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Hoorn, 1 juni 2003. 

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn. 

Geachte leden, 

t >' ·~ ' ~ • Pinsdag.lLiuni 2003, 20.00 uur in de Oosterl<erk te l+loorn. f .. . ..... . 

Onderwerp van bespreking vormt het raadsvoots~~r over de verkoop van 5 topmonumenten aan de VerenigingHend~ck 
de Keyser. 

Zo-als u wellicht bekend is hee het college van burgemeester en wethouders bij de behandeling van de begroting 2003ihet 
voornemen kenbaar gemaakt om vijf topmonumenten te verkopen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. 

Het bestuur van ~e Vereniging Oud Hoorn heeft in de afgelopen maanden via diverse kanalen aan het gemeentebestuur ken-, 
baar gemaakt geén voorstander te zijn van deze verkoop. 
Wij hebben brievel) geschreven, aan de politieke partijen in de gemeenteraad ons stan ... p>unt uiteengezet, in de media dis-

, f 

cussies gevoerd en een handtekeningenactie 
1
opgezet. ,1 , 

iTot nu toe zonäer het gewenste resultaat. 
Inmiddels heeft het college in april een voorstel over de verkoop gepresenteerd a2-n de commissie Welzijn. Oe meerder, 
heid van de commissie heeft het voorstel goedgekeurd. Daarop heeft het college een voorstel ingediend voor behandeling 
in de vergadering van de gemeenteraad van 10 juni 2003. Bij het ter perse gaan van deze uitnodiging kennen wij het defini

tieve besluit van de raad nog niet. De tekst van het voorstel aan de raad is hierna opgenomen. 
Uitgaan e van de verwachting dat de gemeenteraad zal instemmen met het voorstel tot verkoop, willen wij u tijdens een 
bijzondere ledenvergadering de vr.aag voorleggen of het bestuur ook het middel van een 
inzetten. 

Om 

het onverkorte voorstel van het college van B ~yYi van Floorn aan dé gem~nr~ad over de verkoop van de "vijf rijks-
monumenten ~ 

Met vriendelijke groet, 
P.M. Huisman, secretaris. 
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RAADSVOORSTEL 
Portefeuillehouder: J. van Es 
Registratienummer: 03.02648 

Onderwerp: overdracht van 5 rijksmonumenten door de 

Gemeente Hoorn aan de Vereniging Hendrick de Keyser 

Besluit: de panden Rode Steen 8 (De Waag), Hoofd 1 

(Hoofdtoren) , voormalige Bank van Lening aan de 

Wisselstraat, Kleine Oost 41 (Oosterpoort) en Kerkplein 

39 (Sint Jans Gasthuis) voor een symbolisch bedrag van 

€ 1.- over te dragen aan de Vereniging Hendrick de 

Keyser onder voorwaarde dat de Vereniging Hendrick de 

Keyser bij vervreemding de vijf panden eerst te koop aan

biedt aan de Gemeente Hoorn 

Probleem- en doelstelling 

Op 10 april jongstleden is in de Commissie Welzijn en 

Volksgezondheid een discussiestuk besproken over de 

overdracht van bovengenoemde vijf panden aan de 

Vereniging Hendrick de Keyser. Een meerderheid binnen 

deze Commissie kon zich in het collegestandpunt vinden 

om deze vijf panden aan de Vereniging Hendrick de Keyser 

over te dragen. De Vereniging Hendrick de Keyser wil de 

panden overnemen tegen een symbolische koopsom van 

€ 1.- . Zij zal gedurende de komende jaren in totaal 
€ 973.296.- investeren in de overgedragen panden. De 

Gemeente Hoorn zal Kerkplein 39 (voormalig Sint Jans 

Gasthuis) van de Vereniging Hendrick de Keyser huren 

tegen een huur van € 8.168.-. Ook de bijdrage die jaarlijks 

aan de Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken wordt 

gegeven voor het binnenonderhoud, groot€ 6.800.-, komt 

ten goede aan de Vereniging Hendrick de Keyser, zolang de 

Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken huurder zal 

zijn. 
De Vereniging Hendrick de Keyser kan zich met de uit

gangspunten van het discussiestuk verenigen. Op basis van 

het discussiestuk zal er een verkoopovereenkomst worden 

opgesteld met de Vereniging Hendrick de Keyser en voor 

het pand Kerkplein 39 een huurovereenkomst. 

Het pand Wisselstraat 8 (voormalige bibliotheek) wordt, 

behoudens de woning en de kantoorruimte van het admi

nistratie- en adviesbureau , vrij van huur aan de Vereniging 

Hendrick de Keyser opgeleverd. De overdracht van het 

pand Wisselstraat gebeurt rechtstreeks door de 

Bibliotheek aan de Vereniging Hendrick de Keyser zonder 

tussenkomst van de Gemeente Hoorn. Voor de overige 

panden geldt de huursom die in de nota is vermeld . De 

Vereniging Hendrick de Keyser zal zorg dragen voor res

tauratie van de vijf genoemde panden. 

Alternatieven met overwegingen 
Tot de kerntaken van de Gemeente Hoorn behoren de 

Monumentenzorg en de zorg voor het in goede staat hou

den van de monumenten. Het in eigendom hebben van 

monumenten wordt niet gerekend tot de kerntaken van de 

52 

Gemeente. De Vereniging Hendrick de Keyser is de enige 

instantie in Nederland die al 85 jaar bewijst dat zij in staat 

is panden te restaureren en goed te beheren. Ook te over

wegen zou kunnen zijn lntermaris Woondiensten of de 

Stichting Stadsherstel Hoorn. 

lntermaris Woondiensten houdt zich sinds kort bezig met 

monumentaal bezit, en dan met name in de woningsfeer. 

De primaire taak van lntermaris Woondiensten ligt in de 

volkshuisvestingssfeer, zoals zij de afgelopen jaren meerde

re malen heeft aangegeven. 

De Stichting Stadsherstel Hoorn wordt bestuurd door vrij

willigers en heeft zeer grote resultaten geboekt. Zij heeft 

echter geen beheersorganisatie en verkoopt na restauratie 

de objecten. Alleen de Mariakapel en de stijlkamers van 

het St. Jozefhuis heeft zij in beheer, en waarschijnlijk bin
nen kort Rode Steen 9 (Ridderikhoff). 

Keuze en overwegingen met betrekking tot het 

voorstel 

Op grond hiervan lijkt de keuze voor de Vereniging 

Hendrick de Keyser de juiste. De consequentie van het in 

eigen beheer houden van genoemde vijf objecten is op 

korte termijn een investering van € 975.000.- terwijl er 

structureel een bedrag van € 73.168.- per jaar voor 

onderhoud beschikbaar moet zijn om verval voor de toe

komst te voorkomen. 

Financiële aspecten 

Zou de Gemeente Hoorn zelf de panden restaureren dan 

leidt dit tot de volgende berekeningen. De jaarlijkse lasten 

worden in totaal 64.83 1 + 73.610 - € 138.441 .-. Zijnde het 

exploitatietekort ad € 64.831 .- (zie tabel X) en de kapi

taallasten die voortvloeien uit de investeringen die 

gepleegd moeten worden aan de 5 monumenten: 
€ 73.610.- (zie tabel XII). 

Wanneer er gekozen wordt om het onderhoudsniveau te 

hanteren conform de systematiek van Hendrick de Keyser 

zal de gemeente in plaats van € 13.121 .- een bedrag van 

€ 73. 168.- moeten reserveren. Dit betekent dat er een 

extra last per jaar bijkomt van € 60.047.-. 

In totaal wordt de jaarlast het eerste jaar 138.441 + 60.047 

= € 198.488.- . 

Wordt hier de toekomstige huuropbrengst (tabel XI minus 

Sint Jans Gasthuis) vanaf getrokken dan ontstaat een jaar

last van 198.488 € 66.866 - 131 .622.- . 

Hoorn , mei 2003 

Het college van burgemeester en wethouders 



HOORN MOET HAAR TOPMONUMENTEN BEHOUDEN 

Het gemeentebestuur van Hoorn verkoopt haar kroonju

welen. Plotseling zijn de Hoofdtoren, de Oosterpoort, de 

Waag, het Sint Jans Gasthuis en de Bank van Lening onge

wenste rijksmonumenten die alleen geld kosten. 

Niet langer in eigendom: 
• De Hoofdtoren uit 1532, dominante verdedigingstoren 

in het havenbeeld. De stad afficheert zich bij voorkeur 

met dit beeldmerk. 

• De Oosterpoort, enig bewaard gebleven stadspoort in 

de verdedigingswal van 1577. Ooit beschermde de 

poort de Horinezen tegen het gevaar van buiten. 

• Op het Waaggebouw ( 1608) prijkt op de eerste verdie

ping de stedelijke Eenhoorn als schildhouder van het 

stadswapen. Met de verkoop vermindert de symboli
sche waarde van dit verdedigingsteken. 

• De gouden Johannes de Doper, centraal in de voorgevel 

van het Sint Jans Gasthuis ( 1563) beschermt de zieken 

en de zwakken. 

• De Hoornse Lommerd ( 1613) aan de Wisselstraat, ooit 

onderdeel van het Geertenklooster. Zij hield ooit de 

Hoornse armen op de been. 

Waarom niet verkopen? 
1 Het is van groot belang dat een gemeentebestuur - als 

vertegenwoordiger van de Hoornse bevolking - iets 

over heeft voor het behoud en de kwaliteit van ons 

gezamenlijk culturele erfgoed. Dat kan het beste vanuit 

de positie van eigenaar. Je behoudt in alle opzichten de 

zeggenschap over deze vijf topmonumenten. Dat is een 

principiële stellingname. Monumentenzorg beschouwen 

als kerntaak en niet het bezit wensen te behouden van 

vijf topstukken is een contradictio in terminis. 

2 Een zichzelf respecterende stad verkoopt niet haar 

eigen beeldmerk.Wat men elders in de wereld de moei

te waard vond om tegen hoge kosten na te bouwen, 

wordt voor een nettobesparing van € 130.000,00 van 

de hand gedaan. Dat is het enige argument van het 

gemeentebestuur. Oud Hoorn vindt dit weinig respect

vol naar onze voorouders en naar onze jeugd als de 

gemeente voor dit relatief geringe bedrag haar betrok

kenheid bij deze waardevolle monumenten afkoopt. 

3 Het maatschappelijk draagvlak en de daaraan gekoppel

de inzet van vele vrijwilligers voor de Hoornse monu

mentale zaak wordt zeker niet bevorderd met een 

besluit tot verkoop. Wat is de positie van de gemeente 

nog waard bij besluiten om panden op de monumen

tenlijst te plaatsen, waartegen eigenaren bezwaar 

maken, als het bestuur niet eens zorg wil dragen voor 

zulke belangwekkende monumenten? 

4 Tenslotte de Vereniging Hendrik de Keyser is een fan

tastische vereniging. Haar geschiedenis staat bol van 

indrukwekkende reddingsoperaties waarbij individuele 

vervallen monumenten zijn hersteld. Graag ontwikkelen 

wij met hen en met lokale instellingen als de Stichting 

Stadsherstel Hoorn en lntermaris Woondiensten en de 

gemeente zelf een plan om het beheer en onderhoud 

van topmonumenten in handen te leggen van een 

Hoornse stichting. De monumenten blijven eigendom 

van de gemeenschap, doch beheer en onderhoud wor

den overgedragen. Een dergelijk samenwerkingsverband 

kan ook een goede basis vormen om subsidies van par

ticuliere instanties binnen te halen en kan in aanmerking 

komen voor laagrentende leningen van het Nationaal 

Restuaratiefonds. Zo behoud het gemeentebestuur een 
band met de topmonumenten en kunnen deze op een 

verantwoorde wijze worden beheerd en onderhouden. 
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HET HOORNSE RAADGEVEND REFERENDUM IN 10 STAPPEN 

Stap 1: Schriftelijke kennisgeving van tenminste 40 kie

zers (5% van de kiesdeler (804) bij de laatstgehouden 

raadsverkiezing), tenminste 2 dagen voor de dag van de 

vergadering van de raad, waarin het raadsvoorstel wordt 

besproken. 

Stap 2: Beslissing raad: deze stelt vast of de schriftelijke 

kennisgeving voldoet aan de voorwaarden, opgenomen in 

de referendumverordening 

Stap 3: Raad neemt besluit over het onderwerp van het 
referendum, maar de uitvoering wordt opgeschort in 

afwachting van de stappen 4 en volgende. 

Stap 4: Inleidend verzoek van de kiezers: 50% van de 

kiesdeler - 402 kiezers dienen uiterlijk drie weken na de 

datum van het raadsbesluit een verzoek in bij het college 

van burgemeester en wethouders om over dit besluit een 

raadgevend referendum te houden. 

Stap 5: Binnen 6 weken na het raadsbesluit moet het col

lege het verzoek afwijzen als het niet voldoet aan de voor

waarden van de verordening. Als het verzoek niet binnen 

die termijn wordt afgewezen is het ingewilligd. 
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Stap 6: Definitief verzoek tot het houden van een refe

rendum over het raadsbesluit van tenminste 1608 kiezers 

(2x de kiesdeler) uiterlijk 6 weken na inwilliging van het 

inleidend verzoek. 

Stap 7: Beslissing van de raad over het definitief verzoek 

binnen 4 weken na afloop van de indieningstermijn van het 

definitief verzoek. 

Stap 8: Binnen 12 weken nadat het definitief verzoek is 

ingewilligd wordt het raadgevend referendum gehouden. 
Stemgerechtigd voor het referendum zijn de kiesgerechtig

den voor de raad. 

Stap 9: Het referendum is geldig als tenminste 40% van de 

stemgerechtigden heeft gestemd (indicatie: aantal stemge
rechtigden is per 1.1 .2003 ongeveer 50.000. 40% is 20.000). 
De uitslag wordt bepaald op basis van gewone meerder

heid van de totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

Stap 10: Naar aanleiding van de uitslag van het raadge

vend referendum beslist de raad opnieuw over het onder

werp binnen 4 weken na het referendum. 



De Moddermops, een vinding uit Enkhuizen 
deel 2 

Rob de Knegt 

In de vorige aflevering maakten we kennis met de Moddermops, een zelflozend baggerschip dat eind 
zeventiende eeuw in Enkhuizen is ontwikkeld en niet lang daarna ook in Hoorn is geïntroduceerd. Dit 
schip is te beschouwen als een voorganger van de onderlosser. Omdat niet eerder over dit schip is 
gepubliceerd gaan we dit keer dieper in op de bouw en het gebruik en trachten we tot een recon
structie te komen. Na een algemene beschrijving komen de bij de bouw gebruikte materialen aan 
bod. Vervolgens bespreken we enkele bijzondere onderdelen van het schip waardoor de bespreking 
van de constructie begrijpelijker wordt. Ten slotte wordt getoetst in hoeverre de reconstructie een aan
nemelijk resultaat hee~ opgeleverd. 

Beschrijving en uitrusting 
De Moddermops is in het kort te omschrijven als een een

voudig gebouwd zeilscheepje waarmee opgebaggerd slib 
buiten de havens werd gebracht. Het schip was uitgerust 
met een verhoogde en naar het midden toe aflopende 
laadvloer waar de bagger van de moddermolen werd ver
zameld. In het midden van de laadvloer bevonden zich lui
ken boven twee stortschachten om de bagger op zee te 
kunnen lossen. 
De Moddermops had een lengte van 15,5 meter. Het laad
vermogen bedroeg volgens de opgave van eind l 7e eeuw 

24 last of 48 ton ( 1 last is gelijk aan 2000 kg). De con
structie van deze in de zeventiende en achttiende eeuw 
gebruikte baggerschepen kan worden afgeleid van verschil

lende bewaard gebleven bestekken voor het aanbesteden 
van de bouw. Twee bestekken zijn hierbij met name van 
belang vanwege de hierin vermelde gedetailleerde beschrij
vingen. Deze bestekken, in de archiefstukken aangeduid als 
"Charter" of "Sarter", vertonen wat de afmetingen van de 
schepen betreft verschillen maar de bouwwijze is iden
tiek.1 Voor een beschrijving van het schip, de bouw en voor 
de gebruikte materialen worden beide bronnen gehan

teerd. 

Omdat het was afgestemd op doelmatiger en goedkoper 
baggeren was het schip eenvoudig en praktisch van aard. 
Maar vanwege het ruwe werk en de zware lading was het 

vaartuig vooral ook stevig gebouwd. Het schip was daarom 
voorzien van een berghout rondom en met zware banden 
versterkte stevens en boorden.2 Tegelijkertijd diende de 

Moddermops een zeewaardig zeilschip te zijn, uitgerust 
met "alles dat benodigt is tot zee varen toe". De bagger 
werd immers buiten de havens gevoerd en ver buitengaats 
op de Zuiderzee gelost. Daarom was het schip volledig uit
gerust met een roer, zijzwaarden, een grootzeil en een fok 
en twee luiwagens om de zeilen te kunnen stellen.3 Ook 
uit Hoornse gegevens blijkt dat de Moddermops was uit
gerust met een grootzeil en fok maar in de bestekken 
wordt verder niet in detail gespecificeerd hoe het schip 

was getuigd.4 Evenmin worden ankers genoemd maar die 
lijken toch wel een onmisbaar onderdeel van de uitrusting. 
Op de voorplecht was een zogenaamd "braadspit" 
geplaatst, dit is een eenvoudige spil om bijvoorbeeld ankers 
of zwaar materiaal te kunnen hijsen. Verder was het schip 
voorzien van bolders om vast te kunnen maken. 

Gebruikte materialen 
De Moddermops was grotendeels vervaardigd uit grenen
hout terwijl eikenhout werd toegepast voor belangrijke 
onderdelen als de stortkokers, de dekluiken en de boor
den aan voor- en achterplecht. Nadrukkelijk wordt in een 
van de bestekken vermeld dat Hamburgs grenenhout dien
de te worden toegepast en geen "Rijnshout". Met dit laat
ste werd het via de Rijn aangevoerde grenenhout aange
duid dat afkomstig was uit Midden-Europa. Het milde kli
maat dat daar heerst leidt tot snelle groei van de bomen 
waardoor het hout van matige kwaliteit is. Met Hamburgs 
grenen wordt hout bedoeld dat via deze Duitse havenstad 
werd betrokken. De tragere groei van bomen uit Noord
Duitse gebieden, zoals Pruisen, levert hout op met fijnere 

jaarringen. Dit hout heeft een vastere structuur en is dus 
van betere kwaliteit. Het beste grenenhout kwam overi
gens uit Noord-Europa en werd via Oostzeesteden als 
Riga en Koningsbergen aangevoerd. Maar dat was hier dus 
niet het geval.5 

Steeds wordt vermeld dat het hout geen spint mag bevat
ten. Spint is het hout aan de buitenkant van de stam dat 
wordt gevormd door de jongste jaarringen; het is relatief 
zacht, minder sterk en snel aangetast. Dit betekent dat uit
sluitend het harde kernhout diende te worden gebruikt. 
Aangegeven wordt dat men bij de keuze van het kernhout 
ervoor diende te zorgen dat dit geen hartscheuren bevat
te. Om werken en scheuren van het hout te voorkomen 
mochten de huidgangen maximaal 11/2 voet (ruim 42 cm) 
breed zijn. Voor de voor- en achterplecht moest droog 
hout worden gebruikt; deze grenen delen mochten maxi

maal 1 voet (28 cm) breed zijn. 
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De laadvloer, die werd aangeduid als "Deken", had uiter

aard veel te verduren van het baggerwerk. Om het krom

trekken door vocht tot een minimum te beperken werd de 

laadvloer gemaakt van "kwartiers hout". Kwartiersgezaagd 

hout heeft namelijk een rechte, evenwijdig aan de zaagsne

de lopende nerf waardoor het hout wel krimpt of uitzet 

maar nauwelijks vervormt. Omdat een boomstam echter 

slechts een beperkt aantal van dergelijke planken oplevert, 

verhoogde dit uiteraard de kostprijs. Een van de bestekken 

vermeldt dat de eiken planken dienden te zijn vervaardigd 

uit "blauw Hamburgs eiken". Het is niet duidelijk welke 

houtsoort hiermee wordt bedoeld. 

