waals. (PW, P, PM) 1 1. 

Netty Appel (PW,P, PM). 12. Gerrie Zwijnenburg. (PW, 

P)(ABC, PM) 13.Alida de la Pefia. (Venenlaan, PM). 14. Alida 

Steenker (PW) Tiny Hendriks (PW, P) (onbekend, PM) 15. 

Emmy Vingerhoed. (KP, PW, P) (Yollerswaal, PM) 16. Loes 

van der Gracht. (PW, P) (Schoutenstraat, PM) 17. Alie 

Hakhof. (KP, P, PW) (Pelmolenpad, PM) 18. Tinie Klay. (KP, P, 

PW. P, PM) (Wil Klay, Merensstraat, moeder van de heer 

Polman, PM) 19. Hannie Engel. (PW. P)(Keern, PM) 20. 

Roelie Schokker (PW. P, PM) . 21.Bernard Monreau (PW. P, 

PM) 22. Cor van der Gracht (KP, P, PW, PM). 23. Ene 

Arie .(PM), Arie Eindhoven (KP. PW, P) 24. Jongetje 

Verschoor.(PM) Arie Verschoor (PW. P) 25. Joop Pijl (PW. 

P)(Grote Noord, PM) 26. Ida Nieuwenhuizen (PW, 

P)(Drieboomlaan, PM) 27. Ina Plas (PW, P, PM) 28.Jongetje 

Cornelisse (PM) Ben Cornelisse (PW, P). 29. Bertje van 

Leeuwen (KP, P) Q.P. Coenstraat, PM). 30. Bram van der 

Ham (KP, P, PVV) (Drieboomlaan, PM). 31 . Jongetje Siks 

(PW. P) (Grote Oost, PM) 32. Sjors Wiegand, een tweeling-

broer van 34. (PW. P) (Schoutenstraat, PM.) 33. Pietje 

Pranger (PW. P)(Grote Oost, PM) 34.Albert Wiegand, een 

tweelingbroer van 32. (PW, P) (Schoutenstraat, PM) 35. 

Hans Dikstaal. (PW. P, PM)). 

Ik houd mij aanbevolen voor wijzigingen en verbeteringen. 

De heer Kleipoel probeert nog meer namen te achterha

len. Hij heeft zelf in deze klas gezeten. Ik ben getroffen 

door dit enthousiasme. 

Zangvereniging 
West-Friesland is beroemd om zijn koren en dat op blz. 

170 van de vorige jaargang was er één van . Informatie over 

dit koor kreeg ik van mevrouw Marth Haverbusch

Hagenaars (HH) uit Pu rmerend en de heren Gerard. 

Lampe (La) uit de Frederik Hendrikstraat en N .S.J. 

Lieshout uit Schagen. In de korte toelichting bij deze foto 

merkte ik op, dat de man achter het hek waarvan we alleen 

het hoofd zien, niet meetelde. Dit is niet juist. Het is de 

conciërge Nicolaas Jozef Lieshout (* 25. 12.1886 Hoorn -

t02.08. l 964 Hoorn) van het Gezellenhuis op de achter

grond. Deze Lieshout was eerst kleermaker, maar moest 

als kostwinner voor een gezin van 14 personen een aan

vullende inkomstenbron zoeken, toen de economische cri

sis in de jaren dertig toesloeg. Hij behoorde er dus volle

dig bij. De heer Lampe vertelde, dat hij lange tijd in dit 

koor, het RK Gemengd Koor heeft meegezongen. Het koor 

verdween als zo vele andere bij gebrek aan leden (en dat 

zullen wel voornamelijk de bassen zijn geweest. HWS) en 

door vertrek van de dirigent. Ook hier heb ik een fout in 

de schets gemaakt, waarop de heer Lampe mij opmerk

zaam maakte. Mevr. Koppes kreeg nr. 1 en nr. 12. Nr. 12 ver

valt. Wij zien dan volgens de nummering bij de schets: 

1. Mevr. Koppes (La) uit Berkhout (HH) . 2. Mevr. 

Hergaarden (La) van het Keern (HH) . 3. Mevr. Timmerman 

(La) of Timmermans (HH). Zij was de echtgenote van de 

dirigent. (La) 4. Mevr. Ursem.1 (La). Marth Ursem, zuster 

van Ni~. de melkboer (HH) 5. Hr. Timmerman. (La) . 

Timmermans de dirigent? (HH). 6. Hr. Van Rooyen. (La) , 

onbekende (HH). 7. Deken Van der Meer, geestelijk raads

man. (La, HH). 8. Mevr. De Keuning-van Capelle. (La), mevr. 

Schneidewind (HH). 9. Mevr. Besseling uit Zwaag. (La), 

onbekende dame (HH). 10. Jan Tros. (La), uit de Muntstraat 

(HH) . 11 . Hr. Warnink (La), hij werkte bij Stumpel op de 

drukkerij (HH). 13. Mevr. Vissie (La) uit de Wijdesteeg 

(HH) . 14. Onbekend. (La, HH). 15. Mevr. Sernee (La) onder

wijzeres (HH). 16. Mevr. Stuifbergen (La, HH). 17. Jo de 

Vries (La) Joop de Vries van de bakker in de Havensteeg 

(HH). 18. Mevr. Lips-Mak (La) Clasien Mak (HH). 19. Mevr. 

Van 't Hek (La), Tinie van 't Hek (HH). 20. Mevr. Van Kleef 

(La) Ans van Kleef van de Doelenkade (HH). 21. Mevr. 

Zandbergen-Koppes (La) Nel Koppes uit Berkhout (HH) . 

22. Mevr. Snijders-Zwart (La) Mevr. Schneiders van de 

Venenlaan (HH). 23. Onbekend (La, HH). 24. Onbekende 

(La, HH). 25. Mevr. Masteling (La), Lien Masteling van de 

smederij op de Italiaanse Zeedijk (HH). 26. Mevr. Tros. (La), 
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Nel Tros, later getrouwd met schoenmaker Veld (HH). 27. 