Het ijzerwerk voor de Moddermops werd geleverd door 

de opdrachtgevers, in dit geval dus de stad .6 Het betreft de 

voor de bouw benodigde bouten en verbindingsijzers, de 

haken en vingerlingen (ogen) waarmee het roer werd 

bevestigd, de verbindingsijzers voor de zwaarden en de 

puttings, waarmee het staand want werd verbonden met 

de boorden van het schip. Ook "banden", vermoedelijk 

voor de mast bedoeld, werden tot dit grove ijzerwerk 

gerekend. Opvallend is dat de spijkers voor rekening waren 

van de aannemer. Mogelijk werden alleen de belangrijke 

onderdelen vanwege de vereiste kwaliteit door de stad 

geleverd maar misschien speelt mee dat gangbare artikelen 

als spijkers niet in de stadswerkplaats werden vervaardigd. 

Over de afwerking wordt vermeld dat het schip tot de 

waterlijn tweemaal en daarboven eenmaal moest worden 

gebreeuwd. Een van de bestekken vermeldt dat de tweede 

behandeling 2 à 3 maanden na opleveren diende te geschie

den. Het gaat om het dichten van de naden maar ook om 

het behandelen van het hout. Het benodigde "werk" 

(touwpluis), mos, pek, teer en "smeer" waren voor reke

ning van de aannemer. 

Bouw Moddermops 
De stad Enkhuizen besteedde het bouwen van de 

Moddermops uit aan degene die het laagste inschreef. In 

1718 werd ingeschreven voor een bedrag van f 1600. In dit 
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Reconstructie Moddermops, doorsnede op de kiel. 
Bron: Oud Archief Enkhuizen (OAE 1451 b). 

Verklaring bij de tekeningen. 
1 Kiel, met een groef voor het eerste deel van het 

vlak (bodem). 

2 Leggers of buikstukken (de dikte is weergegeven, 

de breedtematen zijn niet ingetekend). 

3 Tegenkiel of Kolswijn. 

4 Achtersteven, met groef voor de huidgangen. 

5 Roer met helmstok. 

6 Luiwagen. 

7 Luiken, achter met een overkapping (pothuis). 

8 Boeigang of boeisel. 

9 Mast. 

10 Spil of Braadspit. 

1 1 Voorsteven, met groef voor de huidgangen. 

12 Steunbalken en stutten voor de laadvloer of 

Deken. 

13 Bolders. 

14 Zijzwaard. 

15 Steunbalken voor het dek. 

16 Loopdek. 

bedrag waren dus begrepen de benodigde spijkers, de pen

nen en deutels voor de houten penverbindingen en het 

breeuwwerk.7 In 1696 werd voor Hoorn een bedrag 

genoemd van f 1500. Kroniekschrijver Klaas van Voorst 

noemt voor het midden van de achttiende eeuw een prijs 

van f3000 voor de bouw van een Moddermops .B 

Oorzaken voor dit grote prijsverschil kunnen zowel afme

tingen als aangebrachte verbeteringen zijn. Ook de materi

aalkosten (met name de houtprijzen) zullen van invloed 

zijn geweest. Bovendien kan het zijn dat voor andere hout

soorten werd gekozen. Zo blijkt uit de in enkele bestekken 

voorkomende beschrijving van modderschuiten dat veel 

meer of zelfs overwegend eikenhout werd toegepast. Deze 

modderschuiten moet men overigens niet verwarren met 
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de Moddermops: modderschuiten waren niet uitgerust 

met een verhoogde laadvloer en stortschachten. 

De bouw van het scheepje vergde volgens beide genoem

de bestekken vijf maanden. Vermeldenswaard is misschien 

de destijds gebruikelijke wijze van betaling. De scheeps

bouwer kreeg een derde van de aangenomen som uitge

keerd als de kiel en de stevens waren gesteld, een derde als 

het schip te water ging en een derde als het geheel was 

afgetimmerd. Het zal voor de scheepsbouwer ondoenlijk 

zijn geweest om de bouw geheel te financieren en dan vijf 

maanden op betaling te wachten. De aannemer betaalde 

een boete van f 3 per dag als de afgesproken datum werd 

overschreden. Overigens was het uitloven van een premie 

voor het eerder opleveren destijds niet ongebruikelijk. 

Bijzondere eigenschappen 
Enkele onderdelen van het schip verdienen extra aandacht 

omdat de Moddermops zich hierdoor onderscheidde van 

andere schepen. De vermelde gegevens in de bestekken 

zijn gelukkig voldoende gedetailleerd om een beschrijving 

te geven van de typerende onderdelen en om nader in te 

gaan op hun functie . Deze onderdelen zijn ook weergege

ven op de tekeningen. 

De Deken: 
De verhoogde, naar het midden aflopende laadvloer voor 
het verzamelen van de baggerspecie werd de "Deken" 

genoemd. Doordat de laadvloer vanuit de hoeken naar het 

midden van het schip schuin afliep, werkte deze vloer als 

een soort trechter. Om het gewicht van de lading te kun

nen dragen werd de laadvloer ondersteund door 10 met 

stutten versterkte balken. Door de "loze" ruimte tussen de 

bodem en de verhoogde laadvloer en door de met schot

ten afgescheiden ruimen onder voor- en achterplecht, 

bood de Moddermops minder laadruimte dan de afmetin

gen van het schip doen vermoeden. Maar tegelijkertijd 

betekent dit een groot drijfvermogen dat ruim voldoende 

was voor het laden van de zeer zware baggerspecie. 

Hierdoor was het in principe mogelijk om de Deken tot 

Reconstructie Moddermops, bovenaanzicht. 
Bron: Oud Archief Enkhuizen (OAE 1451 b). 

aan de dekbalken of zelfs tot aan de dekplanken (de "uit

watering" genoemd) te beladen. Maar of dit laatste in de 

praktijk ook steeds gebeurde is minder waarschijnlijk want 

bij een enigszins schuin zeilend schip zou de baggerspecie 

hierdoor al snel over het dek lopen. 

Het Dek: 
Boven het laadruim waren vier dwarsbalken aangebracht 

die de constructie van het schip verstevigden en die tevens 

het dek droegen. Het dek zelf bestond uit niet meer dan 

een loopvloer met een breedte van drie planken in het 

midden boven de kiel en één plank breed langs de twee 

boorden.Via de tussenliggende openingen werd de bagger

specie geladen. De voor- en achterplecht waren beide op 

een gebruikelijk wijze uitgevoerd en geheel dicht gemaakt. 

De ruimen onder de voor en achterplecht waren met 

schotten afgescheiden van het laadruim in het midden van 

het schip. Ze waren toegankelijk via in het dek aange

brachte luiken. Op de achterplecht bevond zich boven het 

luik een "Pothuis" om bij weer en wind de toegang tot de 

onderliggende ruimte te vergemakkelijken. 

De Koker: 
Uit de beschrijving in het bestek is op te maken dat mid

scheeps, aan weerskanten van de kiel, een stortschacht was 

aangebracht. Deze eiken stortschacht werd aangeduid als 
"Koker". De afmetingen van de Koker waren 2112 voet 

vierkant, dit is omgerekend 71 x 71 cm. Deze maten lijken 

gering, zeker vergeleken met de later ontwikkelde onder

lossers met bodemkleppen. Een veel grotere afmeting van 

de .stortkokers vergde echter een grotere afstand tussen 

de liggers (spanten) van het schip waardoor mogelijk de 

constructie van de romp te veel zou verzwakken. 

Bovendien is aannemelijk dat een veel grotere doorgang 

van de schachten de vaareigenschappen te zeer zou beïn-
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vloeden omdat dan een nog groter deel van de bodembe
planking zou ontbreken. Een stevige, waterdichte verbin
ding tussen Koker en bodem was uiteraard van groot 
belang. De hoogte van de Koker, gemeten van de Deken 
tot de bodem van het schip, varieert in de bestekken. In het 
bestek van 1718 bedraagt de hoogte 2 voet 9 duim (80 

centimeter). 

De Prop of Dot: 
De stortschachten werden afgesloten met luiken die door 

Van Voorst worden aangeduid met "prop". Het ene bestek 
gebruikt eveneens deze benaming, het andere bestek 
spreekt van "dotten". De wijze waarop de stortschachten 
werden bediend, dat wil zeggen het openen van de "prop" 
voor het lossen op zee, wordt niet vermeld. Omdat ner
gens het gebruik van scharnieren wordt vermeld, lijkt het 

toepassen van losse luiken bovenop de Kokers een moge
lijkheid. Het meest voor de hand ligt in elk geval dat het om 
valluiken gaat die in beladen toestand gesloten werden 
gehouden door het gewicht van de baggerspecie. 
Aannemelijk hierbij is dat de ene zi jde van het luik in de 
sponning steunde van de plank boven de kiel terwijl de 
andere zijde op zijn plaats werd gehouden door bijvoor
beeld een kabel of stang die verbonden was met het dek. 
Voor het lossen kon deze verbinding eenvoudig worden 
losgemaakt of ontgrendeld waardoor het luik neerklapte. 

Voor- en nadelen Moddermops 
In het eerste deel van dit artikel is al vermeld dat Simon 
Stevin reeds in 1589 octrooi aanvroeg op de vinding van 
een baggerschip uitgerust met bodemkleppen, zoals ook 
tegenwoordig nog wordt toegepast. Een terechte vraag is 
waarom men eind l 7e eeuw in Enkhuizen voor een afwij
kende oplossing koos, terwijl het principe van de onder
losser al ruim een eeuw bekend was. Ik wil hier een poging 
wagen om dit te beantwoorden door de belangrijke ver

schillen naast elkaar te zetten. 

Bij het gebruik van bodemkleppen van flink formaat zou 
het baggerschip veel sneller van haar lading kunnen wor

den verlost. Bijkomende voordelen kunnen bovendien zijn 
dat de lading diep in het schip lag, hetgeen veel laadruimte 
en een goede gewichtsverdeling zou betekenen. Maar ver
moedelijk stuitte een dergelijke constructie bij houten 
schepen toch op problemen die zwaarder wogen dan deze 

voordelen. 
In de eerste plaats zouden de bodemkleppen geen water

dichte afsluiting opleveren waardoor het drijfvermogen van 
het schip vrij beperkt zou zijn. Waterdichte compartimen
ten langs de boorden konden dit weliswaar verhelpen 
maar dit zou de constructie ingewikkelder en duurder 
maken. Ook de zware kleppen zelf en de bediening ervan 

zouden de kosten verhogen. 
In de tweede plaats levert het baggerwerk een grote kans 

op het beschadigen van de bodemkleppen. Per definitie 
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wordt immers in zeer ondiep water gewerkt. Reparatie is 
dan moeilijk want het ru im is gevuld met baggerspecie of 
het staat na het lossen grotendeels vol water. Het schip 
zou daarom regelmatig de scheepshelling op moeten en uit 
Hoornse rekeningen uit de 17e eeuw staat wel vast dat dit 
een kostbare zaak was. 

Bij de Moddermops was de laadvloer verhoogd aange
bracht. Hierdoor lag dus ook de lading tamelijk hoog in het 
schip. Mogelijk werd de stabiliteit van de Moddermops 

door deze gewichtsverdeling ongunstig beïnvloed. Maar 
omdat het meeste gewicht zich midscheeps bevond en de 
lengte van het laadruim bovendien niet meer dan de helft 

van de totale scheepslengte bedroeg, zal dit geen al te 
grote problemen hebben opgeleverd. Het gebruik van 
extra ballast om de stabiliteit te verbeteren is onwaar

schijnlijk en wordt ook niet vermeld. 
De verhoogde laadvloer had als voördeel dat het schip een 
groot drijfvermogen had. Maar de laadruimte was, zoals 
gezegd, vrij beperkt. Denkbaar is dat de hooggelegen lading 
en het grote drijfvermogen het uitstromen van de specie 

bij het lossen bevorderden. 
Na het lossen rees de Moddermops zo ver uit het water 
dat de laadvloer op of zelfs boven de waterlijn kwam te lig
gen. De luiken vervulden dan geen bijzondere functie meer, 
de vloer lag droog en was bereikbaar voor eventueel 

onderhoud. 
De vergelijking tussen de onderlosser en de Moddermops 
valt feitelijk uit in het voordeel van het laatste vaartuig. De 
constructie was relatief eenvoudig: een schip voorzien van 
een dubbele bodem met weinig bewegende delen. Er kon 
niet veel mis gaan tijdens de baggerwerkzaamheden. 

Een reconstructie 
Na deze uitvoerige bespreking van de gebruikte materialen 
en het functioneren van belangrijke onderdelen komt de 

constructie van het schip zelf aan bod. Enkele details van de 
constructie van de romp berusten noodgedwongen op 
aannames, want omschrijvingen als "na den eysch" of "als 
het werck vereysche sal" zullen voor een zeventiende
eeuwse scheepsbouwer begrijpelijk zijn geweest maar 
voor ons zijn die natuurlijk vaag. De rondingen van boeg en 
voorsteven en de zeeg (welving) van het dek worden bij
voorbeeld niet beschreven. Voor een consistente recon
structietekening is daarom zoveel mogelijk uitgegaan van 
één bestek. Gekozen is voor het bestek "Een sarter van 

een modderschip" uit het jaar 1718 omdat dit belangrijke 
afmetingen geeft van de Deken. De op basis van bestekge
gevens gemaakte tekeningen zijn hier verkleind weergege
ven waardoor schaal 1 : 100 ontstaat. Bij de bouw van sche
pen werd in het algemeen de Amsterdamse maat gebruikt 
en hoewel in de twee besproken bestekken de toegepaste 
maatvoering niet wordt vermeld, neem ik aan dat dit ook 
hier het geval is. De Amsterdamse voet is 0,283 meter, ver

deeld in 1 1 duimen; 1 duim is dus 2,57 centimeter.9 



De romp: 
De lengte van het scheepje bedroeg over de stevens geme

ten volgens beide bestekken 55 voet, omgerekend is dit 

15,57 meter. Maar door een andere kiellengte en afwijkin

gen op onderdelen zijn het toch ook heel verschillende 

schepen. 

Met name de afmetingen en de hoek (schuinte) van de ste

vens zijn afwijkend. De dikte van de stevens zijn afgeleid 

van de in het bestek vermelde totale lengte over de ste

vens (55 voet) minus de afmetingen van voorplecht ( 15 

voet), achterplecht ( 10,5 voet) en het scheepsruim (28 

voet). Hierdoor resteert 1,5 voet voor de stevens die daar

door ieder een breedte zouden hebben gehad van slechts 

21 centimeter.1 O In het andere bestek hebben de voor- en 

achtersteven een breedte van respectievelijk 19 en 21 

duim en zijn dus veel zwaarder uitgevoerd. De uitkomst is 

daardoor niet helemaal bevredigend maar voorlopig is 

toch de gevonden maat van 21 centimeter aangehouden. 

De positie en afmetingen van spanten of luiken worden 

evenmin aangegeven.Waarschijnlijk komt de afstand tussen 

de spanten ongeveer overeen met de afmetingen van de 

stortkoker. In de tekening heb ik mij beperkt tot het weer

geven van de in het bestek vermelde dikte van deze onder
delen. 

De meeste aandacht gaat uit naar de constructie van de 

laadvloer. Samen met de stortschachten vormt de laad

vloer immers het interessantste onderdeel van het schip. 

Het was ook het belangrijkste onderdeel waarmee de 

Moddermops zich onderscheidde van andere vaartuigen. 

De laadvloer: 
Op grond van het bestek uit 1718 heeft het laadruim afme

tingen van 28 voet (7,92 m) lang, 18 voet (5,09 m) breed 

bij de voorplecht en 17 voet (4,81 m) breed bij de achter

plecht. Het scheepsruim was 6 voet 9 duim hol (diep) maar 

omdat de Koker een hoogte had van 2 voet 9 duim 

bedroeg de grootste diepte van de laadvloer 4 voet ( l , 13 

m), gemeten van de bovenzijde van de Koker tot aan de 

dekplanken (de "uitwatering"). Door het schuine verloop 

van de Deken is de diepte langs de zijden van het ruim veel 

geringer. Ook heeft de Deken langs de zijden een verloop 

naar het midden van 1112 voet (42,5 cm) langsscheeps en 

1 /2 voet ( 14, I cm) dwarsscheeps. 

De Koker was dubbel uitgevoerd met aan weerszijden van 
de kiel een stortschacht. De bronnen vermelden dit welis

waar niet expliciet maar het is af te leiden van de meer

voudige aanduiding van de kokergaten en de "twee goede 

dotten" (afsluitluiken). Tevens levert dit een logische con

structie op want de kiel vormt dan geen belemmering voor 

de doorvoer van de baggerspecie. 

Boven de kiel was tussen de beide stortschachten van voor 

tot achter een brede plank bevestigd. Deze van een groef 

of sponning voorziene plank had volgens een van de 

bestekken een breedte van 14 duim (36 cm). Door de 

groef ontstond een goede waterdichte afsluiting van de 

Reconstructie van de Deken. Tussen de met zwart aangege
ven stortkokers loopt van links naar rechts de gebogen 14 -
duims plank. 
Bron: Oud Archief Enkhuizen (OAE 1451 b). 

laadvloer. De vermelding van "schots" lijkt een aanwijzing 

dat de in de groef vallende middelste delen van de laad

vloer konden worden verwijderd bijvoorbeeld voor het 

nodige onderhoud of reparatie. Terwijl deze schotten mid

scheeps nagenoeg vlak waren, liepen ze naar de plechten 

toe op, net als de 14 duims brede plank boven de kiel. Een 

nauwkeurige reconstructie van het laadruim wordt 

bemoeilijkt doordat het verloop van het gebogen hout 

onduidelijk is. 

Berekenen laadvolume 
Om nu toch een indruk te krijgen van de grootte van het 

laadruim is als uitgangspunt een constructie genomen 

waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van rechte planken. 

Hierdoor is het mogelijk om de trechtervorm van de 

Deken in piramide-, prisma- en kubusvormen te verdelen 

en om vervolgens het volume te berekenen. Het ruim 

heeft een lengte van 28 voet (7,92 m); de gemiddelde 

breedte bedraagt 17,5 voet (4,95 m). Aangenomen is dat 

het schuine verloop naar de stortschacht toe niet op de 

hoogte van de dekplanken begon maar lager. De Deken 

heeft hierdoor over het hele oppervlak minimaal een diep
te van 1 /2 voet terwijl het effect van de trechtervorm 

behouden blijft.Aan de hand van de aldus verkregen afme

tingen en uitgaande van het laden tot aan de onderzijde 
van de dekplanken kom ik tot een laadvolume van 24,9 

kubieke meter. Dit volume kan als een minimum worden 

beschouwd. 

Als tweede stap is eerst verondersteld dat het middelste 

deel van de laadvloer, net als de 14 duims plank boven de 

kiel, een gebogen verloop had (Zie tekening). Hierdoor 

krijgt de laadvloer gedeeltelijk een hollere vorm en kan 

daardoor meer baggerspecie bevatten. Het volume van dit 

middendeel van het ruim neemt met circa 33% toe. 

Vervolgens is een schatting gemaakt van het extra volume 

door het geleidelijke verloop van deze gebogen vorm naar 

de hoeken van de laadvloer toe. Het extra volume van 

deze delen van de laadvloer wordt geraamd op 25%. Voor 
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de resterende delen van het ruim wordt nog steeds het 

toepassen van rechte planken verondersteld. Hierdoor 

blijft de toename van het totale volume van de laadvloer 

beperkt tot ruim 12%. Het totale aantal kubieke meter 

laadruimte bedraagt hierdoor 27,95. 

De baggerspecie: 
Het gewicht van baggerspecie is sterk afhankelijk van de 

samenstelling en met name van het gehalte aan zand en 

water. Als vuistregel geldt een massa van 1.600 kg per 

kubieke meter en bij zware baggerspecie met een hoger 

zandgehalte kan zelfs met een hoger gewicht worden gere

kend. Bij het tegenwoordige hydraulisch baggeren wordt in 

verband met het transport door buizen water aan de spe

cie toegevoegd waardoor het volume met 20% tot 50% 

toeneemt. Indien gebruik wordt gemaakt van de oudere 

emmerbaggermolens dan blijft het toevoegen van extra 

water achterwege. Het gehalte aan water is hierdoor aan

zienlijk geringer en hetzelfde geldt ook voor het baggeren 

met de moddermolens. Om die reden is in ons geval zware 

baggerspecie met een hoog gehalte aan vaste stof als uit

gangspunt genomen.1 1 

Bij een gewicht van 1600 kg per kubieke meter kan het 

laadruim 44,7 ton bevatten en bij 1700 kg per kubieke 

meter zelfs 47,5 ton. Dit komt overeen met 22,3 à 23,8 las

ten waarmee de uitkomst vrijwel overeen komt met de in 

1696 genoemde 24 lasten. Het is meer dan het volume van 

21 lasten van de door Klaas van Voorst genoemde 

Moddermops uit het midden van de achttiende eeuw. 12 

Hiermee lijkt het berekende volume een acceptabele uit

komst op te leveren die, gezien de genoemde onzekerhe

den, uiteraard een schatting blijft. 

Raming van laadvermogen Moddermops 

Gewicht Tonnage bij Tonnage bij Lasten bij 
kg/m3 24,93 m3 27,95 m3 27,95 m3 

1500 37,35 41,92 20,96 

1600 39,84 44,71 22,36 

1700 42,33 47,51 23,75 

1800 44,82 50,30 25,15 

Conclusie 
In het eerste deel van dit artikel is al aangegeven dat de 

èind 17e eeuw in Enkhuizen ontwikkelde voorloper van de 

onderlosser een belangrijke besparing in geld en t ijd bete

kende. Ook de stad Hoorn was hier snel van overtuigd. De 

Modder mops kon naar schatting 22 tot 24 last baggerspe

cie bevatten, hetgeen ongeveer overeenkomt met het in de 

bronnen vermelde volume. Uit de besproken constructie 

van het schip en de beschrijving van de onderdelen blijkt 

dat de werking anders was dan de onderlosser. De ver

hoogde laadvloer is kenmerkend voor het in Enkhuizen 
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ontwikkelde schip. Op een aantal punten, zoals het bedie

nen van de Proppen, is aanvullend onderzoek wenselijk. 

Door de niet al te grote stortschachten zal het lossen van 

de lading nog wel enig handwerk hebben gevergd van de 

tweekoppige bemanning. In onze ogen lijkt de constructie 

daarom misschien minder doelmatig dan had gekund. Maar 

dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de beperkingen 

van de in de houtbouw toegepaste materialen. Dit zal ook 

de reden zijn geweest waarom geen bodemkleppen wer

den toegepast. Dat de kleine bemanning in staat was om 

drie ladingen op een dag naar zee af te voeren bewijst dat 

dit schip grote voordelen opleverde ten opzichte van het 

volledig met de hand leegscheppen van schuiten. We kun

nen de Moddermops daarom beschouwen als een belang

rijke technische verbetering d ie lang geleden in Enkhuizen 

is ontwikkeld en die geruime tijd in gebruik is geweest. Tot 

nu is het bestaan van dit schip aan de aandacht ontsnapt. 

Een interessante vraag is of de Moddermops ook buiten 

West-Friesland in gebruik is geweest. 

Noten. 

De twee bestekken betreffen een "Sarter van een modderschip", 

gedateerd 14 september 1718 en een "Charter van een modder

scheepje", ongedateerd. Beide in: Oud Archief Enkhuizen (OAE 

145 lb). 

2 "Banden" zijn extra sterke houten delen uit kromgegroeide 

bomen die werden bevestigd in de boeg en in de achtersteven, dit 

ter versteviging van de constructie. 

3 Een luiwagen is een dwarsscheepse balk of beugel boven het dek 

voor het vastzetten van de schoot. De achterste luiwagen dient te

vens ter ondersteuning van de helmstok en vastzetten van het roer. 

4 Bijlagen Thesauriersrekening, 23 juni 1719 (OAH 2439c). 

5 Met dank aan Henk Zantkuijl. Anton Sipman noemt met name 

"Rigagrenen" als de houtsoort met de beste kwaliteit en verwijst 

hierbij naar Nicolaas Witsen. (A. Sipman. Molenbouw, Zutphen 

1975, bladzijde 493). 

6 Bij het aanbesteden van werkzaamheden was het zowel in Hoorn 

als in Enkhuizen gebruikelijk dat de stadswerkplaats (het 

"Fabrickhuijs") het ijzerwerk leverde. 

7 Deutel: kleine houten wig die in een houten penverbinding wordt 

gedreven waardoor deze wordt geborgd. 

8 Zie citaat in het eerste deel van dit artikel. Bron: Klaas van Voorst, 

Vervolg op de Chronijk van Hoorn , deel 5 (OAH 24). Bladzijde 74 van 

het (ongenummerde) uittreksel over de scheepvaart achterin het 

boek. 

9 J.M.Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten.Amsterdam 

1983. 

10 Voor de duidelijkheid: de afmeting van de steven in de lengterich

ting van het schip wordt in het bestek aangeduid met breedte, de 

afmeting dwars op het schip met dikte. 

1 1 Lezing van J.A. Barbier op 2e Nationaal Slibcongres 2001. 

Gegevens Dusagrind B.V. Utrecht. 

12 Bron: Oud Archief Hoorn, Stadswerken, Stukken betreffende de 

havens (OAH 2581 ), datum 8 januari 1696. Voor van Voorst zie 

noot 8 hier boven. 



Bodem Gerritsland gaf geheimen prijs 

Op de hoek van het Gerritsland en de Gravenstraat lag tot 
voor kort een parkeerplaats, stond een boom en een 
bouwvallige woning. De parkeerplaats is inmiddels verdwe
nen, de boom omgehakt en de woning gesloopt en nu heeft 

de bodem haar geheimen prijs gegeven. Op deze plaats 
stonden ooit de huisjes met nummer 25, 27, 29 en 31 . 
Nummer 27 werd al in 1958 gesloopt, gevolgd door num
mer 25 in 1959. 
lntermaris Woondiensten bouwt op deze plek een appar
tementencomplex. Voor de Archeologische Dienst van de 

gemeente Hoorn , onder auspiciën van archeologe Tosca 
van de Walle, een goede gelegenheid om dit stukje oud 
Hoorn aan een nader onderzoek te onderwerpen. Met 
behulp van een graafmachine werd het hele gebied afge
zocht. Een klus waar de dienst zes weken de tijd voor had 
gekregen. Begonnen werd met de uiterste punt van het 
perceel om zo verder de hele oppervlakte af te werken. De 

sporen van bebouwing die hier tot op dat moment werden 
aangetroffen dateren van rond 1600. Het gaat hierbij om 
muren, vloeren en verder ook kelders en waterputten. Dit 
gedeelte van Hoorn kan zo ongeveer de achtertuin van het 
uit 1385 daterende Agnietenklooster genoemd worden en 
bestond oorspronkelijk grotendeels uit moeras- en riet
landen. Rond 1593 kwam de verbinding met de nieuwe 
Gravenstraat tot stand. 

Er was veel publieke belangstelling tijdens de 'open dag' op vrij
dag 7 maart j.I. 

Frans Zack 

Bij de opgravingen aan het Gerritsland werd deze ronde water
put gevonden waaruit in de l 6e eeuw het welwater werd opge
haald. Rechts de waterkelder waarin zo'n honderd jaar later het 
regenwater werd opgevangen. 

De straat werd vernoemd naar Heer Gerrit van 
Heemskerk die zich in 1391 burgemeester van Hoorn 
mocht noemen. "Hij woonde op een effen akker, daer hy 
een huys geset hadde, met een groeten boomgaert, de 
welke na syn doot met huysen betimmerd werd, en nog tot 
op heden het Gerrits land heet." Deze uitleg, opgetekend 

doorVelius, konden belangstellenden bij de opgravingen op 
een bord lezen. In 1398 heeft men de gracht gegraven die 
in 1619 overwelfd werd waardoor het Gerritsland als bre
dere straat ontstond. 
Evenals bij vorige opgravingen deed de Archeologische 
Dienst van de gemeente Hoorn ook nu een beroep op vrij
willigers om bij de werkzaamheden te assisteren . 
Bovendien werd voor dit onderzoekswerk weer gebruik 
gemaakt van de diensten van het Amsterdamse Archeo

logisch Projectbureau Jacobs & Burnier. Dit bureau heeft 
een aantal jaren geleden ook de opgravingen bij de Karper
kuil mede voor zijn rekening genomen. 
Menno van der Heiden , archeoloog en werkzaam voor dit 
bureau vertelt: "De sporen van bewoning die wij hier heb
ben aangetroffen gaan terug tot ongeveer de vijftiende 
eeuw.Alle vondsten worden op tekening vastgelegd en ook 
gefotografeerd. Aan de hand van deze informatie zijn wij 
dan later in staat om een plattegrond van de kavels samen 
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Hier enkele van de vondsten die gedaan werden bij de opgra
vingen aan het Gerritsland, bestaande uit veel potscherven, pla
vuizen, messen, muntjes en enkele schoentjes. 

te stellen.Voor wat betreft kleine voorwerpen hebben wij 
hoofdzakelijk veel potscherven aangetroffen. Dat had ook 
te maken met het feit dat hier een plaats was waar het 

stadsvuil werd gestort. Temidden van deze grote hoeveel
heid scherven vonden we echter ook interessante zaken 
als wat munten, een kammetje, enkele messen, een schoen, 
plavuizen en ook het gedeelte van een houten spaan." 
Enkele van de laatste grote objecten die werden blootge
legd waren een waterput en een waterkelder. De ronde 
stenen put werd door de toenmalige bewoners in de zes

tiende eeuw benut om het welwater op te halen. Ongeveer 
een eeuw later had men een andere manier bedacht om 
aan schoon drinkwater te komen. Het regenwater werd op 
de daken opgevangen en vervolgens naar de waterkelder 
geleid waar het werd bewaard. "In het midden van de kavel 
waar wij nu opgravingen verrichten, is duidelijk een goot 

zichtbaar. Deze goot liep waarschijnlijk onder de bebou
wing door om vervolgens te eindigen in wat nu het 
Gerritsland is. Ook hebben wij hier een aantal houten 
vloeren gevonden, hetgeen er op wijst dat hier waarschijn
lijk ook houten huisjes hebben gestaan," aldus Menno van 

der Heiden. 

Voor belangstellenden was er op vrijdag 7 maart j.I. gele
genheid om de opgravingen van nabij in ogenschouw te 

nemen. Speciaal voor die gelegenheid waren diverse van de 
gevonden voorwerpen uitgestald en gaven de vrijwilligers 
uitleg over hetgeen er allemaal te zien was. De daarop vol
gende week kregen de archeologen nog gelegenheid om 
onderzoekswerk te doen. Een van de laatste vondsten die 

toen nog gedaan werd was een nog in perfecte staat ver
kerende schoen. "Deze schoen is nog véél mooier dan de 

schoen die we eerder gevonden hebben. De veters zitten 
er nog in, alleen het zooltje ontbreekt maar het stikwerk is 
nog duidelijk te zien", aldus een enthousiaste Cees Aay, 
archeologisch veldwerker bij de Archeologische Dienst. 
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De percelen Gerritsland 2 7 en 2 9 werden in 1968 aangekocht 
door de gemeente Hoorn en vervolgens gesloopt. 

Op maandag 17 maart was het uit met de opgravingspret 
en namen de bouwvakkers bezit van het terrein om de 
voorbereidingen te treffen voor de bouw van het apparte

menten-complex. Inmiddels is de bouw zover gevorderd 
dat al duidelijk te zien is wat voor fraais op deze plaats uit 
de grond wordt gestampt. 

De groentewinkel van Van der Gracht, Gerritsland 25/hoek 
Gravenstraat, viel rond 1959 onder de slopershamer. 



~EZER.§ §<CJHIR.KJJVJEN 

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. 

Geachte redaaie, 
1. In het kwartaalblad nr. 3 van 2002 staat op pagina 121 een 

foto van een mondharmonicaclub afgedrukt. U vraagt zich in 

het daarbij horende commentaar af, wat het voor een club 

was en hoe het kon dat eventueel een concert werd gegeven 

in een rijkseigendom. 

Om bij dat laatste te beginnen; de 'Krententuin' was voor de 

Tweede Wereldoorlog niet meer als gevangenis gebruikt en 

werd verhuurd aan diverse verenigingen. De letters NASB 

staan voor Nederlandse Arbeiders Sport-Bond, een aan de 

sociaal-democratie gelieerde overkoepelende vereniging. Nu 

zou men dat een omnivereniging noemen, waarbinnen diverse 

sporten en activiteiten worden bed reven. Ik heb daar overi

gens uitvoerig over geschreven in een artikel op pagina 42 van 

het kwartaalblad nr. I van vorig jaar. Maar misschien is u dat 

ontgaan. 

2. Bijgevoegd zend ik een paar kleine foto's van de bevrij

dingsdagen in 1945. De eerste betreft een 'Boeing fortress' 

bommenwerper die in de laatste oorlogsdagen en eerste 

bevrijdingsdagen was ingezet voor het droppen van voedsel

pakketten, voornamelijk op vastgestelde terreinen in de grote 

steden. Er wordt daarom wel eens getwijfeld of die droppin

gen ook in Hoorn hebben plaatsgevonden. De foto is het 

bewijs. Bovendien heb ik het zelf gezien. Het droppingsterrein 

was een weiland tussen de Drieboomlaan en Tweeboomlaan. 

Ik heb me daarheen gehaast, maar helaas hadden de omwo-

nenden zich de pakketten al toegeëigend. Er was namelijk geen 

toezicht, omdat het geen officieel aangewezen droppingster

rein was. Het is dan ook maar eenmaal gebeurd. 

3. De tweede foto betreft de arrestatie van NSB burgemees-

ter Zondervan (met bundeltje kleren) bij zijn huis op de 

Draafsingel , door uit het verzet opgedoken leden van de plaat

selijke K(nok) P(loeg). Te onderscheiden zijn: Bart de Haan, 

Kees Dijkstra, Henk Kleipoel en Ab Vortman. 

4. Het andere fotootje dateert uit ongeveer dezelfde periode, 

waarschijnlijk kort na de bevrijding. Het betreft het junioren 

E-elftal van Hollandia op het terrein aan de Geldelozeweg. 

Begeleider was de heer Keetman, die niet op de foto staat. De 

jongens zijn: knielend v.l.n.r. Krijn Dekker, Simon Lakeman, 

Klaas Meijer. Staand: Henk Stam,Armand Jonker, Nico Kaptein, 

Joop Hoekstra, Bertus de Best (?) en Gerard Schoenmaker. 

Het elfde teamlid was kennelijk nog niet gearriveerd. De 

opstellingen van de diverse elftallen werden bekend gemaakt 

op bulletins in het clubgebouwtje en bij het stamcafé De Witte 

Engel, nu MS-mode. 

H.J. Stam, 

Geldelozeweg 735, 1625 NS HOORN 

LEDEN EXCURSIE 
Op 4 oktober aanstaande gaat de ledenexcursie naar 

Den Haag. 

U kunt zich alvast aanmelden bij Oud Hoorn, Onder de 

Boompjes 22, te Hoorn, tel. 0229-273570. 

Over de invulling van de dag en de kosten wordt u geïn

formeerd in het kwartaalblad van september. 
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AN DJE IB31E§T1U1UR§T AFJEJL 

Hoorn moet haar topmonumenten 
behouden! 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering van 15 april jl. heeft het 

bestuur de leden geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken met betrekking tot het actieprogramma 'Hoorn moet 

haar topmonumenten behouden'. 

In de vergadering van de raadscommissie Welzijn en 

Volksgezondheid van 10 april heeft het bestuur nogmaals de 

argumenten tegen de verkoop van de "Hoornse Top Vijf" aan 

de vertegenwoordigers van de Hoornse politieke partijen uit

eengezet. Het deed dat tegen de achtergrond van het discus

siestuk van het college over de verkoopmogelijkheid. Dat stuk 

concludeerde dat verkoop van de panden uit financieel oog

punt voor de gemeente een verkieslijke optie was. 

Daarna verwoordde iedere politieke partij haar opvattingen 

over het verkoopvoorstel, gevolgd door een discussie waarbij 

de vereniging slechts eenmaal de gelegenheid kreeg een duit 

in het zakje te doen. Uiteindelijk trok de voorzitter de con

clusie dat er politiek gezien draagvlak is voor het college

voorstel om de vijf rijksmonumenten te verkopen aan de 

Vereniging Hendrick de Keyser met alleen de fracties van de 

WD en Hoorns Belang tegen. De wethouder Monumenten

zorg zei vervolgens te verwachten dat het college binnen 

afzienbare tijd met een voorstel tot verkoop naar de raad zou 

komen. 

Even terzijde: op 14 april ontving Oud Hoorn van de raads

griffier een briefje met de mededeling dat twee grote actie

posters schade hadden veroorzaakt aan de wanden van de 

raadszaal. "In verband met de komende reconstructie van de 

raadszaal is er echter geen man overboord", schreef de raads

griffier. Het bestuur van Oud Hoorn was bij het lezen van dit 

briefje geroerd door de grote ruimhartigheid die eruit sprak. 

In de voorjaarsledenvergadering heeft het bestuur verant

woording afgelegd van het tot nu toe gevoerde beleid tegen 

de verkoop. Er voltrok zich een levendige discussie die in 

meerdere opzichten verhelderend was. Aan het eind van die 

discussie kwam de vraag naar voren of Oud Hoorn, zodra het 

voorstel tot verkoop bij de gemeenteraad ingediend was, het 

instrument van het referendum in stelling zou moeten bren

gen. Uit de discussie die daarop volgde, bleek dat nogal wat 

leden door die vraag werden overvallen. Er viel veel uit te leg

gen over de vrij ingewikkelde procedure rondom het raadge

vend referendum.Aan het eind van deze discussie zei de voor

zitter toe dat een referendum alleen gebruikt zou worden 

wanneer daar in de gelederen van de vereniging voldoende 

draagvlak voor zou zijn. Uit de vergadering kwamen suggesties 

over de wijze waarop de leden zouden kunnen worden 

geraadpleegd. 