Onbekend (La, HH) . 28. Mevr. Galis (La) van de Italiaanse 

Zeedijk (HH). 29. Onbekend. (La, HH) . 30. Onbekend. (La, 

HH). 31. Hr. Van Vliet (La), Freek van der Vliet, werkte bij 

Stumpel (HH). 32. Onbekend (La, HH). 33. Hr. Huisman 

(La), onbekend (HH). 34. Hr.Veen (La), onbekend (HH). 35. 

Hr. Jansen (La) , kleermake'r in de Merensstraat (HH). 36. 

Onbekende (HH) uit Zwaag. (La). 37. Hr. Altman (La), 

werkte bij Stumpel (HH). 38. Joop Groot uit Zwaag (La), 

onbekende (HH). 39. Onbekende (La, HH). 40. Mevr. Entius 

(La), Frida Entius, nicht van J.WJ. Entius op het Achterom 

(HH). 41 . Onbekend. (La), Annie Tensen, Lindestraat (HH), 
onbekende (La). 42. Onbekende. (La), "Meisje dat bij juwe

lier Hageman in de Gouw in de kost was. Ik heb haar naam 

vergeten." (HH) 43.0nbekend. (La, HH). 

Biljarters en eindexamen van de HBS 
Dan de tekening van de vijf oudere heren achter een bil

jart (blz. 170). Eigenlijk had ik de foto van deze tekening van 

Lückens niet moeten plaatsen, want hij maakt onlosmake

lijk deel uit van de geschiedenis van de Hoornse biljartver

eniging Horna, waarover 31 h jaar geleden, bij het 65-jarig 

bestaan nog een interessant klein boekje is verschenen2. Ik 

wil me alleen met de geportretteerden bezig houden, die 

op het moment van vervaardiging van het portret, zoals 

men ook in het eerdere arikel in ons blad kan lezen, de 

oudste leden van de vereniging waren. Informatie hierover 

kreeg ik van mevr. Mellegers Lückens in Den Haag en de 

heren J. Nauta uit de Schepenen en H. van Ossenbruggen 

uit de Goudsmidstraat. Mevr. Mellegers sloot een knipsel 

bij haar brief in, waarin we kunnen lezen dat de vijf heren 

v.l.n.r. zijn Nauta, "een bezig baasje", de stille Engel, die alles 

om zich heen goed in de gaten hield, Kuin, op dat moment 

penningmeester, Bennist en Roos. Van Ossenbruggen ont

ving ik naast de brief nog een krantenartikel over de bil 

jartclub. Het groepsportret van deze vijf heren werd ver

vaardigd door de kunstenaar Lückens na de grote brand 

van jan 1941 . De heer Nauta geeft ons dezelfde namen en 

vertelt er nog bi j, dat hij de kleinzoon is van de gelijknami

ge figuur op de foto.Van Ossenbruggen vertelt, dat hij een 

kleinzoon is van de afgebeelde Willem Roos (*W ijdenes 

09.04. 1853 - tHoorn 16.02. 1957)3. Hij woonde Vollerswaal 

7 (voorheen Modderbakken) in een woning van de fa. 

Hage, later Hage Dekker en nog later de BBN" waar hij 

werfbaas was. 

Trots staan ze op de foto, sommige nog met een korte 

broek, anderen in lange broek en colbertjasje. H.B.S-leer

lingen (afb. 9, blz. 17 1 ), die waarsch ijnlijk net hun examen 

achter de rug hebben. Ik veronde rstelde, dat het met hulp 

van het jubil eumboek van de H.B.S. beslist mogelijk moest 

zijn namen van de meesten van deze jo ngelui te vinden. 

Dat klopte oo k. Ik kreeg d ri e reacties op mi jn verzoe k. n.l. 

van de dames C.J . Lampe-Visse r (LV) en An k C. Ove rdijk

Back (OB) en de heer H. Back (BA). 
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Ook hier ontbrak in de schets een nummer. De persoon 

tussen 16 en 19 moet nr. 14 hebben. 

De namen zijn dan als volgt: l .S. Hiemstra, gymnastiekle

raar, bijnaam "de Pa" (LV, OB, BA). 2. Klaas Duursma (LV, 

OB, BA). 3. Onbekend (LV), Jan Sleutel (OB, BA) 4.Aad Kok 

(LV, OB, BA). 5. Onbekend (LV), Jan Ooms (OB, BA). 6.Arie 

Koeman (LV), Arie Pieter Koeman (OB, BA). 7. Schreuder 

(LV) Johannes Kager (OB), Onbekend (BA) . 8 . Annie Wilg 

(LV), Anneke Willig (OB, BA). 9. Brouwer, kwam terug uit 

Indië (LV), onbekend (OB, BA). 10. Ineke van Stralen (OB, 

BA), woonde bij haar oom, de arts Van Stralen (LV), 1 1. 
Quirinus van Diepen (LV, OB, BA). 12. Cilia Visser, de 

inzendster, mevr. Lampe-Visser. (LV), Cecilia Visser (OB), 

Visser (BA) . 13. Paul Zee (OB), Paul of Hugo Zee (BA) 

zoon van de arts Zee (LV). 14. Rein Kwadijk (LV, OB, BA). 

15. Wim Haak (LV, OB, BA). 16. De Lange, uit de schoe

nenwinkel op het Grote Noord. (LV), _Lou de Lange (OB), 

De Lange of Langendijk (BA) 17. Onbekend (LV), Han 

Hoekstra (OB, BA). 18. Onbekend (LV) , Jaap de Koning 

(OB, BA). 19.Wim Nijboer (LV, OB, BA). 20. Kobus van der 

Zee (LV), Jacobus van der Zee (OB), onbekend (BA). 21 . 

Onbekend (LV),Jacob Kooiman (OB),Joop Kooiman (BA). 

22. Jan de Boer (LV, OB, BA). 23 Talsma (LV), Wim? Talsma 

(OB, BA). 