Gehoord de vergadering, zei het bestuur zich te beraden over 

de nu te nemen stappen. 
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A.G.F. van Weel, voorzitter 

Buitengewone ledenvergadering in juni over 
referendum 
In de bestuursvergadering van 14 mei is, ten huize van 

bestuurslid MargotVeerman, indringend en langdurig gediscus

sieerd over de inhoud en de tot nu toe gevolgde procedure 

van de actie en het eventuele vervolg in de vorm van een refe

rendum. 

Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om in de maand juni 

een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven waarin de 

vraag aan de orde is of er in de vereniging voldoende steun is 

voor het inschakelen van het instrument van een referendum. 

Op pagina 51 van dit nummer van het kwartaalblad vinden de 

leden van onze vereniging de uitnodiging voor deze buitenge

wone ledenvergadering. Dit vergezeld van een toelichting bij 

het raadsvoorstel en bij de referendumprocedure. 

Op het moment van het bestuursbesluit was bekend dat het 

college van B & W van Hoorn waarschijnlijk in de vergadering 

van 10 juni het voorstel tot verkoop aan de raad zou voor

leggen. De Hoornse referendumverordening schrijft als eerste 

stap voor dat tenminste 5% van de kiesdeler (was 804 kiezers 

bij de laatste raadsverkiezing), zijnde 40 kiezers, tenminste 

twee dagen voor de dag van de raadsvergadering waarin het 

betreffende raadsbesluit behandeld wordt, de raad schriftelijk 

kennis geeft van de wens tot het houden van een referendum. 

Teneinde alle mogelijkheden open te houden, heeft het 

bestuur besloten, zodra het raadsvoorstel bekend is, alvast te 

beginnen met het inzamelen van voldoende namen en hand

tekeningen conform de procedure. Ook heeft het bestuur 

besloten zich goed te laten informeren omtrent inhoud en uit

voering van de Hoornse referendumprocedure. 

Het behoeft geen betoog dat tijdens de aanstaande buitenge

wone ledenvergadering een belangrijke kwestie aan de orde 

wordt gesteld.Vandaar op deze plaats reeds de oproep aan de 

leden gehoor te geven aan de op handen zijnde uitnodiging. 

Jubileumnummer Kwartaalblad 
"Hoorn en het binnenwater", onder die titel gleed bij alle 

leden medio de maand mei het jubileumnummer van het 

kwartaalblad in de bus. Frans J.P.M. Kwaad heeft, op verzoek 

van bestuur en redactie, zijn opvattingen over de waterstaat

kundige oorsprong van Hoorn, helder en toegankelijk neerge

legd in deze bijzondere uitgave.Toegegeven, het is een exposé 

voor de echt geïnteresseerden geworden. Maar tegelijkertijd 

stelt Kwaad zich zulke logische vragen vanuit zijn eigen vakge

bied, dat een ieder die de moeite neemt om aan zijn verhaal 

te beginnen al snel op zoek moét naar de antwoorden. De 

vereniging is blij met deze unieke uitgave en hoopt daarmee 

een bijdrage te hebben verleend aan de immer durende dis

cussie over het ontstaan van de stad. Het bestuur is Frans 

Kwaad, zijn adviseurs en de redactie grote dank verschuldigd 

voor deze uitgave. 

Een waardige opluistering van een kwart eeuw kwartaalblad! 



Drie nieuwe ereleden 
De voorjaarsledenvergadering ging enthousiast akkoord met 

het voorstel om drie nieuwe ereleden toe te voegen aan het 

bescheiden lijstje dat na 85 jaar Oud Hoorn is opgebouwd. 

Femke Uiterwijk,Arie Boezaard en Leo Hoogeveen ontvingen 

bij hun benoeming ieder de erespeld van Oud Hoorn. De 

Hoornse kunstenares Vic van der Veldt ontwierp deze verfijn

de speld vanuit 

het Oud Hoorn

logo: goud op de 

plaats van de 

rode baksteen, 

zilver in de 

natuurstenen 

boog, fijn gepo

lijst, transparant 
en het jaartal De erespeld van Oud Hoorn. 

1917 in de sluit-

steen. Daarmee heeft het bestuur zijn grote respect willen 

tonen voor de drie genoemden. U leest daar elders over in dit 

blad alsmede in het verslag van de vergadering. 

Er is lang gezocht naar een teken, een symbool, waarmee op 

aansprekende wijze uiting kan worden gegeven aan de bijzon

dere waardering voor ereleden. Volgens het bestuur is het 

daar nu in geslaagd. Het rekent er natuurlijk wel op dat de 

ontvangers de speld ook dragen op daarvoor geschikte 

momenten. Je wordt immers niet zomaar erelid van Oud 

Hoorn. 

In de najaarsledenvergadering van oktober zal bij de nog 

levende ereleden de erespeld ook worden opgespeld. 

Er gebeuren veel goede dingen in Hoorn 
Na een totale restauratieperiode van ruim zeventien jaar, is op 

vrijdag 25 april de Noorderkerk aan het Kleine Noord over

gedragen aan het nieuwe kerkbestuur. Het restauratiebestuur 

had hiervoor de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen uitgenodigd, mevrouw Maria van der Hoeven. 

Mevrouw Van der Hoeven heeft zich destijds als voorzitter 

van de vaste kamercommissie, samen met de kamerleden Valk 

en Van der Vlis, bijzonder ingespannen om voor Hoorn enkele 

z.g. 'kanjers ' binnen te halen. Oud-burgemeester P. Janssens 

Mevrouw Maria van der Hoeven, minister van OCW draagt de 
Noorderkerk over aan het kerkbestuur. 

\ 
\ 

Claes Mofenaarssteeg 

NOOfderkerksteeg 

In het gearceerde dakvlak zijn de gesigneerde leien geplaatst. 

onthulde bij die gelegenheid het sponsorbord met daarop ook 

de gekalligrafeerde naam van de vereniging.Veel leden hebben 

bij de actie 'Van een leien dak' tijdens de najaarsledenvergade

ring van 2001 hun naam gesigneerd op een nieuwe daklei. 

Oud Hoorn is bijzonder ingenomen met de kwaliteit van de 

restauratie waarin als laatste klus , het opnieuw voegen van de 

voorgevel, het kerkgebouw opnieuw een degelijke aanblik 

heeft gegeven. Op zich was het betreurenswaardig dat allen 

die ooit betrokken zijn geweest bij het lange restauratiepro

ces, niet ook betrokken waren bij de feestelijke overdracht. 

Het heeft heel veel tijd gekost, maar eindelijk kent het rijks

monumentale Waterschapspand aan Grote Oost 2 een 

bestemming die klinkt als een klok. Het Affichemuseum open

de op donderdag 15 mei definitief haar deuren: een grote 

schare belangstellenden trok van de Oosterkerk naar het 

museumcomplex en aanschouwde voor het eerst de schat aan 

creativiteit die anderhalve eeuw ontwikkeling heeft opgele

verd. De collectie van het museum is van groot historisch 

belang: de aanwezige affiches tonen op kleurrijke wijze onder 

andere de ontwikkeling in de vervoerstechnieken van de laat

ste 150 jaar: van stoomboot naar straalvliegtuig. Een aanwinst 

voor Hoorns toch al rijke cultuuraanbod. 

Op diezelfde dag opende mevrouw Ria Kok, echtgenote van 

de voormalige minister-president, het restaurantcafé Ridderik

hoff. Dit etablissement combineert een smaakvolle relatie tus

sen professionele culinaire verwenners en de Stichtingen 

Philadelphia Zorg en Uitzendgilde en Arbeidsintegratie. U 

wordt bediend door verstandelijk en psychisch gehandicapten 

waarvan de trots op 'hun' restaurant ten volle afstraalt. 

Initiatiefnemer, het voormalige raadslid Cilia van Weel, en de 

voorzitter van de onvolprezen Stichting Stadsherstel Hoorn, 

Rita Bax, gaven in gloedvolle betogen het grote belang van 

deze nieuwe Philadelphia-vestiging aan. 

Oud Hoorn is bijzonder te spreken over de wijze waarop dit 

moeizame restauratieproject uiteindelijk is gerealiseerd. Het 

interieur is meer dan één bezoek waard. 

Het complex aan de Pakhuisstraat 
Hoorns college van B&W heeft onlangs het eindverslag van 

het onderzoek naar de restauratie en bestemmingsmogelijk-
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heden van het VOC-pand Pakhuisstraat 3, 5 en 7 en Achter de 

Vest 58 ontvangen. De werkgroep heeft haar taak erop zitten, 

het woord is nu aan Hoorns college. Het eindverslag kent drie 

varianten . Oud Hoorn dringt nog steeds aan op een financieel 

haalbare invulling door de samenwerkende historische vereni

gingen van een deel van het pand aan de Pakhuisstraat. 

Het eindverslag is tijdens de bestuursvergadering van mei aan 

de orde geweest. Alle opties zijn de revue gepasseerd en 

beoordeeld op hun haalbaarheid. Het bestuur wacht in span

ning op de reactie van het gemeentebestuur. 

Uit de monumentencommissie 
Op zich was het pijnlijk dat Oud Hoorns verzoek om het bas

tion naast de Oosterpoort meer zichtbaar terug te brengen in 

plantsoen en talud geen aandacht kreeg van de politieke par

tijen tijdens de behandeling in de raad en geen genade vond in 

de ogen van de wethouder. "Wat onder de grond zit, kan ook 

later naar boven worden gehaald. Het heeft nu geen priori

teit". Jammer, want nu lag er een initiatief uit de Hoornse 

gemeenschap met een financiële onderbouwing, al had het 

bestuur daar de werkgroep Micromilieu eerder over moeten 

informeren. 

Ondertussen verloopt de advisering rondom de plaatsing op 

de gemeentelijke monumentenlijst van vele panden aan de 

Bangert en Koewijzend redelijk voorspoedig. De commissie 

heeft de bedenkingen van een aantal eigenaren besproken. 

Plaatsing wordt voorgesteld van o.a. Dorpsstraat 230 (kleine 

stolpboerderij van het Noord-Hollandse type) ,Westerblokker 

16 (stolpboerderij van het gekeerde West-Friese type) , 

Westerblokker 20 (villa uit omstreeks 1910), Westerblokker 

1 12 (vrijstaand woonhuis uit 1906 met neorenaissance- en 

Jugendstilkenmerken. 

De commissie heeft afwijzend geadviseerd inzake de verlening 

van de sloopvergunning voor de oude fabrieksschoorsteen 

van voorheen 'De Discus' uit 1928. De schoorsteen is gelegen 

achter het rijksmonument Korenmarkt 5 maar is niet opge

nomen in de redengevende beschrijving. De commissie was in 

meerderheid van mening dat de schoorsteen desondanks toch 

geacht moest worden onderdeel uit te maken van de reden

gevende beschrijving. 

In het kader van het project Hoorn Kern Gezond om de his

torische binnenstad aantrekkelijker te maken voor de bewo

ners, de ondernemers en de bezoekers, heeft de raad de z.g. 

Leidraad vastgesteld. Met deze notitie beoogt het college om 

de kwaliteit van de herinrichting voor de individuele projec

ten, bijvoorbeeld het Pakhuisstraatgebied, eenvoudiger te 

maken. Trefwoorden van de notitie zijn: sober en doelmatig. 

Opvallend is dat deze notitie eerst door de raad is vastgesteld 

en daarna is gepresenteerd aan de monumentencommissie. 

Oud Hoorn is van mening dat de aspecten van het water in 

de stad, de kades en de voortdurende ophogingen, onderbe

licht zijn gebleven. De mosterd na de maaltijd wordt zo zuur. 

Reclamebeleid 
In maart 2003 heeft de gemeente Hoorn dan eindelijk een 

brochure het licht doen zien onder de titel : 'Reclamebeleid, 

waar mag u gevelreclame plaatsen op uw pand?' Reeds in mei 

1996 heeft de gemeente het z.g. Reclamebeleid opgesteld van

uit de optiek dat het historisch karakter van de stad zo veel 

mogelijk behouden blijft. Het beleid schrijft voor dat altijd een 

vergunning vereist is voor het plaatsen van een handelsrecla

me op de gevel van het bedrijfspand. 

Oud Hoorn is blij met deze brochure. Eindelijk wordt voor 

iedere betrokkene inzichtelijk gemaakt waaraan de reclame

voering aan de gevels moet voldoen . Omdat niet alle gebieden 

van de stad hetzelfde zijn qua omgeving en uitstraling kent het 

reclamebeleid vijf gebieden: binnenstad, bedrijventerreinen, 

kantoorgebieden, winkelcentra en overige woongebieden en 

lintbebouwing. Zo geldt voor de binnenstad dat reclame alleen 

mag op de ondergevel. De folder maakt helder duidelijk waar 

de ondergevel ophoudt en de bovengevel begint (zie teke

ning). Voor monumenten gelden ook de volgende regels: 

a. de reclame mag hooguit 60% van de gevelbreedte in beslag 

nemen 

b. verlichte reclame is uitsluitend toegestaan wanneer die is 

uitgevoerd in losse letters in neon. 

Het plaatsen van reclame in zone 3 is in de binnenstad niet toegestaan, in zone 1 en 2 wel. 
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Oud Hoorn is benieuwd of bijvoorbeeld de nieuwe 

McDonald's-vestiging aan het Grote Noord zich hieraan zal 

houden. 

Het aanvraagformulier voor een reclamevergunning is ver

krijgbaar bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen in het 

stadhuis. 

Het mag dan even geduurd hebben, Oud Hoorn is blij dat nu 

voor iedereen inzichtelijk is gemaakt waar de grenzen van de 

reclamevoering liggen. 

Twee loffelijke initiatieven 
Op deze plaats verdienen twee actieve leden van de vereniging 

complimenten voor hun nieuwe initiatieven. 

Allereerst heeft het bestuur ingestemd met het idee van Ben 

van Tartwijk om, te beginnen met die van Fyken Rijp, de 

Hoornse kronieken via een CD-Rom toegankelijk te maken 

voor belangstellenden. 

Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd de eerste exem

plaren in de Oud Hoorn-winkel in de verkoop kunnen wor

den gegeven. Platenmaatschappij Disky verleent haar welwil

lende medewerking. 

Vanuit het Comité 40-45 kwam Albert de Graaf met de idee 

om samen met Oud Hoorn een brochure/folder te ontwikke

len die de route aangeeft waaraan de Hoornse gedenktekens 

aan de Tweede Wereldoorlog zijn gesitueerd. Margot Veerman 

zal namens het bestuur van Oud Hoorn het voortouw nemen. 

Schenking 
Mevrouw Alie van Veen uit Hoorn verraste ons enkele weken 

geleden met een gift van zestig zwart-wit foto's. De foto's, for

maat 52 bij 62 centimeter, zijn gemaakt door haar inmiddels 

overleden oom Jan de Jongh die ooit vanuit de Willem Backflat 

zijn hobby beoefende: fotograferen, ontwikkelen en afdrukken 

van foto's.Alle opnamen zijn in Hoorn genomen en dateren uit 

de zeventiger jaren. Er zitten prachtige beelden bij uit de 

recente geschiedenis van de stad. De vereniging is zeer inge

nomen met deze aanwinst voor het Oud Hoorn beeldarchief. 

Oproep voor oude foto's 
Oude Hoorn is op zoek naar oud-fotomateriaal ter aanvulling 

van het eigen foto-archief. Wanneer u op zolder of waar dan 

ook, fotomateriaal heeft liggen van het oude stadsbeeld, van 

speciale gebeurtenissen, van interessante groepen mensen, van 

de visserij of wat dies meer zij, wees dan zo vriendelijk om 

contact op te nemen met Femke Uiterwijk p/a Oost-Indisch 

Pakhuis, tel. 0229-273570. Zij neemt dan contact met u op. 

Het spreekt voor zich dat u uw oude exemplaren ongeschon

den weer terug krijgt. U bewijst er uw vereniging een grote 

dienst mee. 

De Appelhaven-Korenmarkt begin vorige eeuw. Een plek - nostalgie of niet - met een hoge historische kwaliteit en nog zonder drijvend terras. 
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Blijven steigeren, maar hoe 

Als laatste van de grote kerkrestauraties te Hoorn kwam 

op Ramen 4 onze lutherse kerk aan de beurt. Daken, 

ramen, muren, lood- en zinkwerk werden voorzover 

mogelijk gerestaureerd, meestal echter geheel vernieuwd. 

Wat het houtwerk betreft waren er 

de schrikaanjagende resultaten van 

de houseparties der autochtone en 

allochtone knaagkevers. Het balken

werk toonde in volle omvang de 

aangerichte schade. U kent dat wel, 

hé". Des avonds bij invallende sche

mer ziet het er allemaal nog aardig 

uit, doch bij het morgengrauwen is 

de aanblik anders! 

Albert de Graaf, 
Stichting Behoud lutherse Kerk Hoorn 

grondige restauratie van het befaamde Müllerorgel, anno 

1773. Logisch komt dan de gedachte op: "Nu, zo is het wel 

genoeg geweest!" Wij, de bestuursleden van onze Stichting 

Behoud lutherse Kerk Hoorn denken daar toch anders 

over. Wij willen ons klein en char

mant monument met zorg onderhou

den. Met behulp van velen hebben we 

ons daarvoor met hart en ziel inge

zet. Die hulp kunnen we niet missen! 

We constateren gewoon dat ons aan

tal donateurs afneemt. Derhalve een 

dringende en welgemeende oproep: 

Dat gold stellig ook voor de ruimte 

binnenkerks. Na vele doordachte, 

redelijke en knullige adviezen, zome

de vele proefnemingen kreeg het 

interieur de glans van 1769 terug in 

een lichte en verantwoorde kleur

stelling. De beschikbare gelden ver

bruikt zijnde hebben we met onze 

Bij de laatste restauratie, een aantal jaren 
geleden, stond de Lutherse Kerk in de steigers. 

" Doe met ons mee dit unieke monu

ment in Hoorn te behouden!" We 

vragen een minimumdonatie van tien 

Euro, echt niet meer. In juni en 

november ontvangt u ons informatie

bulletin met girobiljet. U kunt dan 

desgewenst uw bijdrage in twee ter

mijnen voldoen. Meldt u aan per 

briefje of op telefoonnummer 0229-

kerkleden en onder gratis directie van onze architect H.W 

en zekere schilder P. uit Hoorn de consistorie prachtig 

ingericht naar 19e eeuwse snit. De finale bestond uit de 

216826. 

Maak het mogelijk dat wij kunnen blijven steigeren, want 

als verval eenmaal inzet . .. Ook éénmalige giften zijn altijd 

welkom op rek.nr. 64.14.53.167 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn zoekt zo spoedig mogelijk kandidaten voor de functie van: 

HOOFD DISTRIBUTIE M/V 

Functie-omschrijving 

Hij of zij is verantwoordelijk voor de verzending van Oud Hoorn-post aan de leden. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om, eens in 

de drie maanden, de correcte distributie van het kwartaalblad met toebehoren. 

Functie-eisen 
goed kunnen samenwerken met en leiding geven aan de andere vrijwilligers die betrokken zijn bij de postverspreiding 

kunnen werken onder tijdsdruk 

een beschikbaarheid van twee tot drie dagen per kwartaal 

enige kennis van het omgaan met de computer is een aanbeveling 

Geboden wordt: 
goede facilitaire voorzieningen 

een groep enthousiaste medewerkers 

een grote mate van zelfstandigheid 

Kandidaat-vrijwilligers voeren een gesprek met de benoemingscommissie. Deze bestaat uit twee leden van het dagelijks bestuur 

en de ledenadministrateur. 