Korfballen onder politiebewaking en een 
katholiek schoolklasje 
Dan de nieuwe foto's. Als eerste en oudste een opname 

volgens het bijschrift op de achterzijde van de "korf bal 

klup kwik Hoorn''. Hij komt uit de verzameling van de heer 

Bakker uit Baarn (afb. 1 ). Naar het mooie sepiakleurtje te 

oordelen is het een opname uit de jaren twintig, misschien 

nog wel ouder. Verschillende heren dragen broeken met 

bretels. De dame op de derde rij rechts maakte tijdens het 

fotograferen een beweging met haar hoofd, waardoor ze er 

wat wazig op kwam te staan. Ook daaraan kun je zien, dat 

het een niet zo moderne opname is.Wat de politieagent in 

het midden van de achterste rij erbij doet is niet duidelijk. 

Mogelijk is de club op de bon gezet wegens het korfballen 

op verboden terrein. Ik maak hierbi j geen genummerd 

schetsje . Als u iemand herkent, telt u dan zelf uit: van voor 

naar achter en van links naar rechts. 

De tweede foto is een gebruikeli jke schoolklas. Ik ontving 

hem van Aat van de Pol-Hoek. (afb. 2) Dit is de Se klas van 

de katholieke Eikstraatschool. De opname werd gemaakt, 

midden in de oorlog in 1942. Ik heb wel de namen op één 

na, maar ik weet niet welke naam bij welk kind behoort. Ik 

neem aan, dat de ter zake geschoo lde lezers wel de leer

lingen bij de juiste namen kunne n zoeken. Eerst de namen. 

Van lin ks naar recht s zitten Mart Pauw, Cis Lieshout, Aat 

Hoek, de inzendster van de foto, Lidy Smit, Riet van Zijl, 

meisje Kranenburg, Jos Schouten, Git W e rhoven(?), nog 

een meisje Kranenburg, meisj e Van Putte n, C o rrie Ursem, 

Ria Veldhoven , Truus Haring, Wi l Haring, Els Knüdgen, Riek 

van Putten, meisje Veldhuis, Helen Willems, Tinie Stam, 



Afb. 7 Personeel WACO-garage (schets) 

meisje Van Hoorn, Ans Kooy, Lien Vos. Staande zuster Brigit 

en daarvoor Bets Schooneman. Verder Git Hofman, Truus 

Walgreen, Corrie Lieshout, Wil Jongkind, meisje Karels, 

onbekend meisje, Gré van Berkum, Door van Dulman, 

Tinie Bijl, Truus Welkers,Ans Kaldenbach,Agnes Schermer, 

Tinie Hander,Arda Croner. Ik geef hier dan een schets met 

de nummers (afb. 3) en vraag dan aan u de nummers bij de 

namen te zetten. Bij voorbaat mijn dank. 

Nog een klasje en de WACO-garage 
De volgende is nog een schoolklasje (afb. 4) Deze foto 

komt uit de verzameling van de heer Zuiker uit de Van 

Beijerenstraat.Volgens een opschrift op de achterzijde zien 

we hier de 6e klas van de Wisselstraatschool in 1944. Het 

jaartal lijkt me niet geheel juist, omdat er in dat op één na 

laatste oorlogsjaar bijna geen schoolfoto's zijn gemaakt bij 

gebrek aan grondstoffen. Ik beschik over geen enkele naam. 
Die ontving ik dus graag van u. Met schets (afb. 5). 

De laatste foto komt van de heer Donckerwolcke uit 

Wijdenes (afb. 6).Het is een prachtige opname van mensen 

op de werkvloer, zoals dat tegenwoordig heet. Mensen van 

de busondernemingWACO van Jan Post. De WACO-gara

ge stond aan het Nieuwe Noord, daar waar nu de Kijk

shop zijn artikelen zonder veel woorden probeert te slij

ten. Ik geef u hier een schetsje met de meeste namen (afb. 

7).Vult u dan de ontbrekende in met wat aanvullende infor

matie over dit bedrijf. 

Op de foto zijn te zien: 1. D. Donckerwolcke. 2. Wil Ashof. 

3. Onbekend. 4. Dirk Pieters. 5. Piet van Die(?). 6. Jaap de 
Rooy. 7. Klaas Vouter. 8. Herman Spel. 9. Harry Schouten. 

10. Nico Broers. 1 1. Arie Weil ing. 12. Dekkertje (Dekker?). 

13 . Onbekend. 14. Dirk Dammes, maker van de foto. 15. 

Toon Werner. 16. Ontbreekt. 17. Jan Bakhuis. 18. Nico Nap, 

met scheve pet. 

Ik kan niet helemaal voor de juistheid van de namen 

instaan. De nummers zijn onduidelijk met ballpoint op een 

fotocopie aangegeven. Geheel links is zeer vaag een jongen 

te onderscheiden. Deze is niet meegeteld. Ik laat het hier

bij en wens u veel plezier bij het opsporen van al die ver

geten Hoornsen en Horinezen. 

1 Er staat tussen de regels van Timmerman en Ursem 'later getrouwd 

met Kok'. Ik weet niet op wie deze opmerking betrekking hee~. 

2 Biljartverenging Horna. Jubileumuitgave. 65 jaar Horna in 1998. 

(Hoorn 1998). Zie ook het aan dit jubileum gewijde artikel in Oud 

Hoorn 20e jrg nr 3 (sept 1998) p. 108-1 10. 

3 Deze Roos was bij zijn dood met 103 jaar de oudste inwoner van 

de stad. 
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Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaalblad 
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 verantwoordelijk
heid van de redactie of van het bestuur. Er kan alleen schri~e

lijk gereageerd worden. 

Rectificatie artikel in kwartaalblad van 15 december 2001: 

Nicolaas Pie kart, van meestertuinman tot ondernemer. 

In dit artikel ontbrak de volledige naam van de echtgenote 

van Piekart . Die is: Hendrika Godschalk ( 1899-1955 ). 

En dank voor informatie moet zijn: Mevrouw F. Eyken

Piekart en niet andersom. 

Hoorn, 27 januari 2002. 

Geachte redactie, 

1. In de rubriek 'men vraagt ons', vermeldt u, dat een lezer 

iets wist mee te delen over het gymnastieklokaal op blz. 

129. U heeft mij nieuwsgierig gemaakt! Naar mijn mening 

werd op de foto het gymnastieklokaal in de voormalige 

Rijks H.B.S" thans OSG West-Friesland weergegeven. Het 

was gesitueerd in de vleugel aan de huidige J.D. Pollstraat. 

2. Met belangstelling heb ik de bijdrage van Arie van 

Zoenen gelezen betreffende het muziekonderwijs in 

Hoorn. Daarin werd niet vermeld op welke locaties onder

wijs werd gegeven. Dat is ook niet zo relevant. Maar eigen

lijk was ik wel benieuwd in welke periode muziekonderwijs 

werd gegeven in het pand aan de Wisselstraat waar thans 

radio Hoorn is gevestigd. In mijn jeugd werd dat gebouw 

altijd aangeduid als de "muziekschool". In de oorlogsjaren 

waren daar enkele klassen van de openbare lage school 3 

ondergebracht, omdat het schoolgebouw op de hoek van 

de Messchaertstraat-Draafsingel als kazerne van de weer

macht dienst deed, maar dit ter zijde. 

Voorts heeft lange tijd ook de schutterij in Hoorn er waar

schijnlijk een muziekkapel op na gehouden. De leden daar

van zullen op een af andere manier toch ook muziekon

derwijs hebben genoten. Maar misschien werd fanfaremu

ziek in die tijd niet als serieuze muziek beschouwd en dus 

niet in de analen vermeld. 

3. Bij de foto betreffende de harddraverij in Duitse stijl kan 

nog worden opgemerkt, dat het gokken tijdens de races 

voor het eerst was gelegaliseerd. In de oor log werd een 

totalisatorgebouw gerealiseerd , waar men officieel een 

gokje kon wagen. Dit ondanks het feit dat er schaarste aan 

bouwmaterialen bestond! Het gebouwtje is op de foto te 

zien. Pas vele jaren na de oorlog is het afgebroken. Op de 

renbaan werden later ook windhondenrennen gehouden. 

4. De heren van de biljartclub ken ik niet. Wel weet ik dat 

de biljartclub geen onderdeel was van de SDAP. Voor de 
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tweede wereldoorlog bestond er een landelijke organisatie 

de "Nederlandse Arbeiders Sportbond (NASB)". Die 

maakte deel uit van de brede sociaal-democratische bewe

ging. Ook in Hoorn bestond daarvan een afdeling. In het 

clubgebouw, gevestigd in de noordelijke vleugel van de 

Krententuin, vonden verschillende activiteiten plaats en het 

ledental was redelijk groot. Zo was er een gymnastiekaf

deling, een bi ljartafdeling, maar ook een mondharmonica

club. Voorts maakte ook de voetbalclub Horna, die op het 

buitendijkse land bij het ABC over een veld beschikte, 

daarvan deel uit. De accommodatie voor de spelers be

stond uit een oude spoorwagon. 

In de Krententuin waren meer organisaties ondergebracht. 

De padvinderij, die in het cellencompl_ex zat, de zeilvereni

ging in het hoofdgebouw, de AJC in een deel van de wes

telijke vleugel. Voorts huurden ook particulieren onderde

len van het complex. Bijvoorbeeld bloemenkoopman 

Appel. Veel delen van het complex beschikten toen nog 

niet over elektriciteit. Op de binnenplaats was het in de 

avond aardedonker. Tijdens de mobilisatie moesten al die 

organisaties uit de gebouwen verdwijnen. Bij het uitbreken 

van de oorlog werden er NSB-ers preventief geïnterneerd. 

De biljartafdeling kwam daardoor in de kazerne aan de 

Veemarkt terecht, waar zoals vermeld op 25 januari 1941 

een grote brand plaats vond. Het vroor toen zeer streng, 

wat de volgende dag als gevolg van het bevroren bluswa

ter een fantastisch schouwspel opleverde. 

5. Dit kazernegebouw geeft mij aanleiding om op een 

ander onderwerp over te stappen; de ervaringen in mijn 

schooltijd in de oorlogsjaren. 

In een andere ruimte in dat kazernegebouw was namelijk 

in de oorlog een zevende klas van het openbaar lager 

onderwijs ondergebracht, dit omdat de school gevorderd 

was. Een andere zevende klas woonde in bij de Rijks tuin

bouw winterschool aan de Bontekoestraat De situatie in 

Hoorn was namelijk al jaren zo, dat uit de leerlingen van de 

drie openbare scholen, die de zesde klas hadden doorlo

pen, gezamenlijk een zevende klas werd samengesteld en 

wel, een "zevende eind", voor kinderen die daarna van 

school gingen of naar de ambacht- of huishoudschool , en 

een "zevende opleiding" voor kinderen die naar het ver

volgonderwijs gingen, t.w. HBS en ULO. Normaliter bevon

den die twee klassen zich in school 2, de Muntstraatschool, 

maar die was zoals vermeld door de bezetter in gebruik. 

Bij de zevende opleiding stond de heer Tuinstra voor de 

klas en bij de zevende eind, de heer Rentenaar. 

In al die noodlokalen (ook in de Wisselstraat) heb ik een 

avontuurlijke schooltijd gehad, mede als gevolg van het feit 

dat het speelkwartier op straat plaats vond. Maar ook eer

der, in de als school ingerichte woonhuizen aan de 

Drieboomlaan. Want ook in de mobilisatietijd waren zeer 

veel scholen als kazerne ingericht. Zo ook school 3 (hoofd 



van Berkel).Aangezien aan het eind van de Drieboomlaan, 

huisnummers 293 t/m 315 bijna alle huurhuizen leeg ston

den, werden in de kamer-en-suite schoolbanken neergezet 

en de woningen omgevormd tot kleine klasjes. Bij de aan

vang van het nieuwe schooljaar ging ik daar naar school. 