Sollicitaties kunt u schriftelijk of mondeling richten aan de heer F. van lersel , p/a Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, 

1621 GG Hoorn, tel. 0229-273570. 
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De klokken van Hoorn, zij klonken zo schoon 

Albert de Graaf, bestuurslid Vereniging Het Carillon 

"De klanck van Hoorens lof vervuldt ontel 'bre ooren 

Soo ras het kloeke-spel tot Hoeren sich laat hoeren ... " 

Aldus een lofzang op het carillon van Pieter Hemony in 

1672 opgehangen in de toren van de toenmalige Grote 

Kerk. In 1838 verbrandde dit schone gebouw en het 

Zocheriaanse monster dat ervoor in de plaats kwam, 

onderging in 1878 hetzelfde lot. De kerkelijke en burgerlij

ke gemeente hadden in deze tijd wel andere zorgen te 

overkomen dan zich in te spannen om de opvolgers van de 

oude Grote Kerk te voorzien van een carillon. Eerst in 

1924 vond de oprichting plaats van de Vereniging Het 

Carillon te Hoorn.Acties om de toren van de derde Grote 

Kerk te voorzien van een klokkenspel hadden weinig resul

taat. De tijd was er ook niet naar. Men ging van crisis naar 

crisis. Toch gelukte het in 1939 om een carillon van 37 

klokken in de toren te plaatsen. Dit was wat later dan 

voorzien, doch dat had te maken met de vervanging van de 

torenspits, die wegens bouwvalligheid moest worden afge

broken. Vele feestelijkheden omgaven de ingebruikname. 

In de speciale uitgave van Oud Hoorn inzake de Grote 

Kerk, maart 1983, geeft Leo Hoogeveen een uitgebreid 

overzicht van de historie van het carillon, de sponsors van 

de klokken, de vreugdevolle opschriften en de ontredde

ring toen de Duitse bezetter het met zoveel moeite en 

enthousiasme verkregen werk op 24 maart 1943, thans 60 

jaar geleden, uit de toren verwijderde. 

Het bestuur van de Vereniging Het Carillon ontving van de 

Rijkscommissaris, zeg maar de landvoogd, dr. Seijss-lnquart 

een bemoedigende brief: "Gij weet, dat wij thans de kerk

klokken wegnemen. Dat is een volkomen natuurlijke maat

regel. Het is steeds zoo geweest, dus reeds voor eeuwen, 

dat men in goede tijden de schatten in de kerken geplaatst 

heeft. Wanneer dan oorlogen kwamen, werden de kelken 

24 maart 1943: de klokken worden in beslag genomen. 

en monstransen weggenomen en als oorlogsschat 

gebruikt, om het vaderland te beschermen. Daartoe kan 

men ook de kerkklokken rekenen, die naar onze begrippen 

nog lang niet behoren tot zulke godsdienstige voorwerpen 

als een monstrans of kelk. Het spreekt vanzelf, dat wij hier 

iedere gram koper, tin, enz. mobiliseeren. Wanneer thans 

tot mij de vraag gericht wordt, hoe ik dat kan doen, zou ik 

willen antwoorden: "lk verwonder mij zeer, dat gij niet vrij

willig gekomen zijt, om den Duitschen soldaat dit koper 

aan te bieden, opdat hij het Bolsjewisme van uwe grenzen 

zal afhouden" . .. 

Gedachtig een rondgestrooid devies: "Klokken uit de 
toren, oorlog verloren" begon het bestuur van de 

Carillonvereniging al in 1944 met toebereidselen om een 

nieuw carillon te plaatsen. Vanaf juli 1945 startte daarvoor 

een actie, bekroond in 1950 met het aanbrengen van een 

carillon van maar liefst 42 klokken. De correspondentie ter 

hand nemend, de bemoediging lezend uit alle lagen der 

burgerij van de toenmalige kleine stad, word je wat stil. Dat 

geldt evenzeer wanneer je de opschriften leest, aange

bracht op de klokken. 

"Door ruw geweld werd ik geveld . Maar nauw'lijks is er 

vrede weer, ik wederkeer. En schoner nog dan ooit tevoren 

laat ik mijn bronzen stemme horen". 

Dankzij gedreven bestuurders, medewerking van overhe

den die hun plicht verstaan en stadgenoten van dichtbij en 

veraf, omvat de 'bronzen stemme' van het carillon nu 52 

klokken. 

Het bestuur van de Vereniging Het Carillon te Hoorn zet 

zich in om het aan onze stad toevertrouwde instrument 

naar beste vermogen te verzorgen, indachtig de inspannin

gen van hen die in boze tijden niet versaagden. Zij gaven 

het antwoord op datgene wat de dichteres Ida Gerhardt 

zo ontroerend heeft verwoord toen ze in het oorlogsjaar 

1 941 een beiaardier een carillon hoorde bespelen. 

"En één tussen de naamloos velen 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luisteren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
Dit sprakeloze samenkomen 
En Hollands licht over de stad 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
Zo bitter, bitter lief gehad" 

(fragment uit 'Het Carillon') 

De klokkeklanken horend uit onze Grote Kerktoren, vraag 

ik u niet te vergeten al wat in 1943 ging verloren en dank

baar al degenen te herdenken die zich hebben ingespannen 

om ons dit prachtige instrument terug te geven. 
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Veel namen, weinig uitleg 

Historici met bestuurlijke belangstelling of ambities kunnen 
er hun hart aan ophalen, bestuurders met interesse voor 

de geschiedenis trouwens ook. Het boek 'Twee eeuwen 
stadsbestuurders van Hoorn' is voor hen meer dan de 

moeite waard. Voor u als regelmatig lezer van het orgaan 

'Oud Hoorn' ongetwijfeld ook. Groepen lezers dus, bij wie 

belangstelling voor het boek min of meer vast staat, dan 

wel in potentie aanwezig is. 

Zo'n boek, in de goed gekozen typografie en prachtige ver

schijningsvorm, zou ook andere lezers moeten boeien. 
Passanten, die zo maar eens naar zo'n boek grijpen, omdat 

ze wel iets meer van de Hoornse geschiedenis willen 

weten. Bij het doorbladeren zouden deze passanten op z'n 

minst ook geboeid moeten worden 
door de inhoud. Een besluit tot 

lezen en kopen zou daarvan het 

logische gevolg kunnen zijn . 

Het lijkt niet gewaagd te veronder
stellen dat zulks niet vaak gebeurt, 

helaas. Waarschijnlijk geheel in 

overeenstemming met de bedoe
lingen van de twee auteurs, Leo 

Hoogeveen en Arie van Zoonen, 

komt de titel van het boek exact 

overeen met de inhoud. Het 

beperkt zich documentair tot het 

bestuur. Veel namen zijn er derhal

ve in te vinden, te veel voor een 

aspirant-belangstellende, maar met 

minder zou de titel van het boek 

niet gedekt zijn.Veel namen, te wei

nig uitleg en nauwelijks anekdo

tisch. Net iets te vaak wordt in het 

boek verondersteld, dat de lezer 

voldoende voorkennis bezit over 

Hoorn. Zo wordt de naam 't Rooie Dorp enkele keren 

genoemd. De lezer mag en moet aannemen dat dit in onze 

stad een wijk is, die de naam 't Rooie Dorp in de volks

mond heeft gekregen. Een arbeiderswijk dus. Maar waar en 
welke? Antwoord: de Venenlaan, zo blijkt ruim 400 pagina's 

verder bij de verantwoording 'secundai re bronnen'. 

0 ja, het is goed dat het boek op pagina 72 spreekt over 

de bevoegdheden van de burgemeester met als voorbeeld 

diens ingrijpen bij een incident op 12 april 1994. Maar de 

verwijzing naar pagina 423 ontbreekt. Dat mevrouw 

Lanting als wethouder in 1997 haar portefeuille Sociale 

Zaken moest afstaan aan wethouder Van Es wordt vermeld 

met als oorzaak: problemen bij de Sociale Dienst. Verdere 

uitleg over de aard van deze problemen ontbreekt. Strikt 

genomen correct binnen een bestuu rdersboek, maar een 
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lezende buitenstaander zou daarover toch wel iets meer 

willen weten.Aardig is de afbeelding op pagina 1 19, die laat 

zien en meldt dat op 1 maart 1969 een vrijwillige grens

wijziging tussen de gemeenten Berkhout, Hoorn en Zwaag 

een deel van de nu omstreden Leekerlanden aan Hoorn 

toebedeelde. Min of meer pikant is van veel eerder ( 1686) 

de Keur tegen het ontijdig bijslapen, die in 1805 nog werd 

gewijzigd maar een jaar later geheel afgeschaft. 

Te weinig van dergelijke meldingen maken het boek niet 

bijster toegankelijk voor de bij de boekhandel binnenlo

pende burger. Jammer, want qua informatie over het 

bestuur van Hoorn verdient het boek een medaille meer 

dan een eervolle vermelding. 

Zo is het leuk te weten dat al in 1796 

in het stadhuis de dinsdag als verga

derdag gold. Ook nu nog komen bur

gemeester en wethouders wekelijks 

op die dag bijeen. Over de ontwikke

ling van de stad qua inwonertal en 

gebiedsuitbreiding geeft het boek 

eveneens interessante info rmatie . 

Hoe binnen de groeiende stad de 

samenstelling van de bevolking veran

derde voor wat betreft godsdienst en 

maatschappelijke opvatting. Het boek 

laat dit lezen, of beter - niet vriende

lijker - gezegd: concluderen door hen 

die de demografische geschiedenis 

van Hoorn al een beetje kennen. 

Helaas bevat het boek ook enkele 

slordigheden. Het derde gekozen 

PvdA-raadslid mist op pagina 442 een 

naam en op bladzijde 121 wordt ver

wezen naar pagina --. Dat het toen-

malige raadslid Jac. Dekker geboren 

werd in Haringkarspel , dat zal geen enkele lezer echt wil

len geloven. 

Actueel gezien is het goed te weten dat Hoorn in 1921 

geen burgemeesterloos tijdperk kende, zoals nu. In een en 

dezelfde gemeenteraadsvergadering werd afscheid geno

men van de vertrekkende burgemeester (AA. de Jongh} en 

geschiedde de installatie van de nieuwe burgemeester 

(mr. G.J. Bisschop). Terecht siert de foto van deze histori

sche bijeenkomst de omslag van het boek. 

(Op verzoek van het bestuur nam Ben Klaassen het schrij

ven van een recensie voor het boek 'Twee eeuwen stads

bestuurders van Hoorn' voor zijn rekening. De in Hoorn 

woonachtige Ben Klaassen was tot aan het moment dat hij 

in de VUT ging adjunct-hoofdredacteur van het Noord

hollands Dagblad). 



Het Centraal Veerhuis en de bodes 

In ons blad Oud Hoorn worden diverse perioden uit de 

geschiedenis van ver verleden tijden, maar ook van de jaren 

vlak na de Tweede Wereldoorlog behandeld. Uit die perio

de van na de oorlog tot ongeveer 1960 was er een heel 

apart wereldje op en rondom de Vale Hen door de bodes 

en de vele kleine bedrijfjes in de buurt. 

Mijn verhaal 
Het was vlak na de oorlog. Mijn vader had een bollenbe

drijf in Sassenheim en dat was keihard werken, want alles 

gebeurde toen nog met de hand. In het laatste jaar van•de 

oorlog kreeg hij een zware longontsteking en daar hield hij 

een bronchitis aan over. Daarom was het advies van de 

huisarts, dat hij niet meer op het bollenland mocht werken 

omdat dit veel te zwaar voor hem was. Hij moest maar 

lichter werk zoeken. 

Ik was toen 14 jaren oud en terwijl mijn ouders naarstig op 

zoek waren naar lichter werk voor m'n vader, had ik een 

zorgeloze en mooie jeugd in Sassenheim en gingen de peri

kelen van mijn vader en moeder geheel aan mij voorbij. 

Toen ik echter op een dag uit school thuis kwam, hoorde 

ik als een donderslag bij heldere hemel: "Wij hebben een 

Cleem Zandbergen 

bodenhuis in Hoorn gekocht". Ik wist niet eens wat een 

bodenhuis was en had nauwelijks van de stad Hoorn 

gehoord. 

Het was herfst 1948, toen ik achter in de dubbele kabine 

van de verhuiswagen langs de Galgenbocht Hoorn zag lig

gen en ik vond de aanblik van de stad aan het Hoornse 

Hop meteen onvergetelijk mooi. 

We kwamen de Vale Hen opdraaien en voor het Centraal 

Veerhuis werd gestopt. Ik zag een vreselijk oud en scheef 

gebouw van honderden jaren oud. 

We kwamen in een woonkamertje van misschien 4 x 3 

meter, met de kachel midden in de kamer en de pijp dwars 

door het plafond en dwars door een slaapkamertje er 

boven en zo door het dak. Geheel boven was een zolder 

met een onbeschoten dak waar je zo door de kieren tus

sen de dakpannen door naar buiten keek en daar moest ik 

met m'n broer Chris slapen. Het gebeurde 's winters wel, 

dat als we 's morgens wakker werden, de dekens met rijp 

bevroren over ons heen lagen.Aan de voorzijde van de zol

der was een slaapkamertje gemaakt met wanden van kar

ton en dat was voor mijn zuster Nel bestemd. 

Verder bestond het pand beneden hoofdzakelijk uit het 

De zijgevel van het Centraal Veerhuis aan de Vale Hen in vroegere tijden. De ingang was links aan de Dubbele Buurt. Zie ook het 
kwartaalblad 1987, nr. 2, blz. 51152. 
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café. Het was een flinke ruimte met wit zand op de houten 

vloer. Maar voor alle duidelijkheid: wat was een boden huis? 

Een bodenhuis en de bodes 
In een bodenhuis kwamen allerlei bodes (ondernemers 

met een klein transportbedr ijfje) uit geheel Westfriesland 

bij elkaar. Zij vervoerden allerlei goederen van en naar de 

mensen en bedrijven buiten de stad met een grote ver

scheidenheid aan vervoermiddelen en het Veerhuis was het 

centrale punt waar de goederen in het pakhuis werden 

verzameld . Maar pas op, deze bodes hadden een niet te 

verwaarlozen functie in Westfriesland. 

De mensen buiten de stad hadden veelal nog geen auto en 

alles moest per fiets, bus of met de trein gebeuren. De 

bodes gingen 's morgens op weg naar Hoorn en als er 

onderweg een klusje voor hen was, werd dit kenbaar 

gemaakt door bijv. een kaart in het raam te zetten. 

Er werden aan de bode, die een vertrouwensfunctie had, 

allerlei opdrachten meegegeven. 

Om maar een voorbeeld te noemen: Moeder had een 

nieuwe beha nodig en de bode ging dan in de stad naar de 

betreffende winkel, nam een stuk of vier beha's mee en 

bracht die 's avonds op de terugweg naar de klant en de 

andere morgen werden de beha's, die niet gekozen waren 

weer opgehaald en naar de winkel teruggebracht en werd 

er afgerekend. 

Ook wel eens ruzie 
Er waren wel zo'n 35 tot 45 bodes werkzaam en er werd 

met paard en wagen en hele oude vooroorlogse auto's en 

legervoertuigen uit de oorlog gereden. 

Er was nog al eens ruzie onder de bodes, want er reden 

soms meerdere bodes op één en dezelfde plaats. 

Bijvoorbeeld: bode Olde en bode Mak reden samen op 

Wester- en Oosterblokker, maar bode Molenaar reed op 

Westwoud en kwam dan door Blokker heen, maar bode 

Kramer reed op Hoogkarspel en die kwam dan door 

Blokker en Westwoud heen, maar op Lutjebroek en 

Grootebroek reden bode May en bode Peerdeman en die 

kwamen dus door alle bovengenoemde plaatsen, maar ... 

op Bovenkarspel reed bode Slok en op Enkhuizen reed 

bode de Boer. Nou u begrijpt wel, dat één en ander tot veel 

gekrakeel kon leiden en het gebeurde regelmatig, dat de 

bodes met z'n tweeën aan één pakje stonden te trekken. 

Alle soorten vervoermiddelen 
Het was een gigantisch gezicht als onder de middag de 

bodes hun wagens op de Vale Hen hadden gestald. Een 

bonte mengeling van oude vooroorlogse vrachtwagentjes, 

oude legervoertuigen, paardenwagens, die met hun lamoe

nen omhoog stonden met een blok voor de wielen tegen 

het weg rijden en er stond zelfs een bakfiets bij waarmee 

bode Vlietstra de pakjes van en naar Medemblik vervoerde. 

De paarden van de bodes stonden in verschillende oude 

stallen, die bij het Veerhuis hoorden. 
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Bijzondere mensen 
De bodes zaten onder de middag in het café van het 

Veerhuis hun broodje op te eten en het gezelschap werd 

dikwijls aangevuld met mensen, die bij de huidenhandel van 

de fa. Trompetter of bij één van de bedrijven uit de omge

ving werkten. Er waren ook bodes, die na het eten nog 

eens een flink partijtje gingen voetballen op de Vale Hen. 

De bodes waren heel bijzondere mensen en er gebeurde 

altijd wel iets geks. 

Een voorbeeld: bode Bouwes uit Edam, een vriendelijk oud 

mannetje, dat zomer en winter gekleed was in manchester 

pak, reed nog met een T-Fordje uit 1920 en het gebeurde 

echt een keer, dat de heer Bouwes enige tijd nadat hij naar 

Edam was vertrokken, weer lopend terug kwam van de 

dijk. 

'#at was er gebeurd? Zijn autootje was toen hij voorbij het 

Witte Badhuis kwam, omgewaaid!! Toen zijn enkele flinke 

jongens met hem meegegaan en hebben de auto weer 

overeind gezet, waarna de heer Bouwes zijn reis weer kon 

vervolgen. 

Op het dorp Wognum reden twee bodes, die allebei Jan 

Dekker heette. Om ze uit elkaar te houden, werden zij 

Grote Jan Dekker en Kleine Jan Dekker genoemd. En het 

is geen fabel, als Kleine Jan Dekker weer terug reed met 

zijn paard en wagen naar Wognum, dan viel hij voordat hij 

de spoorweg overgang bij het Keern passeerde al in slaap. 

Zijn paardje wist precies de weg naar huis. 

Uit Medemblik kwam o.a. Piet Meester en die was altijd 

bezig om rottigheid met zijn collega's uit te halen . Piet was 

een ongelooflijk sterke kerel. Ik heb met eigen ogen gezien, 

dat hij een vat olie van 200 liter bij de randen optilde en 

hem zo op zijn knie de wagen in rolde. 

Op een dag riep hij mij en vroeg of ik even een steekwa

gen wilde pakken. Nietsvermoedend kwam ik er mee terug 

en Piet ging tot mijn verbazing met gebogen rug onder de 

laadvloer van een vrachtwagen van zouthandel Beemster

boer staan en tilde doodleuk de gehele achterkant op en 

zei tegen mij met een rode kop: "Cleem, zet de steekwa

gen maar onder één van de achterwielen." 

Kunt u zich het gezicht van dhr. Beemsterboer voorstellen, 

toen hij terug kwam bij zijn auto? 

Piet kreeg later als eerste bode een nieuwe na-oorlogse 

vrachtwagen, en wel een Canadese Ford. 