Ook dat was een wonderlijke ervaring. Lang heeft het niet 

geduurd, want een kachel kon niet worden geplaatst 

wegens ruimtegebrek. 

In latere oorlogsjaren was voor de ULO de Draafsingel

school weer beschikbaar. In de winter van 1944-1945 was 

er door brandstofgebrek echter geen verwarming. De 

schooltijd beperkte zich daarom tot tweemaal anderhalf 

uur in de week en bestond voornamelijk uit het opgeven 

van veel huiswerk. Door de gemeente, de schoolbesturen 

en het onderwijzend personeel is er in de oorlogstijd veel 

geïmproviseerd. 

De vele vrije tijd in die laatste oorlogswinter heb ik nuttig 

gemaakt door mee te helpen het gezin waarvan ik deel uit 

maakte te voorzien van noodzakelijke middelen. Cokes 

zoeken langs de spoorlijn naar Enkhuizen en Alkmaar, bij 

PRIKKELS 
Henk Saaltink 

Hoorn is een snelgroeiende stad, waarin aan vele zaken 

behoefte bestaat, niet in het minst aan straatnamen. Een 

met veel fantasie begiftigde commissie buigt zich regelma

tig over de gemeentekaart om deze te voorzien van fraaie 

bedenksels. Dat is geen bezigheid waarover men lichtvaar

dig moet denken en het is dan ook verre van mij daarmee 

de spot te drijven. In het lang achter ons liggende verleden 

hadden straatnamen de gelegenheid zich te ontwikkelen 

uit de fantasie van de gewone mensen in plaats van achter 
ambtelijke bureaus .. Men woonde Achter op het Zant, 

Onder de Boompjes of aan de Rode Steen. Maar idiote 

namen als Koolmees, Kinderbalk of Boekerij kregen geen 

kans naar voren te komen. Woont u aan of op de 

Koolmees? Of erin, 't arme beest. Is het op of in de 

Kinderbalk? In het laatste geval zal toch al gauw de verbin

ding met houtworm gelegd worden. En de bewoners van 

de Nok zullen wel eens de vraag horen, of het daar bij hen 

niet hard waait. 

Kwalijker wordt het wanneer men echt fouten gaat maken. 

In de laatste jaren heeft de gemeente Hoorn veel moeite 

gedaan de zeezijde van Hoorn te bevolken met het meer 

welgestelde deel van de Nederlandse bevolking. Uiteraard 

dienen de eventuele nieuwe straatnamen daar bij aange

past te worden. Namen als de historische verantwoorde 

Pieter de Poepsteeg komen daarvoor niet in aanmerking. 

Nee, dan kiest men 't Oude Sluisje dat staat zo mooi 

ouderwets. Het is de naam voor een kort straatje tussen 

Karperkuilkade en de Binnenluiendijk. Iets ten Oosten 

daarvan lag voorheen een doorvaart van de Karperkuil 

Bobeldijk; bomen hakken en kloven voor het z.g. wonder

kacheltje. Bijna dagelijks op de fiets zonder banden, melk 

halen bij boeren in Sijbekarspel. Ook samen met mijn 

vader op de fiets naar de Wieringermeer om door ruiling 

graan te verkrijgen. Alles was dan welkom; tarwe, gerst, 

haver, rogge. Maar ook raapolie voor de verlichting met 

"drijvertjes" (stukjes blik met eindjes kurk en een pit, die 

op de olie dreven). Ruiling was mogelijk met door mijn 

vader in eerdere jaren opgespaarde "consi" oorlogssiga

retten. Wegens schaarste aan aardappelen met een hand

wagen wortelen halen in Bobeldijk. Via distributie toege

wezen vers gestoken turf ophalen bij de turfstekerij van de 

fam. Schokker in de Leekerlanden op de plaats waar nu de 

oostelijke rijbaan van de Al ligt tussen Berkhout en Bobel

dijk. Zo valt er nog wel meer te vermelden. Maar ik wil het 

hierbij laten. De dagen werden in elk geval goed besteed. 

Het was een moeilijke, ongewisse tijd, maar voor een kind 

toch met een soort avontuurlijke romantiek. 

Henk Stam 

naar de Kiel haven die nog even mooi zichtbaar was tijdens 
een onderzoek door de gemeentelijke archeologe. Over 

die doorvaart lagen twee bruggen, de Wayopsbruggen. 

Onze straatnaamgever heeft waarschijnlijk verondersteld, 

dat dit een mooie plaats was voor een sluis, die later zijn 

naam zou kunnen lenen aan een straatje iets verderop. Hij 

vergat daarbij dat een sluis op dat punt weinig zin had, 

omdat de Karperkuil via de Binnenhaven tussen Baatland 

en Oude Doelen in open verbinding stond met het bui

tenwater. Een historische blunder? Vergeleken met de 

Skischans, die u op geen enkele kaart kunt vinden, wel. 
Maar die kwam ook maar uit de fantasie van de gewone 

mensen. 
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De beheerscommissie van het Westfries Museum 

Oud Hoorn heeft met een verte

genwoordiger zitting in de 

beheerscommissie van het 

Westfries Museum. 
In het najaar van 1999 liet het 

gewaardeerde lid van Oud 
Hoorn - de heer Ab de Graaf -

weten dat hij na vele jaren graag 

het lidmaatschap namens de ver

eniging van de beheerscommissie 

van het Westfries Museum wilde 

beëindigen. De gemeenteraad van 

Fokko de Boer 

Hoorn benoemde in december 1999 in zijn plaats Fokko 

de Boer, wonend in Zwaag en in het dagelijkse leven actief 

als mede-eigenaar van Raadgevend Bureau Het Grote 

Oost te Hoorn (een bedrijf dat subsidies verwerft voor 
bedrijven en overheden) en een groothandel in gereed

schappen voor de visverwerkende industrie en de tuin

bouwsector. 

Taken van de beheerscommissie 
Officieel heeft de beheerscommissie volgens de gemeente

lijke verordening tot taak om binnen het door de gemeen

teraad vastgestelde budget alle bevoegdheden uit te oefe

nen betreffende het beheer en de exploitatie van het 

museum, met uitzondering van o.a. het begrotingsrecht, het 

vaststellen van jaarrekeningen, het benoemen en ontslaan 

van leden van de beheerscommissie, het benoemen, schor

sen en ontslaan van de directeur en het vaststellen van de 

rechtspositie- en bezoldigingsregelingen van het personeel. 

In de praktijk betekent dit dat gesproken wordt en beslui

ten genomen worden over een rijk gevarieerd palet aan 

onderwerpen. 

Besproken onderwerpen en zaken 
In 2000 speelde de discussie over de 'Groenlandse eski

mo'; een onderwerp dat niet alleen van belang was voor 

het Westfries museum, maar dat (grote) consequenties kon 

krijgen voor alle andere musea in Nederland en daarbui

ten, die voorwerpen, mummies etc. vanuit andere gebieden 

in hun collecties hebben. De meerderheid van de beheers

commissie was van mening dat de overblijfselen van de 

eskimo niet teruggegeven behoefden te worden aan 

Groenland. De gemeenteraad besloot vervolgens tot het 

instellen van een DNA-onderzoek om vast te stellen of er 

inderdaad sprake was van een inwoner van Groenland en 

mocht dit zo zijn dat zouden de overblijfselen worden 

teruggegeven. Eind maart 2001 werd duidelijk dat de over-
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A.G.F. van Weel 

blijfselen niet van Groenlandse origine waren. Teruggave 

was niet meer aan de orde en de (overigens welkome) 

mediahype eindigde. 

Een andere belangrijke kwestie die eind december 2000 

geregeld werd was het dienstverband van de hulpsuppoos

ten van het museum. Deze waren vanaf 1995 in dienst bij 

de Stichting Vrienden van het Westfries Museum. Door de 

inwerkingtreding van de Flexwet zouden de hulpsuppoos

ten bij een uitzendbureau of bij de gemeente Hoorn 

onderbracht worden. Gekozen werd voor onderbrenging 

bij de gemeente Hoorn . Alle suppoosten kregen een 

dienstverband aangeboden in de vorm van een oproep

contract voor onbepaalde tijd. De besprekingen hierover 

met de gemeente en de suppoosten verliepen in goede 
harmonie. 

Een derde belangwekkend onderwerp was het besluit van 

de beheerscommissie van 21 februari 2001 om - voorals

nog als experiment - gratis toegang tot het museum te 

verlenen. Belangrijkste reden voor dit besluit is het bevor

deren van de toegankelijkheid van het museale openbaar 

kunstbezit voor brede lagen uit de bevolking. Gedurende 

de periode tot 16 september 2001 is het experiment door 

middel van een door de gemeente Hoorn opgestelde 

enquête gevolgd. De resultaten hiervan zijn nog niet offi

cieel bekend.Wel heeft de gratis entree tot veel (positieve) 

aandacht van de media voor het museum van de stad 

Hoorn geleid . Het entreebeleid van musea is inmiddels 

een "hot item" geworden, waarbij landelijk ook veel aan

dacht uitgaat naar de verschillende kortingskaartvormen, 

zoals de museumjaarkaart. In de komende periode zal 

uiteraard nog een evaluatie plaatsvinden van het experi

ment. De eerste eigen bevindingen van het museumperso

neel zijn in ieder geval zeer positief, omdat er een toena

me van het gezinsbezoek te bespeuren viel. Ook bleek dat 

bezoekers frequenter voor kortere bezoeken binnenkwa

men en dat ook nog vele bezoekers na 16.00 uur binnen

kwamen, terwijl dit voor het experiment bijna niet gebeur

de omdat de bezoektijd dan tekort werd gevonden. 

Tenslotte was er een sterke toename van het groepsbe

zoek door buitenlandse toeristen merkbaar. Inmiddels is 

wel duidelijk geworden dat de gratis entree grotere gevol

gen heeft (mogelijk ook fiscaal) dan oorspronkelijk was 

voorzien. Inmiddels heeft de gemeente - met veel minder 

media-attentie dan begin 2001 - besloten dat het experi

ment met een jaar verlengd wordt. Het museum is dus nog 

steeds gratis toegankelijk! 



Uitzonderlijk 
Het Westfries Museum heeft dringend extra ruimte nodig, 
omdat het zeer onlangs in de positie is gesteld door een 

zeer welgestelde kunstverzamelaar om een belangrijke col

lectie Nederlandse sch ilderijen en grafiek te verwerven. 

Het gaat hierbij om een kleine 300 schilderijen en honder

den bladen grafiek uit de l 9e en eerste helft 20e eeuw met 

als onderwerp het veranderend beeld van stad en land in 

Nederland. Het betreft een uitzonderlijk mooie collectie 

van hoge kwaliteit en van kunstenaars van naam (Mauve, 

Mesdag, Berserik, Springer, etc.) Behalve deze collecties wil 

deze kunstverzamelaar ook nog een bedrag van 1,2 miljoen 

gulden schenken om een fonds te vormen, om werken te 

kunnen blijven aankopen ter aanvulling van de collectie. Op 

vergelijkbare wijze zijn eerder andere collecties bij het 

Westfries museum binnengekomen en omdat ook de bla

den grafiek uitstekend aanslu iten bij de al in het bezit zijn

de collectie, die hoofdzakelijk de l 7e en l 8e eeuw 

bestrijkt. 