Of bijvoorbeeld die bode Arie, die een mandfles met jene

ver van de "Natte Schermer" uit het pakhuis ophaalde.Die 

mandfles was kennelijk iets te hard neer gezet en daardoor 

was de bodem kapot geraakt en toen Arie de fles op tilde, 

stroomde de jenever over z'n broek, maar hij had niet het 

benul om de fles meteen weer neer te zetten, maar zei met 

zijn typische neusstem: "Potverdorie, wat gebeurt er nou?" 

Wij wisten wel wat er gebeurde, want de jeneverlucht was 

tot op grote afstand te ruiken. 

Met de bodewagen van De Vries uit Benningbroek reed ook 

altijd een jongen mee om een zakcentje te verdienen en dit 

was de later in Hoorn o zo bekende Jo Roelof Zeeman. 



Eén van de vele bodes die zich verzamelden op de Vale Hen. 

Andere :zonderlingen 
Er zat buiten de bodes soms ook een bonte verzameling 

van mensen in het café. Daar waren ook weer zeer kleur

rijke figuren bij zoals bijv. een oude scharrelaar uit Hoorn . 

Die man verdiende zijn brood in Westfriesland met de ver

koop van schelpen, maar voordat hij weer terug was in 

Hoorn, had hij dikwijls al een flink gedeelte van zijn ver

dienste omgezet in alcohol. Ik heb zelf meegemaakt, dat hij 

ons café weer verliet na het nuttigen van enkele borreltjes. 

Hij stapte toen op zijn bakfietsje. Deze bakfiets was echter 

een z.g. "doortrapper" en zonder dat hij er erg in had, reed 

hij doodleuk achteruit de Vale Hen af, dit tot grote hilari

teit van de bodes. 

Aan een pak slaag ontsnapt! 
Voor een jongen was er altijd wel iets te beleven op de Vale 

Hen.Was het niet met de bodes, dan was het wel in de aan 

de Vale Hen liggende bedrijfjes . 

Je had bijv. een garage op de hoek van de Vale Hen. Hier 

werd dikwijls tot heel laat in de avond gewerkt als er een 

spoedklus af moest. Ik hielp daar dan wel eens met bijv. 

kleppen slijpen enz. 

Maar op een keer haalde ik de woede van de baas op mijn 

hals. De garage had een oud Fordje omgebouwd tot een 

kraanwagen en . . . op een mooie zomerdag kwam de jong

ste zoon van de baas en vroeg mij en m'n vriendje of we 

met de kraanwagen mee wilden r ijden. Nou maar wat 

graag! De kraanwagen had achterop een klein plateautje 

met een hijskraantje. 

We reden de dijk af en de zoon zat achter het stuur. We 

waren allemaal zo'n 15 jaren oud! 

Toen we bij de Galgenbocht kwamen, vroeg de zoon aan 

mij of ik een stukje wilde rijden. 

Nou, dat ging aan! Ik achter het stuur en de zoon met m'n 

vriend achterop het plateautje. 
We reden met een rustig gangetje terug, maar plotseling 

sprongen die twee hufters achterop van de auto af. Ik snap

te er niets van, maar dat veranderde vlug, want toen ik de 

garage weer naderde, stond de baas mij op te wachten met 

een stuk ijzer in z'n hand. 

Goede raad was duur, maar plotseling had ik de oplossing 

gevonden. Ik stopte en zette de auto in z'n eerste versnel

ling, gaf een beetje handgas en rende toen de auto uit, die 

langzaam met horten en stoten verder reed. Toen moest 

de baas al vloekende toch eerst naar de auto toe, zodat ik 

de kans kreeg om te vluchten . 
Ik dorst er een tijdje niet meer heen, maar later werd er 

hard om gelachen. 
Of bijvoorbeeld die keer, dat een auto weg reed van de 

garage met een lekke benzinetank. 

De auto liet een spoor van benzine na over de hele Vale 

Hen.We stonden er allemaal bij en één van de knechts stak 

doodgemoedereerd een lucifer aan en gooide die op het 

benzinespoor en een grote vlam ging over de hele Vale Hen 

heen richting het Scharloo. 
Al met al, de stad Hoorn deed mij al heel spoedig mijn 

geboortedorp Sassenheim vergeten en ik heb op de Vale 

Hen een prachtige t ijd meegemaakt. 
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Drie nieuwe ereleden voor Oud Hoorn 

Op dinsdag 15 april j.I. werd in "Huis Verloren" aan de 

Kerkstraat te Hoorn de voorjaarsledenvergadering van de 

Vereniging Oud Hoorn gehouden. Naast diverse andere 

belangrijke agendapunten stond ook de benoeming van 

ereleden op de agenda. Het was alweer enige tijd geleden 

dat de vereniging deze eervolle titel aan een verdienstelijk 

lid had toegekend. Het was daarom des te opmerkelijker 

dat er nu sprake was van meerdere personen. 

Dit had echter te maken met het voorgenomen aftreden 

van de bestuursleden Arie Boezaard en Leo Hoogeveen. 

Daarnaast zou ook Femke Uiterwijk zich in het vervolg 

erelid mogen noemen. Het voorstel van het b-estuur om 

deze zéér verdienstelijke leden tot erelid te verheffen 

werd met algemene stemmen aangenomen. 

Leo Hoogeveen 
Als eerste was daar Leo Hoogeveen: niet weg te denken 

binnen de vereniging. Leo was dan ook maar liefst 25 jaar 
bestuurslid. Daarvan was hij tot 1985 secretaris van het 

bestuur waarna hij de functie van archivaris van Albert de 

Graaf over nam. Ook stond Leo in 1978 aan de wieg van 

het kwartaalblad. Een van zijn eerste artikelen ging over de 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Op een paar jaar 

onderbreking na is hij steeds redacteur geweest van wiens 

hand gedegen artikelen het licht zagen. 
"Wanneer Leo iets schrijft dan weet je zeker dat het 

gecontroleerd is, geverifieerd is tot in detail en dat de bron

nen serieus zijn geraadpleegd. Dat mag je misschien ver-

Frans Zack 

wachten van iemand die van beroep archivaris is, maar voor 

ons geeft die grondigheid een veilig gevoel en dat is een ver

draaid goed gevoel in een tijd met zap-cultuur. Wat moet 

Oud Hoorn als historische vereniging als zij niet in staat 

blijkt haar eigen archief/geschiedenis te bewaren? Leo zorgt 

daar voor als geen ander. Een ieder die wel eens de moed 

heeft genomen binnen te lopen op de afdeling Monumen

tenzorg aan de Pakhuisstraat, weet wat ik bedoel. Wie aan 

hem vraagt: Leo heb je iets over . . . hij zoekt en hij komt 

gegarandeerd met een artikel, krantenknipsel of een folder. 

Fantastisch is dat. Hij zet voor Oud Hoorn het z.g. binnen

stadsarchief op, op straat en bijna op ieder pand in de bin

nenstad. Een omvangrijk project, alleen weggelegd voor de 

zorgvuldigen en geduldigen onder ons. Hij beheert onze 
documentaire verzamelingen bestaande uit boeken, tijd

schriften, knipsels, foto's , dia's en de overige roerende goe

deren van de vereniging. En ondertussen hamert hij in 

bestuursvergaderingen op het belang van parate historische 

kennis van stad en vereniging onder het motto: wie zijn 

geschiedenis niet kent, begrijpt niets van het heden. Leo is 

scherp, kritisch, loyaal en bewogen en bovenal een perfec

tionist. Een eigenschap met eigen valkuilen". 

Aldus voorzitter Ton van Weel die vervolgens aan de ver

gadering vraagt Leo te benoemen tot erelid. Daarna kreeg 

Leo Hoogeveen als eerste de nieuwe, bij de titel erelid 

behorende goud-zilveren Oud Hoorn-speld uitgereikt. 

Arie Boe:zaard 

De drie nieuwe ereleden van onze vereniging. Onder toeziend oog van Leo Hoogeveen (links) 
speldt voorzitter Ton van Weel het bij de titel behorende eremetaal op bij Femke Uiterwijk. Deze 
handeling kostte bij Arie Boezaard (rechts) meer moeite. 

Het tweede statutair aftredende 

bestuurslid dat zich niet herkies

baar had gesteld was Arie 

Boezaard. Ook Arie kan terug

zien op een lange en verdienste

lijke loopbaan als bestuurslid en 

wel vanaf juni 1980. Met Arie 

Boezaard had Oud Hoorn een 

bestuurslid dat monumentaal 

Hoorn op de kaart heeft gezet. 

" In 1976 komt Arie naar Hoorn: 

de stad met zijn verpauperde 

binnenstad heeft energieke 

kerels nodig die met gevoel voor 

de eeuwenoude geschiedenis de 

rehabilitatie aanpakken. Met Arie 

haalt Hoorn het paard van Troje 

binnen: zijn superieuren krijgen 

geen greep op hem. Feilloos 

voelt Arie aan hoe het spel 

gespeeld moet worden, hij is 
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slim. Bestuurslid van Oud Hoorn wordt hij in juni 1980 en 

daarmee versterkt hij het hervonden elan, ingezet eind 

jaren zeventig.Arie is goed ingevoerd , weet van beide kan

ten: lokale overheid en verenigingsbestuur, hoe men denkt. 

Dat heeft zo zijn voordelen en wordt hem nog niet echt 

aangerekend. Integendeel: hij dwingt er respect mee af en 

waardering: waardering voor zi jn inzet en manier van wer

ken. Eerst was er sprake van het gedogen van zijn weinig 

ambtelijke maar wel effectieve handelwijze. Later waardeert 

het stadsbestuur zijn ongewone optreden maar weer later 

wordt dat anders. Dan gaan de twee petten knellen en 

wordt Arie kwetsbaar in het klimaat van regelneven en 

moderne managementopvattingen. 

Hij kent de monumentenwereld en de monumentenwereld 

kent hem: de Rijksdienst, Heemschut, Vereniging Hendrik 

de Keyser, het Cuypers Genootschap, Vereniging Open Mo

numenten, de Nationale Contactcommissie Monumenten

bescherming, het ministerie, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Tegenwoordig zeggen we: die Arie, die heeft 

me toch een netwerk!", aldus omschreef voorzitter Ton 

van Weel de vele verdiensten van Arie Boezaard . 

Dit was echter nog lang niet alles: bij het 65-jarig bestaan 

van de vereniging in 1982 initieert Arie de uitgave 'Hoorn, 

huizen, straten, mensen'. Deze majestueuze uitgave is een 

must voor iedereen die Hoorn lief heeft. Het imposante 

boekwerk is inmiddels al een vrijwel onbetaalbaar collec

torsitem geworden. Daarom ook zijn er initiatieven voor 

een heruitgave: iets wat Arie Boezaard zelfs nog niet weet. 

Arie Boezaard heeft zich ook ingezet voor de redding van 

de monumentale Grote Kerk. Hij brengt de juiste perso

nen op het juiste moment in beeld en daarmee wint hij 

menige slag. Verder start hij de Bouwhistorische Reeks, 

schrijft met Jan van der Heijden het deel over de 

Mariakapel en dringt aan op samenwerking tussen de 

Gemeente , de Stichting Stadsherstel en de Vereinging Oud 

Hoorn. Mede hierdoor onstond een stichting die regelma

tig van zich doet spreken: de Publicatiestichting Bas Baltus. 

Ook voor Arie Boezaard was er de nieuwe goud-zilveren 

Oud Hoorn-speld . Het opspelden door voorzitt er Ton van 

Weel haalde zelfs de plaatselijke pers. Het was dan ook een 

humoristisch gezicht om de voorzitter onder de t rui van 

Arie te zien worstelen.Arie heeft toegezegd graag adviseur 

te willen blijven van onze vereniging. De vereniging zal dan 

ook in de toekomst maar al te graag gebruik maken van 

zijn kennis van zaken. 

Femke Uiterwijk 
Als er iemand is die voor het erelidmaatschap van de 

Vereniging Oud Hoorn in aanmerking komt is het zeker 

wel Femke Uiterwijk. Zij behoort tot de categorie mensen 

voor wie niets te veel is zolang het de vereniging aangaat. 

Dat begon al in 1977 toen aarzelend de zomeravondwan

delingen van de grond kwamen. Samen met Bas Baltus 

zoekt zij de teksten uit, graaft in Hoorns verleden en ver

zamelt documentatiemateriaal. 

Voorzitter Ton van Weel herinnert in zijn woorden aan al 

deze feiten . "Op dit moment is het leiden van een groep 

belangstellenden langs gevels misschien de gewoonste zaak 

van de wereld. Dat was het echter niet bij de aanvang. Dat 

was pionierswerk, met hoogstwaarschijnlijk, knikkende 

knieën. Femke deed het, zelfs op de meest ongure tijden en 

omstandigheden. " 

In 1984 treedt zij toe tot de redactiecommissie van het 
kwartaalblad , onder andere met de rubriek:'Kent U Hoorn 

ook zo?' Haar adres is Oud Hoorns contactadres en voor 

informatie over de vereniging en haar blad moet men bij 

haar zijn. Zij groeit in die rol en krijgt gaandeweg steeds 

grotere verantwoordelijkheden. Vriendelijk doch strenge 

contactvrouw tussen auteurs en redactie, tussen redactie 

en producent, tussen producent en drukker. 

Zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid de laatste 

jaren Femke op dit punt van zéér nabij te mogen meema

ken. 

Als Ton van Weel zegt: "Er is haar niets te veel als het gaat 

om het kwartaalblad" dan kan ik dat uit ervaring alleen 

maar beamen. Moet er soms nog een foto geregeld wor

den dan zijn haar woorden: "Ik fiets wel even naar Jan de 

Bruin van de Archiefdienst of anders ga ik eerst wel even 

bij Leo langs". Of ze weet wel een benodigde foto te vin

den bij Giel van der Zei : jarenlang haar "maatje" bij de 

lezingen in het Pakhuis. En als de weergoden wat slechter 

gezind zijn speelt ook dat geen enkele rol voor Femke. 

"Wanneer Bas Baltus overlijdt in 1994 neemt Femke haast 

natuurlijk de leiding van de bouwkunstcursus van hem 

over. Zij doet dat tot op de dag van vandaag. En nu, in 2003, 

vieren we 25 jaar bouwkunstcursus. Oud Hoorn is daar 

fier op; ' aldus Ton van Weel. 

Tot slot herinnert Ton van Weel er aan dat het Femke was 

die bij de onthulling van de nieuwe gevelsteen boven het 

poortje in de Wisselstraat haar 'gevelstenen-boekje' pre

senteerde. Dit boekje van haar hand vormt een bron van 

informatie voor ervaren en startende gidsen.Als lid van de 

Oud Hoorn-werkgroep Representatie vertelt ze voorbij

gangers op markten en waar dan ook over de mooie stad 

Hoorn en onze vereniging. 

"Zelden doen we tevergeefs een beroep op je. Dat was 

ook zo toen het bestuur je vroeg de vereniging te verte

genwoordigen in de Stichting De Hoornse Schouw. Femke: 

in feite ben jij voor ons het prototype van de ideale vrij

williger. Er altijd zijn wanneer het nodig is met kennis van 

zaken. Voor die instelling danken wij jou uit de grond van 

ons hart.Als de leden ermee instemmen, verleent de ver

eniging jou bijzonder graag het erelidmaatschap. Wie is 
daar voor?" 

Het antwoord op deze laatste vraag van voorzitter Ton van 

Weel liet zich raden. Met een daverend applaus gaven de 

aanwezigen te kennen het maar al te eens te zijn met het 

voorstel van het bestuur. Vervolgens kon dan ook Femke 

Uiterwijk het nieuwe Oud Hoorn-insigne uit handen van 

Ton van Weel in ontvangst nemen. 
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De Nederlandse Arbeiders Sport-Bond in de Krententuin 

Op de foto die Henk Saaltink plaatste in Oud Hoorn van 

1 S september 2002, pagina 121, zien we rechts inderdaad 

het portret van Troelstra en links de vlag van de afdeling 

Hoorn van de NASB. Die afkorting staat voor Nederlandse 

Arbeiders Sport-Bond. De landelijke bond was in het mid

den van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan op 

initiatief van enkele vakbondsbestuurders die zich verzet

ten tegen het elitekarakter van de Arbeiders Jeugd Cen

trale, de AJC. In enkele jaren wist ze enkele duizenden jon
geren te organiseren. In 1928 erkende het NW de NASB 

officieel en vond de Bond ook genade in de ogen van de 

AJC en het hoofdbestuur van de SOAP. 

Oprichting van de Hoornse afdeling gebeurde in januari 

193 1. Vier maanden later kreeg ze een eigen onderkomen 
in de kazerne aan de Baanstraat. Een lokaal dat dienst deed 

als zaal voor de militairen van het tot 1922 in de stad gele

gerde garnizoen, was geheel belangeloos door de leden op 

voortreffelijke wijze ingericht. 

Voorzitter Arends heette op donderdag 7 mei 193 1 een 

vijftigtal genodigden welkom op de officiële opening. 

Onder hen burgemeester Bisschop die wees op de belang

rijkheid van een eigen lokaal. Onder hen ook de gehele 

'rode familie'. Mevrouw Jo van der Zel-Moeijes bood 
namens de Sociaal Democratische Vrouwenclub een 

lokaalklok aan. C.J.F. Hendrickx gaf namens de Hoornse 

Bestuurders Bond een slingerbal cadeau. N.J. Plomper 

complimenteerde de initiatiefnemers namens de raadsfrac

tie van de Sociaal Democratische Abeiders Partij. H. Hof

wegen bracht de gelukwensen van de Nederlandse 

Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel over, waarna 

H. Zijp het bestuur feliciteerde namens de Hoornse SDAP

afdeling. Tenslotte vertolkte A. de Groot de gevoelens van 

de Hoornse afdeling van de AJC. 
Op de zaterdag erna vierden de leden feest in De Witte 

Engel aan het Grote Noord. Daar bood mevrouw 

Magchielse-Velthuis namens de damesleden en de steunen

de leden de prachtige vlag aan. Dat werd beloond met een 

daverend applaus, gevolgd door het zingen van 'de Inter

nationale'. Een naamloze toneelvereniging voerde met veel 

succes een melo-drama en een blijspelletje op, terwijl 

Karel Laverman veel waardering ondervond voor een anti

oorlogsvoordracht. Een gezellig bal besloot deze feestelij

ke avond. 

Keren we nu terug naar de foto die dateert uit ongeveer 

1935/ 1936. Daarop staat Co Van der Zei, nu mevrouw Van 

Viegen-van der Zei, 82 jaar en woonachtig in Zaandam. Op 

éen na kent ze nog alle personen. 

De nummering van Saaltink volgend krijgen we dan de vol

gende opsomming: 
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Arie van Zoonen 

De mondharmonicac/ub. 

Bovenste rij: 
/.Dirigent jan Hof (niet van 't Hof, niet zichtbaar op de foto). 
2. Wim Arends (zoon van de voorzitter, zie nr. 8). 3. Cor 
Donckerwolcke. 4. Ruurd Duursma (tuinman bij de gemeente). 
5. Hr. Dekker. 6. Nel de Heer. 7. Jan Herling (wonende in het 
hofje aan de Drieboomlaan. Hij was de vader van}. Herling jr. 
die van 1949 tot 1958 raadslid voor de CPN was). 
8. Voorzitter Arends. 9.Joop Leusden (vroeger werkzaam bij de 

Westfriesche Radio Centrale, in 1939 gevestigd in de 

Pakhuisstraat 16-18). I 0. lm Lakeman (die op 11 november 
1938 trouwde met Gerrit Groot, de eigenaar van een herenkle
dingmagazijn in de Kerksteeg 24. Ze begeleidde de zang van 
het jeugdkoor 'De jonge Pieterjel/e' op de piano). //.jan Kamst. 