Dat er fraaie stukken in het museum te zien zijn werd 

weer eens duidelijk toen Care! de Jong van de educatieve 

dienst van het museum het bestuur en alle vrijwilligers tij

dens de begin janauri 2002 uitleg gaf over de achtergron

den en betekenis van enkele schilderijen. Een ieder die het 

museum nog nooit heeft bezocht of dit al lang geleden 

voor de laatste keer heeft gedaan, wordt van harte uitge

nodigd om het Westfriese erfgoed binnenkort eens - gra

tis - te bekijken. Ook de website van het museum 

www.wfm.ni is de moeite waard! 

Tal van herinneringen in 1 1 e 'Hoorn oh ja' 

Sinds 1993 is onze vereniging medesponsor van het naslag

werk "Hoorn oh ja" waarvan op donderdag 24 januari de 

inmiddels 1 1 e editie werd gepresenteerd. "Hoorn oh ja", 

met als ondertitel "Van mensen en dingen die voorbij gin

gen" geeft via ruim 125 foto's een beeld van de belangrijk

ste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar hebben plaats 

gehad. In tegenstelling tot de voorgaande edities staat er 

dit keer geen portret van een persoon op de voorpagina. 

De omslag van de 1 1 e editie wordt gesierd door een beeld 

van de ingestorte toneeltoren: één van de meest spraak
makende nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Het was dan 

ook schouwburgdirecteur Rob Weber die uit handen van 

stichtingvoorzitter Martin Hoiting het eerste exemplaar in 

ontvangst mocht nemen. Een foto op het omslag van zijn 

schitterende, zojuist geopende schouwburg, was hem 

waarschijnlijk liever geweest. Helaas heeft dit niet zo 

mogen zijn. 

Zoals inmidde ls gebruikelijk geeft de 1 1 e edite van "Hoorn 
oh ja" ook nu weer een boeiend overzicht van de belang

rijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Daarbij komen 

ook tal van zaken aan bod die in de lijn van onze vereniging 

liggen. Zo zien we o.a. de schrijvers van het boekje "De 

ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn". Ook 

wordt er aandacht gegeven aan de religie-wandelroute van 

de heer Chris Schrickx die momenteel door onze vereni

ging wordt uitgewerkt. Dat onze vereniging tijdens de 

najaars ledenvergadering in oktober het 2.000ste lid mocht 

begroeten is eveneens in het boekje terug te vinden. 

Het boekwerkje geeft verder ruim aandacht aan de vrijwil

liger. Dit in het kader van het feit dat 2001 het 

"Internationale Jaar van de Vrijwilliger" genoemd mocht 

worden. Vrijwel alle in het boek afgebeelde vrijwilligers 

Frans Zack 

waren dan ook uitgenodigd om bij de presentatie in "Huis 

Verloren" aanwezig te zijn . Ook voor deze editie heeft 

Koos van Bockxmeer weer een kroniek van dag-tot-dag 

opgetekend. De samenstelling was in handen van Hans 

Rijswij k en Hans Schipper. 

Op dit moment liggen de zaken die in de 1 1 e editie 

genoemd worden nog vers in het geheugen. Er zal echter 

beslist een tijd komen dat als men een wat ouder boekje 

van plank haalt met recht zegt: "Hoorn oh ja". 

De 1 1 e ed itie van "Hoorn oh ja" is verkrijgbaar in ons ver

en igingsgebouw, het Oost-Indisch Pakhuis. Het boekje kost 

Eu ro 7,50. In het Oost-Indisch Pakhuis heeft men daarnaast 

nog een reeks complete series voorradig, bestaande uit alle 

10 eerder verschenen edities. Een dergelijke complete 

serie ('91/'00) wordt aangeboden voor Eu ro 45, 15. Dit is 

ongeveer 50% beneden de w in kelwaarde . Een goede gele

genheid dus voor hen 
die een "Hoorn oh ja"

collectie willen opbou

wen. Verder is de 2001-

editie ook verkrijgbaar 

bij o.a. de Hema, 

VVV/ANWB en de 

Hoornse boekwinkels. 

Rob Weber, directeur 

van de Hoornse 

schouwburg (links) krijgt 

het eerste exemplaar 
van "Hoorn oh ja" -2001 

overhandigd uit handen 

van stichtingvoorzitter 

Martin Hoiting. 
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NT U HOORN OOJK ZO? 

Het pak/woonhuisje annex garage 

van foto-opgave 1 staat aan het 

Nieuwe Noord, vlakbij het Breed. 

Het is inderdaad ongenummerd; het 

ligt tussen de achteruitgang van 

ETOS en MS-mode in. Laten we het 

maar nummer 71 noemen. Enkele 
bladen geleden heb ik een pakhuisje 

laten afdrukken, dat hier niet zover 
vandaan staat. Volgens mevrouw 

Greet Hemmer is het afgebeelde 

pand eigendom van de fami lie De 
Graaff en Ciel en Gerard Lampe 

schrijven dat het vroeger in gebruik 

was bij slagerij Pauw. Als ik het mij 

goed herinner is deze slager aan het 

eind van de tachtiger jaren van het 

grote Noord verdwenen, zoals zo

veel kleine middenstanders. 

Op foto 2 staat een in de jaren tach

tig gebouwd woonhuis. Het staat aan 
de Ramen 34. Boven elk raam is in de 

gemetselde boog die over het raam 

heenloopt een klein sluitsteentje 

geplaatst die elk een afbeelding heb

ben van iets dat met een bakkerij te 

maken heeft, zoals een deegroller, 

een korenaar e.d. Op mijn foto is het 

hoofd van de bakker en zijn vrouw te 

zien. In het begin van de twintigste 

eeuw was op deze plek een brood

en banketbakkerij gevestigd. 

Cramer heette de bakker. In 1902 

verbouwde hij een pakhuis tot bak

kerij/woon/winkelhuis. Achter het 

huis kwam de oven en een werk

plaats. In 1912 verbouwde hij het 

pand tot alleen woonhuis en omdat 

de oven en de bergplaats gesloopt 

werden, kwam er ruimte voor een 

tuin. 