Onderste rij: 
12. jongeheer Veen. 13. Hr. Eindhoven (Venen/aan). 14. Maartje 
Hof (dochter van de dirigent). 15. Wijntje Eindhoven (dochter 
van nr. 13). 16.Jaap van Hinte (grote trom). 17. Hr. Timmer. 18. 
Arie Bo/ten (Muntstraat) . 19. Co van der Zei (Drieboomlaan 
274). 20. Hr. Domper. 21 . Nel Koen. 22. Onbekende heer. 23. 
EJa Gons. 24. (niet zichtbaar op de foto) Annie Gons. 

Mevrouw Van Viegen herinnert zich hoe ze als tienjarige 

aan de hand van haar vader Leo van der Zei die kaasknecht 

was, op zondagochtenden meeging naar de kazerne om 

contributies op te halen. Daar heeft ze de mondorgelclub 

aan het werk gezien waarvan ze lid mocht worden, terwijl 

haar zuster meer voor de AJC voelde. 

Vanuit de kazerne is de mondorgelclub in 1932 verhuisd 

naar de Krententuin, omdat in de kazerne een brand had 

gewoed. Via de heer Arends vond de NABS vervangende 

ruimte in de voormalige Rijkswerkinrichting omdat het rijk 

die in 1932 als gevolg van de bezu inigingen als overheids

gebouw gesloten had. 

Er werd geschaakt en gedamd. Er was op de woensdag-



avond de mondorgelclub. Daarnaast had de sportbond een 

cabaretgroep die revues opvoerde. In de zaal erachter was 

de gymnastiekzaal, terwijl in de gevangeniskerk de biljart

zaal was gevestigd. 

Het verhaal van mevrouw Van Viegen van het gebruik van 

de Krententuin in het midden van de jaren dertig van de 

vorige eeuw voor culturele doeleinden, wordt bevestigd 

door mevrouw Van der Schuit-Engels die in die tijd met 

haar vader meemocht naar repetities en bijeenkomsten 

van de arbeiderstoneelvereniging Kunst naar Kracht. 

Diverse Hoornse verenigingen maakten gebruik van het 

gebouw tot het begin van het jaar 1939.Toen zegde het rijk 

de gebruikers per 1 maart de huur op en moesten die op 

zoek naar andere ruimte. De NABS vond die ook. 

In de Nieuwe Hoornsche Courant waarin geregeld een 

rubriek van de NABS voorkwam, maakte het bestuur op 

vrijdag 3 maart bekend dat op maandag 6 maart "de werk

zaamheden worden hervat om het resterende gedeelte 

van ons gebouw in orde te maken". 

In het bericht staat echter niet waar dit gebouw staat, ter

wijl we bijvoorbeeld van de AJC weten dat die begin april 

1939 een nieuw eigen lokaal in de Kruisstraat in gebruik 

nam. 

Omdat het Rijk gesuggereerd had dat de Krententuin ont

ruimd moest worden omdat het gebouw per 1 maart een 

andere bestemming zou krijgen en er op die dag niets ge

beurde, reageerde huisdichter 'Hans' van de Nieuwe 

Hoornsche Courant op zaterdag 4 maart 1939 veront

waardigd met het volgende gedicht: 

DE HOORNSCHE KRENTENTUIN 
(Tragedie in vele akten) 

In Hoorn daar staat een Krententuin, 
Een huis met tralieramen, 
Waar destijds, sedert jaar en dag, 
Dronkaards en and'ren van dat slag, 
Stil gingen en stil kwamen. 

Die Krententuin stond lang reeds leeg, 
't geboe~e ging verhuizen, 
Nu was er nog slechts eenzaamheid, 
Alleen verstoord van tijd tot tijd 
Door ratten en door muizen. 

Toen kwam de Sportbond enzoovoort, 
Om daar een home te huren; 
En aan het eind van eiken dag 
Klonk de muziek of gulle lach 
Tussen de zware muren. 

Doch plotseling; het lied was uit, 
Want de geruchten gingen 

Door pers en radio vertolkt 
Met Maart wordt het gebouw bevolkt 
Door joodsche vluchtelingen.* 

Eén Maart is nu reeds weer geweest, 
Maar of de joden komen? 
De een zegt ja, de ander nee 

Maar heusch - ze weten 't geen van twee. 
't Is wijsheid uit hun dromen. 

In Hoorn daar staat een Krententuin 
Met groote, leege zalen. 
Wie weet voor welk een lange poos 
Weer rente- en ook nutteloos 
En wie zal dat betalen. 

*In de NHC van vrijdag 3 maart werd gewag gemaakt van 

de plannen van de regering om landelijk tot één centraal 

kamp voor illegale emigranten te komen. Het gerucht ging 

dat op 1 maart 300 Joodsche vluchtelingen ondergebracht 

zouden worden in de Hoornse Rijkswerkinrichting. Van 

regeringswege wilde men het gerucht niet bevestigen, 

zodat de krant zich afvroeg of de onruiming van de lokalen 

voor niets was geschied. 

De plannen voor een centraal kamp voor Joodse vluchte

lingen uit Duitsland zijn later in 1939 gerealiseerd in het 

Drentse Westerbork. 

Voor zover mij bekend zijn de zalen in de penitentiaire 

inrichting Oostereiland daarna geruime tijd leeg blijven 

staan. Mij is onbekend wie er in gehuisvest zijn geweest 

vanaf maart 1939 tot mei 1940. Na de Duitse inval op 10 

mei 1940 zijn er NSB-ers in geïnterneerd, zoals mevrouw 

Kerkmeijer-de Regt schrijft in haar dagboek 'Hoorn in de 

verdrukking'. Die internering hield op na de capitulatie op 

15 mei. Mevrouw Kerkmeijer vermeldt dat er daarna nog 

Joodse vluchtelingen in zijn gehuisvest totdat die twee 

maanden later, in juli 1940, naar Westerbork werden over

geplaatst. 
In verband met de mogelijkheid dat het gehele Ooster

eiland binnen niet al te lange tijd weer Hoorns bezit zal 

zijn, stellen wij het bijzonder op prijs als lezers van het 
kwartaalblad ons aanvullende informatie over de Krenten

tuin kunnen geven. 

Hoorn, strafgevangenis Oostereiland 'De Krententuin'. 
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Jan Rietvink trad af als bestuurslid 

Tijdens de ledenvergadering op 21 mei 1991 werd Jan Riet

vink benoemd tot bestuurslid van de Vereniging Oud 

Hoorn. Nu, twaalf jaar later, had Jan te kennen gegeven zijn 

bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Tijdens de 

voorjaarsledenvergadering op dinsdag 15 april 2003 werd 

dan ook officieel afscheid genomen van Jan Rietvink: ooit 

benaderd in zijn hoedanigheid van kenner van de architec

tuur en bouwkunde, en verder ook om zijn uitgesproken 

opvattingen over harmonie. 

Jan volgde Ype Hangelbroek op en al snel blijkt dat hij een 

sterke aanhanger is van het Oud Hoorn adagium: Hoorn, 

stijlvolle stad. Al snel treedt Jan namens de vereniging toe 

tot de Monumentencommissie. Het duurt niet lang totdat 

in de wandelgangen te vernemen valt dat hij het goed doet 

in deze commissie. 

"Binnen het bestuur is nooit getwijfeld aan Jans integriteit; 

altijd hebben wij vertrouwen gehad in Jans capaciteiten om 

zijn rol binnen Oud Hoorn te kunnen scheiden van die van 

de particuliere ondernemer. Dat laat onverlet dat Jan bin

nen Hoorn en misschien wel een beetje door Oud Hoorn 

in de stad een bekende en gewaardeerde architect is ge

worden. Heel veel waardering gaat naar Jan uit als ontwer

per van de ruimtelijke inrichting van het Oost-Indisch 

Pakhuis.Jan is Oud Hoorns deskundige bij die inr ichting en 

vindt dat zelf ook vanzelfsprekend. Hij regelt alles, van de 

inschrijving tot aanbesteding en hij begeleidt de verbouw

activiteiten. We zien het plan groeien in overeenstemming 

met het programma van eisen en Jan steekt heel veel tijd 

in Oud Hoorn. Het Oost-Ind isch Pakhuis is het kind van 

heel veel vrijwilligers maar is zeker ook een beetje Jan 

Rietvinks creatie. Wij genieten daar iedere dag van en zijn 

er trots op. 

En passant wendt hij zijn vindingrijkheid aan voor de ont

wikkeling van de nieuwe wervingsfolder die zo gretig aftrek 

Zomeravondwandelingen 

Ook dit jaar organiseert onze vereniging weer om de veer

tien dagen zomeravondwandelingen. Steeds wordt een 

ander deel van de Hoornse binnenstad, een enkele keer 

even daarbuiten, bewandeld, waarbij de gidsen van Oud 

Hoorn vertellen over oude gebouwen en de geschiedenis 

van de stad. De deelname is gratis. 

Alle wandelingen beginnen om 19.30 uur en duren onge

veer 1.30 uur. Let op: niet alle tochten hebben het
zelfde startpunt. 
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Frans Zack 

Oud Hoorn-voorzitter Ton van Weel (staande midden) had voor 
a~redend bestuurslid jan Rietvink een imposant boekwerk in 
petto. 

vindt bij binnen- en buitenpoorters," aldus voorzitter Ton 

van Weel in zijn dankwoord. 

Jan Rietvink was al eerder teruggetreden uit de monumen

tencommissie. Zijn drukke bedrijf slokt hem op en daar

door is vrije tijd een schaars product voor Jan met zijn 

jonge gezin. 

Ton van Weel besluit met de woorden: "Jan, Oud Hoorn is 

jou dankbaar voor je grote betrokkenheid bij de oude stad, 

voor je inzet als deskundige vrijwilliger in het bestuur en 

daarbuiten maar zeker ook voor je bijdrage aan de goede 

sfeer als aangenaam mens. Blijf Oud Hoorn trouw, wil ik je 

vragen. Het ga je goed." 

Ton van Weel kon zijn goede wensen vergezeld doen gaan 

van een imposant boekwerk voor Jan en een fraai boeket 

bloemen voor echtgenote Lia. 

Datum thema startpunt 
27 juni Hofjeswandeling Plantsoen voor 

het station 

11 juli Havenwandeling Oosterpoort 

25 juli Noorderkerkwandeling Plantsoen voor 

het station 

8 augustus Koepoortswegwandeling Plantsoen voor 

het station 

In de dag- en weekbladen kunt u de dagen ervoor infor

matie lezen over de betreffende wandeling. 



Frans Kwaad werd geen wielerprof 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Vereniging Oud 

Hoorn voor het eerst over een eigen tijdschrift kon 

beschikken. In het kwartaalblad van maart j.I. is daar al de 

nodige aandacht aan gegeven en ook in dit en de nog 

komende nummers van dit jaar zal het jubileum niet onop

gemerkt voorbij gaan. Echter, om het jubileum nog eens 

extra te accentueren heeft het bestuur besloten een spe

ciale editie van het kwartaalblad uit te brengen. 

Hierbij gaat het niet om een kwartaalblad zoals de lezer 

dat gewend is. Speciaal voor dit jubileumnummer schreef 

Frans J. P. M. Kwaad een artikel met de titel 'Hoorn en het 

binnenwater'. Frans Kwaad was jarenlang fysisch-geograaf 

en heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van Y,Vater

huishoudens. 

Frans werd in Hoorn geboren en is momenteel, samen met 

echtgenote Tiny, woonachtig in Purmerend. Vele oudere 

Horinezen zullen zich Frans herinneren als één van de drie 

wielrenners in de dop die in de jaren '50 dag in dag uit om 

het hardst 'om het rondje' fietsten: Nieuwsteeg, Gouw, 

Turfhaven en Grote Noord. De andere kornuiten waren 

Piet Schrickx en Hans Dessing, welke laatste deze foto 

beschikbaar stelde. Piet is bekend geworden door de druk

kerij aan de Kerkstraat en zijn werk als amateur-archeo

loog. Hans Dessing heeft jaren lang de wereldzeeën beva

ren om vervolgens directeur te worden van het gemeen

telijke abattoir, gevestigd aan de toenmalige Slacht

huisstraat. 

In 1954 beklommen 'de vrienden voor het leven' op 17-

jarige leeftijd gezamenlijk het hoogste punt van Nederland, 

het 322 meter boven A.P. gelegen Drielandenpunt. Deze 

Frans Zack 

Drie echte Horinezen, een halve eeuw geleden. Toen bekend 
van fietsend om het z.g. rondje. V.l.n.r. Piet Schrickx, Hans 
Dessing en Frans Kwaad 

gebeurtenis werd vereeuwigd en op deze foto zien we van 

links naar rechts: Piet Schrickx, Hans Dessing en Frans 

Kwaad. Zelf heb ik het genoegen om Frans al vrijwel mijn 

hele leven te kennen . Dat begon al in 1942 op de 

Bewaarschool bij 'de zusters ' Afra en Emeldine in de 

Ramen.Vervolgens hebben we samen vrijwel de hele rit op 

de lagere school aan het Achterom in dezelfde klas door

gemaakt. Onze lagere school-carrière ging echter in 1944 

van start in het huidige repetitielokaal van het Hoornse 

Harmonie Orkest, toen nog van Apollo, in de Achterstraat. 

Dat was voor Frans zo ongeveer een thuiswedstrijd want 

hij woonde immers op de hoek van de Achterstraat en het 

Koepoortsplein. Op latere leeftijd verloren we elkaar min 

of meer uit het oog. Uiteindelijk kwamen we elkaar, nu via 

Oud Hoorn, na vele jaren toch weer 

tegen. 

Lagere school Achterom, Se klas, Frans Kwaad 2e van links tegen de muur. 

Zelf heb ik de beschikking over een 

foto uit deze lagere school-periode 
aan het Achterom. De foto toont 

leerlingen en onderwijzend personeel 

van de Se klas waar 'meester' George 

Schuld ( 1916-1996) staande rechts, 

de scepter zwaaide. Op het moment 

dat de fotograaf de klas bezocht werd 

er juist muziekles gegeven. Vandaar 

dat ook Joh. Timmermans ( 1923-

2001) in de klas aanwezig is. Die foto 

zou overigens best wel eens gemaakt 

kunnen zijn door 'meester' Haring die 

een verwoed amateurfotograaf was. 
Frans Kwaad zit, met wit overhemd, 

uiterst links in het midden. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
De stand van zaken begin mei 2003 

Door een overvloed aan kopij voor het kwartaalblad van 
maart '03 heeft het helaas tot dit blad moeten duren voor
aleer ik mijn verhaal van het decembernummer kon ver
volgen. Vandaar dat u nu een vrij omvangrijk artikel gepre
senteerd krijgt. In dat genoemde nummer gaf ik aan voor 
de aankoop van antiquarische boeken soms mee te bieden 
op een veiling. In november 2002 was het weer zover. Niet 
alles waar ik mijn zinnen op gezet had, heb ik kunnen aan
kopen.Andere gegadigden hadden een ruimer budget.Toch 
kan ik zeer tevreden zijn met het resultaat. Als belangrijk
ste aankoop noem ik de vier delen van De Neder/andsche 
vlag op de wereldzeeën van J.C. Mollema, uitgegeven tussen 
1944 en 1950. Het eerste deel beschrijft de ontdekkings
reizen van onze voorouders. Deel twee, De vlag in sjouw, 
gaat over schipbreuk, muiterij en zeeroof. Een vlag is in 
sjouw wanneer hij gedeeltelijk opgerold, ingesnoerd of met 
een knoop erin is gehesen.Vroeger gebeurde dat ten teken 
dat het schip in nood verkeerde . Het derde boek be
spreekt de reizen van David Pietersz. de Vries in vier 
werelddelen. De Vries werd in ca. 1592 als zoon van een uit 
Hoorn afkomstige koopvaardijschipper in La Rochelle 
geboren. Als Nederlands gezagvoerder bezocht hij op een 
achttal reizen het grootste deel van de toen bekende 
wereld. In de Verenigde Staten is hij beroemd geworden als 
schrijver van het boek Korte Historiae/ ende Joumae/s aen
teyckeninge waarin hij o.a. verhaalt over zijn bezoeken aan 

ARSENAAL TÊ HOO H.N. 

Christ Staffelen 1 

Nieuw Nederland. Het wordt tot op de dag van vandaag 
beschouwd als één der oudste en belangrijkste bronnen 
voor de kennis van inwoners, land, planten- en dierenwe
reld. Dit werk verscheen in het jaar van zijn overlijden. De 
Vries werd op 13 september 1655 in de Grote Kerk te 
Hoorn begraven nadat hij na 1644 in zijn vaderstad zijn 
loopbaan was komen beëindigen als artilleriemeester van 
Westfriesland en het Noorderkwartier.Als zodanig was hij 
werkzaam in het Arsenaal in de Korte Achterstraat, voor 
1572 de kapel van het Mariaklooster. Deel vier draagt de 
titel Driemaal is scheepsrecht. Daarin beschrijft Mollema de 
drie pogingen om via een noordelijke route naar Oost-
1 ndië te varen . Deze vonden plaats in 1594, 1595 en 1596-
1597. De laatste is het meest bekend gebleven door de 
overwintering op Nova Zembla. "Driemaal is scheeps
recht" is een zegswijze uit de scheepvaart. Het geeft aan 
dat iets drie maal herhaald moet worden om rechtsgeldig 
te zijn. Voor alle vier de delen geldt dat Mollema uitvoerig 
aandacht besteedt aan de belangrijkste personen en de 
tijdsomstandigheden die een rol speelden in de behandel
de onderwerpen. 
Over de overzeese contacten met Australië heb ik ook 
een veel jongere uitgave dan de hiervoor genoemde in het 
documentatiecentrum weten op te nemen. Het betreft het 
in 1988 verschenen boek Nederland en Austalië, 200 jaar 
vriendschappelijke betrekkingen. 

HET GERECHTSGEBOUW TE HOORX. 

Illustraties gemaakt door E. Evans uit 'Een reis door Nederland in 18 77' van Charles W Wood. 

80 



Een andere aankoop die ik de moeite van het vermelden 

waard vind, is het interessante boekwerkje Stoepen van T. 
Bakker. Hoewel het in 1985, dus nog niet zo lang geleden, 

uitgegeven is, is dit boekje alleen nog met moeite tweede

hands te verkrijgen. De meeste gidsen van Oud Hoorn 

hebben deze uitgave met vele beschrijvingen van stoepen, 

stoeppalen en stoephekken uit onze stad in hun bezit. Dit 

nuttige naslagwerkje bij de voorbereiding van onze stads

wandelingen is nu ook te raadplegen in het documentatie

centrum. 
Nieuw aangeschaft is de facs imile-uitgave van de 

Nederlandse vertaling van het boek Een reis door Nederland 
in 1877 van Charles WWood. Deze Engelse graficus legde 

de wederwaardigheden van zijn reis, verluchtigd met 

zevenenvijftig houtgravures van de hand van zijn reisgenoot 

E. Evans, vast in Through Holland. In dit uitermate boeiend 

verslag is een ruime plaats ingeruimd voor Hoorn met 

maar liefst zeven afbeeldingen. Van de in die tijd 'Doode 

Stad' aan de Zuiderzee komen allerlei gebouwen ter spra

ke. Het logement De Doelen, de Hoofdtoren, kaaspakhui

zen met bijbehorende werkzaamheden en de staatsgevan

genis op het Oostereiland worden besproken. Ook de 
haven met vissersschepen en vishandel komen ter sprake. 