Foto 3. Op de nok van het pand 

Nieuwland 34 treft u dit ornament 

aan . Het ziet er nogal gevaarlijk uit 

met die stekels. Het geheel is met 

zink bekleed. Een materiaal dat in de 

tweede helft van de l 9e eeuw in 

gebruik kwam. 

Het gaat bij foto 4 om het wapentje 

van Hoorn dat zich boven één van de 

ramen op de eerste verdieping van 
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Grote Oost 7 bevindt. Het gaat hier 

om een oud pand. In de huizenreeks 

Hoorn van de publicatiestichting Bas 
Baltus is over dit huis een boekje 

verschenen Ik citeer: 'Het bouwjaar 

van de gevel wordt geschat op 1610-

161 S'. En 'Het grote pand is in de 

loop der eeuwen steeds in eigendom 

geweest van welvarende burgers van 

de stad Hoorn. De eerste eigenaar 

van het pand is niet bekend maar 

deze moet ongetwijfeld iets te maken 

hebben gehad met het bestuur van 

het Ambacht Drechterland en de Ge

commiteerde Raden van het Noor

derkwartier. Immers het wapen van 

Drechterland is in het natuurstenen 

fries aangebracht, terwijl in de boog

velden van de vensters de stadswa

pens van de steden die zitting hadden 

in het College der Gecommiteerde 

Raden van het Noorderkwartier 

waren aangebracht'. 

Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Edam, 

Monnikendam, Purmerend en Me

demblik ( zie de stadswapens op de 

gevel van het Statencollege/Westfries 

museum) vormden destijds het dage

lijks bestuur over het noordelijk 

gedeelte van Holland. Boven de ven

sters van de eerste verdieping ziet u 

behalve het wapentje van Hoorn ook 

nog die van Alkmaar en Enkhuizen. 

Waarschijnlijk had Grote Oost 7 

oorspronkelijk een topgevel waarbij 

in de onder de houten lijstgevel ver

dwenen boogtrommels van de twee

de verdieping de wapentjes van nog 

drie steden gebeeldhouwd waren. In 

de topgevel zou ook nog een raam 

hebben gezeten waarboven dan het 

laatste wapen heeft gezeten. 

Het Ambacht Drechterland was een 

overkoepelend orgaan dat zich bezig 

hield met het toezicht en onderhoud 

van de dijken in het gebied tussen 

Hoorn en Enkhuizen. Voor meer 

informatie over dit pand kunt u het 

betreffende boekje kopen in onze 

winkel, Onder de Boompjes 22. 

Voor veel inzenders was opgave 5 

een "makkie". Het Rozenhofje , 

Femke Uiterwijk 

onderdeel van het veel grotere Sint 

Pietershof. 

Gebouwd in 1900. Ik citeer het boek 

'Pietershof te Hoorn': 'De grond ten 

noorden van het huis (het Pietershof, 

FU) was al sinds de l 7e eeuw als 

opslagterrein aan verschillende 

Hoornse ambachtslieden verhuurd 

geweest. In 1900 stond er onder 

andere een wagenloodsje dat door 

de toenmalige eigenaar ontruimd en 

gesloopt moest worden ten behoeve 

van de bouw van de Rozenhof'. Het 

geheel werd in een neo-renaissance

stijl uitgevoerd met luiken, pomp en 

smeedijzeren ornamenten en hek

werk. Ik vind het een beetje te Anton 

Pieckachtig. 

De inzenders waren: A. Dol

Schellevis, familie Duin, Jacq. Entius, 

Greet Hemmer, Ciel en Gerard 

Lampe, M.C.Mes,J.C. Opmeer, familie 

Semler, Jannie Siepert, Rik Singer, J.F. 

Swagerman, familie Tober, Arnold de 

Wolff,J. Zwarekant. 

Winnaar is geworden: Arnold de 

Wolff. 

De nieuwe opgaven zijn de volgende: 

Foto 1. Opnieuw een ornament bo

venop een top. Langs een belangrijke 

invalsweg. 

Foto 2. Ik heb de onderkant ermaar 

af laten halen . Daar is niks aan. Langs 

de andere belangrijke invalsweg. 

Foto 3. Midden in het hart van Hoorn 

bevindt zich deze doodlopende glop. 

Foto 4. Onder het carillon kunt u de

ze versiering wel ergens vinden . 

Foto 5. Ja, wat zal ik zeggen! In de 

buurt van de Rodesteen wordt u wel 

warm. 

Inzendingen graag voor 1 mei a.s. 

naar F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 

1621 BZ Hoorn. 

Veel succes allemaal! 



Foto 1 

Foto 3 Foto 5 
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HO.JE HOO .. RN VJERANDJERDJE 

Een gezicht over Hoorn vanaf de Hoofdtoren bijna een 

eeuw geleden.Aan de Doelenkade liggen de twee veerbo

ten die op Amsterdam voeren. Het plantsoen met de enke

le bomen is er nog. De houten huisjes op de kade werden 

gebruikt voor kantoorwerkzaamheden en opslag. Ook ligt 

Molen aan de Westerdijk. Bekend als de molen van Balk. 

Foto van omstreeks 1915. 

De molen stond ongeveer halverwege de Sterflat in de 

Grote Waal. 
Links ligt de Westerdijk. Daar liep toen nog een hek langs, 

48 

.\ 

Femke Uiterwijk 

er wat losse handel op de kade. Links een paar vissersbo

ten. En de Hoge Brug heeft net een groot schip doorgela

ten. Toen mocht er nog afgemeerd worden aan de 

Korenmarkt. 

In de verte de gashouders van de gasfabriek. 

de z.g. jaagleuning. In de tijd van de trekschuit liep het trek

paard achter dit hek de schuit door de vaart te trekken. De 

molen, een meelmolen werd in 1920 afgebroken. 

Deze twee fotokaarten en ook de twee in het vorige blad 

zijn ter beschikking gesteld door Albert en Tiny de Graaf. 
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