Wood beschreef niet alleen de door hem bezochte plaat

sen. Ook zijn ervaringen met onder andere diligence en 

stoomboot worden beeldend weergegeven alsmede de 

landschappen en dieren die hij onderweg zag. Uitvergrote 

teksten en tekeningen uit dit boek waren van 25 januari tot 

en met 2 maart van dit jaar in het Westfries Museum te 

zien op de tentoonstelling Onbekende impressies van Hoorn 
1870 - 1930. Een andere tentoonstell ing in het Westfries 
Museum, die nog te zien is tot en met de eerste week van 

juli , is De Zuiderzeeballade. Het daarbij horende boekje is 
inmiddels in onze verzamel ing opgenomen. Nieuw is ook 

de medio januari verschenen negentiende uitgave van de 

Vrienden van de Hondsbossche. In verband met de herden

king van de watersnoodramp van 50 jaar geleden behan

delt deze uitgave de watersnood van 1953 op het eiland 

Texel, te Den Helder en bij de Hondsbosse Zeewering. 

Voor mensen die dachten dat alleen Zeeland getroffen 

werd door die watersnood bevat deze uitgave heel wat 

nieuwe informatie. 

Van de op 1 1 november 2002 opgerichte Historische 
Vereniging Blokker hebben we het eerste jaarboek met de 
t itel Vroeger raakt nooit op in het documentatiecentrum op 

kunnen nemen. Deze 149 bladzijden tellende uitgave is een 

mooi en interessant boekwerk waarin we veel kunnen 

lezen over heden en verleden van Blokker. Dit boek ver

kreeg ik via Joke van Tartwijk. Deze bevlogen gastvrouw 
van het Oost-Indisch Pakhuis weet door haar brede ken

nissenkring voor onze verzameling regelmatig uitgaven te 
bemachtigen uit een heel ander circuit dan dat van anti

quariaten en veilingen. Een andere recente aanwinst die 

door tussenkomst van Joke voor het documentatiecen
t rum kon worden aangeschaft is een grote verzameling 

kopieën van krantenartikelen over de Hoornse voetbal

vereniging Hollandia. De zes delen beslaan de periode 1950 

t/m 1980. Op 22 januari 2003 was de presentatie van de 

twaalfde editie van Hoorn Oh ja. Een dag later werd de spe

ciale VOC-uitgave Hoorn Oh ja 2002 gepresenteerd. Beide 

bladen zijn opgenomen in ons documentatiecentrum. 

Ook een bijzondere aanwinst is het donderdag 13 februari 

jongstleden feestelijk gepresenteerde boek van de hand 

van Arie van Zoonen en Leo Hoogeveen. Twee eeuwen 
stadsbestuurders van Hoorn is deel drie in de Hoornse 

Historische Reeks, uitgegeven door de Publicatiestichting 

Bas Baltus. Met de delen lila en lllb van De Geschiedenis van 
Holland over de periode 1795 tot 2000 is deze fraaie serie 

gecompleteerd. 
Ook deze keer kan ik weer een aantal schenkingen ver

melden.Van mevrouw Anneke Fongers uit Wageningen ont

vingen wij het door haar op schrift gestelde verhaal over 

het leven van de nu negentigjarige mevrouw M.C. van 

Duimen - de Jong uit Hoorn. Via Rik Singer ontvingen wij 

zes jaargangen van het blad De Speelwagen, afkomstig van 
de heer Melgert Veer. Te zamen met wat het documenta

tiecentrum reeds bevatte is er nu een complete serie van 

1946 t/m 1955 in het Oost-Indisch Pakhuis aanwezig. 

Van Marianne C. Wever-Nierop ontvingen we een exem

plaar van haar doctoraalscriptie met de titel Weesjongens 
uit Enkhuizen in dienst van de VOC. In verband met de ver

gelijking die daarin met Hoorn wordt gemaakt, als de ande

re Westfriese stad met een eigen Kamer van de 

Compagnie, is dit onderzoekswerk ook voor onze stad 

interessant. 

Herman Freesen schonk het documentatiecentrum een 

exemplaar van het juni/julinummer van het maandblad van 

de Bond Heemschut uit 1938. Hierin zijn twee bladzijden 

gewijd aan de algemene vergadering van dat jaar te Hoorn. 

Vier tijdens de middagwandeling door Hoorn gemaakte 

foto's luisteren dit verslag op. Een daarvan toont een 

gedeelte van het oude geveltje van Munnickenveld no. 2, 
toen reeds eigendom van de Vereniging Hendrick de 

Keyser. Deze onvolprezen vereniging heeft kosten noch 

moeite gespaard om dit huisje uit 1593 in originele stijl te 

laten herbouwen en restaureren nadat het in 1945 door 

een brand grotendeels verloren was gegaan. 

Naast deze aanvullingen voor het documentatiecentrum 

ontving ik ook een metalen plaatje uit 1957. Dit door de 

heer J.B. Tol uit Hoorn geschonken kleinood werd ver

vaardigd ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de 

stad Hoorn. Het plaatje staat nu te pronk achter glas in een 

van de boekenkasten. 
Van oud-gids Henk Pieterse ontvingen we drie mappen vol 

met nuttig informatiemateriaal. De gidsen van O ud Hoorn 

kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Alle gulle schenkers wil ik bij deze hartelijk bedanken. 

Dit is het nieuws tot nu toe. Heeft u spullen die voor het 

documentat iecentrum interessant kunnen zijn, dan kunt u 

mij bellen op nummer 0229-235227. Indien het wenselijk is 

kom ik naar u toe.Wanneer u liever contact zoekt via onze 

verenigingsruimte Onder de Boompjes 22, dan bent u op 

dinsdag, donderdag en zaterdag van harte welkom in het 

Oost-Indisch Pakhuis dat op die dagen geopend is van 

10.00 tot 16.00 uur. 
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De welstand komt uit haar ivoren toren 

Onlangs heeft het bestuur van Oud Hoorn het college van 

B & W van Hoorn voorgesteld om bestuurslid Jaap Bronk

horst, als opvolger van Rudy Kleintjes, namens de vereniging 

te benoemen in de z.g. welstandscommissie Binnenstad 

Hoorn.Wanneer alles volgens plan verloopt, t reedt onze nieu

we man aan op het moment dat de gemeente Hoorn haar 

Welstandsnota in de openbaarheid en in de inspraak brengt. 

De nieuwe Woningwet - zie ook kwartaalblad 3/2001 - ver

plicht de gemeenten namelijk een welstandsnota te schrijven 

met zo concreet mogelijke welstandscriteria voor de beoor

deling van bouwwerken en gebieden. Het moet over zijn met 

het aangeven van argumenten achteraf en met de vage maat

staven. Eindelijk moet ook politiek Hoorn een visie ontwikke

len op de ruimtelijke kwaliteit van een gebied (stadsdeel}. 

Vanuit die visie dienen heldere eenduidige welstandscriteria te 

worden opgesteld. Tijd, vindt Oud Hoorn, om de leden te 

informeren en een voorlopige balans op te maken. Het gaat 

hierbij immers om zaken die, zeker wat de historische bin

nenstad betreft (maar daarvoor niet alleen), de schoonheid 

van Hoorn raken en dus direct één van de doelstellingen van 

de vereniging: het behouden van de schoonheid van de stad 

Hoorn. 

Een korte terugblik 
De di recteur van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 

Noud de Vreeze, sch reef in 2002 nog: "In Noord-Holland 

heerst een inspectiecultuur met de bijna karikaturale geheim

zinnige vergadering van kardinalen die beoordelen of een 

bouwplan goed is. Welke regels daaraan ten grondslag liggen, 

is vaak niet duidelijk". Velen van ons kennen deze situatie: het 

ingediende bouwplan is door Bouw- en Woningtoezicht afge

keurd. De vraag naar de reden waarom wordt beantwoord 

met een aantal suggesties om het plan aan te passen. 

Onduidelijk blijft waarom het plan daarna wel de toets der 

kritiek kan doorstaan en wel wordt goedgekeurd. Een onver

kwikkelijke zaak. 

Bij een gemeente als Hoorn met zijn kwetsbare historische 

binnenstad, hoort welstand hoog op de agenda te staan, steeds 

weer. De gemeentelijke welstandscommissie ervaart vaak het 

omgekeerde: het begrip 'welstand' heeft bij veel gemeentebe

sturen een nare bijsmaak.Als er ergens een verstoring is, dur

ven zij niet op te treden. 

Hoeveel politieke partijen hebben in hun programma's opge

nomen dat het kwaliteits- en welstandsbeleid direct het wel

bevinden van de burgers verbetert! Leeft welstand wel? 

Hoorn, stijlvolle stad met kwalitatief goed ingerichte openba

re ruimten. Wat betekent eigenlijk ruimtelijke kwaliteit: sober 

en doelmatig of speels en expressief? In de gemeentelijke noti

tie 'De Leidraad' wordt op een vrij concrete wijze invulling 

gegeven aan het begrip: 
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eenheid, samenhang en continuïteit van de openbare 

ruimte (voorbeelden moeten inhoud geven aan de drie 

begrippen); 

een sobere ingetogen inrichting doet recht aan het histo

risch karakter: met een helder en rustig straatbeeld, pas

send in het middeleeuwse stratenpatroon, komen de his

torische panden goed tot hun recht; 

de juiste keuze in materialen, funderingen en meubilair 

draagt bij aan de duurzaamheid van de inrichting: beheer

baarheid, vandalismebestendigheid, slijtvastheid en tijd

loosheid. 

Onder supervisie van de Stichting Welstandszorg Noord

Holland waren de afgelopen jaar twaalf welstandscommissies 

actief voor de uitvoering van het welstandsbeleid: van Kring 

Den Helder tot Kring Noord-Holland Zuid. In totaal werden 

adviezen uitgebracht voor 46 aangesloten gemeenten, waar

onder Hoorn. Voor 22 aangesloten gemeenten werden in 

2002 adviezen in het kader van de Monumentenwet opge

steld. In totaal werden in datzelfde jaar ongeveer 11 .000 (sic!} 

bouwplannen beoordeeld. Een enorm aantal waaronder, het 

kan haast niet anders, de kwaliteit van de advisering wel moet 

lijden. In de jaren 2000, 2001 en 2002 zijn voor Hoorn respec

tievelijk 557, 505 en 530 bouwplannen voorgelegd aan de wel

standscommissie. Daarmee bevindt de stad zich in de top drie 

van alle aangesloten gemeenten. Een centrumgemeente waar

dig met een enorme druk op de kwaliteit van de besluitvor

ming. Als we daarbi j bedenken dat Hoorn slechts twee b.anen 

beschikbaar stelt voor het toezicht op de uitvoering van de 

plannen, komt het beeld in een nog kwetsbaarder daglicht te 

staan. 

Welstand: er gaat wat veranderen 
Nog maar in een gering aantal gemeenten kon worden begon

nen met de beoordeling van bouwplannen volgens een wel

standsnota. In een welstandsnota zijn per stadsdeel (buurt} of 

per categorie bouwwerken beoordelingsmaatstaven geformu

leerd volgens een logisch schema van ligging en massa tot 

details, materiaalgebruik en kleur. De klassieke beoordelings

aspecten zijn in de nota veel nadrukkelijker geformuleerd in 

relatie tot de kenmerkende kwaliteiten van buurten en wijken. 

In de welstandsnota is ook altijd een gedetailleerde omschrij

ving opgenomen van algemeen geldende architectonische en 

stedenbouwkundige principes op grond waarvan bijzondere 

en van de omgeving afwijkende bouwplannen kunnen worden 

besproken en beoordeeld. 

De herziene Woningwet die per 1 januari 2003 geldt, bevat de 

verpl ichting tot het opstellen van een gemeentelijke wel

standsnota. Gemeenten moesten tot nu toe hun welstandscri

teria in de bouwverordening vastleggen. De meeste gemeen-



ten hebben dit onvoldoende gedaan en bleven vertrouwen op 

de uitspraken van de welstandscommissies. Nu moeten 

gemeenten zo concreet mogelijke welstandscriteria voor de 

beoordeling van bouwwerken en gebieden aangeven in de 

welstandsnota. Daarbij geldt de sanctie dat als de gemeente 

op 1 juli 2004 geen welstandsnota heeft, er ook geen wel

standstoezicht meer is. Even was Oud Hoorn bevreesd voor 

de stand van zaken in Hoorn. Wethouder Hansen verzekerde 

ons evenwel dat hij voor de zomervakantie 2003 het concept 

van de Hoornse welstandsnota voorlegt aan het college. 

"Wanneer deze instemt met inhoud en opzet, gaat de nota na 

de zomervakantie de brede inspraak in", aldus de wethouder 

ruimtelijke ordeling, stadsvernieuwing en volkshuisvesting. 

De nieuwe wet verplicht de gemeentebesturen om na te den

ken over de gebouwde omgeving; niet meer alles overlaten 

aan een clubje oudere heren dat ergens achteraf zonder 

schriftelijke openbare verslaglegging alle bouwplannen beoor

deelt. Ook moeten wethouders een paar maal per jaar con

tact hebben met de welstandscommissie. Om de drie jaar 

benoemt het gemeentebestuur voortaan de welstandsvoorzit

ter en de -architecten. Er komt een jaarverslag per gemeen

te. Daarin staat wat de welstandscommissie heeft gedaan en 

waarom zij het zo heeft gedaan. Daarmee kan het gemeente

bestuur oordelen over de kwaliteit van het geleverde werk en 

wethouders kunnen nadrukkelijker eisen dat zij bouwplannen 

willen met allure: geen zesje maar een acht! Natuurlijk krijg je 

zo verschillen tussen gemeenten maar dat is niet erg. Hoorn 

met haar fraaie historische binnenstad is onvergelijkbaar met 

Purmerend bijvoorbeeld. 

De nota moet ook verplicht zogenaamde loketcriteria bevat

ten. Dit zijn welstandseisen voor de meest voorkomende 

bouwwerken. Die moeten zo gedetailleerd en duidelijk zijn dat 

de bouwvergunningaanvragen daarvoor vlot en goed worden 

afgehandeld. 

Met de gemeentelijke wel

standsnota moeten alle 

betrokkenen aan de slag. De 

oude situatie keert niet meer 

terug; er moet sprake zijn van 

een echte cultuuromslag. Laat 

de nieuwe nota, wanneer die 

straks is vastgesteld, gebruikt 

worden als uitdaging om met 

elkaar te praten en de 

Hoornse burgers duidelijk 

maken dat het ene stadsdeel 

het andere niet is. De uitvoe

ring van een heldere visie acht 

Oud Hoorn een kwestie van 

behoorlijk bestuur. 

Communicatie 
Elders in dit blad konden we 

te Hoorn heeft een folder ontwikkeld waarin in beknopte 

woorden het Reclamebeleid uiteen wordt gezet. Leesbaar, dui

delijk en toegangelijk. Oud Hoorn hoopt van harte dat de 

gemeente Hoorn de nieuwe Welstandsnota maakt met in het 

achterhoofd de gedachte dat het een toegankelijke, aantrek

kelijke en mede daardoor inspirerende publicatie moet zijn.Al 

is de nota primair bestemd voor ambtelijk gebruik, hij dient 

ook goed leesbaar te zijn voor het brede publiek. Oud Hoorn 

dringt aan op een publieksversie van de nota waarmee de 

betrokkenheid van de burgers bij hun leefomgeving wordt 

bevorderd. Het is ook het overwegen waard om, net als bij

voorbeeld in Den Haag, de publicatie op te splitsen in deelno

ta's. In de regeringsstad kent men bijvoordeeld de serie Het 
verzorgde gevelbeeld.Wie nieuwe kozijnen wil plaatsen kan daar 

in het deel voor zijn wijk zien wat is toegestaan en hoeft dus 

niet de hele nota door te worstelen. Ook handig voor archi

tecten en kozijnfabrikanten. 

Wanneer de nota is vastgesteld, komen we terug op de 

inhoud. 

Bronnen: 

1. De Leidraad, uitgangspunten voor de inrichting van de 

openbare ruimte van de binnenstad, gemeente Hoorn, 

januari 2003. 

2. Platform ontwikkelt kwaliteitsnormering voor bouwver

gunningen, in Stadswerk, tijdschrift voor ruimtelijke inrich

ting en milieu, 4-2003, jaargang 1 1. 

3. Welstandszorg Noord-Holland, jaarverslag 2002. 

4. Welstand uit de achterkamertjes, VNG-magazine 17 mei 

2002. 

5. Welstand: Hinderen of Inspireren, Geert-Jan Mellink in 

VROM.NL magazine over ruimte, wonen en milieu, nr. 04, 

jaargang 05. 

J ~--

melding maken van een geluk- Draafsingel 18 t/m 21 . Een opbouw op één van deze huizen verstoort op ernstige wijze de architectuur 
kige ontwikkeling: de gemeen- van een kleine eeuw geleden. 
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VRAAGT ON§ 

Terwijl de zomer ernstige pogingen doet er wat van te maken, 
zoek ik het materiaal voor het komende nummer bij elkaar. 
Volgens de kalender is het voorjaar, maar in de tuin plenst de 
regen in zware buien naar beneden. De katten zitten mistroos
tig naar buiten te kijken, maar een merel hee~ er lak aan en 
zit te ~uiten tussen de appelbloesem. 't is eind april. Grijze wol
ken glijden langs het dakraam maar mogelijk loopt het zweet 
in straaltjes langs ons gezicht als dit nummer bij u in de bus 
glijdt. Ik ontving in de afgelopen maanden weinig brieven en 
telefoontjes van mensen die een bekende op een foto hadden 
herkend, maar bij de nieuwe was een heel bijzondere. 

Wat er binnen kwam en een raadselachtige 
huisuitzetting 
Informatie over verloren en weer teruggevonden familiele

den en stadgenoten ontving ik van de heer PJ.N. van Diepen 
uit Breda, Han Entius uit de Drieboomlaan,J.WC. Entius van 

het Achterom, van ). Tol samen met een zoon van P. Zuiker, 
zijnde de broer van Henk Zuiker. Onafhankelijk hiervan van 

Jaap Zuiker uit de Van Beijerenstraat, ). van Ierse/ uit 

Westerblokker, terwijl ik nog een keer wil ingaan op de 

brief van de heer Jan de Vries uit Westwoud. Deze kreeg 
hierbij hulp van de tachtigjarige Piet Tromp in Alkmaar. 

Ik dank alle inzenders van informatie en foto 's hartelijk 

voor het ontvangen materiaal. 
Ik ontving drie foto 's van mevr. Rupert-Willig in de Adriaan 

Boomstraat ter onderzoek. Eén van deze foto 's zou een 

zeer bijzondere kunnen zijn (afb. 1 ). Bijzonder niet om de 

uitvoering, hoewel het een goede foto is, maar om wat hij 
laat zien. Volgens de schenkster toont deze opname een 

huisuitzetting. Nu kwamen huisuitzettingen vrij vaak voor, 
maar men maakte er geen foto 's van. Wanneer iemand zijn 

huis moest verlaten, omdat hij zijn huur niet kon betalen, 

Afb. I Huisuitzetting aan het Achterom? 
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gold dat als een schande, die men de schuldenaar per

soonlijk aanrekende. Men stond er niet bij stil, dat zaken

mensen buiten hun schuld in financiële problemen konden 
raken of dat arbeiders uit hun woningen werden gezet, 

omdat ze hun huur niet konden voldoen. We moeten ook 

niet vergeten, dat het stelsel van kredietverlening zo'n hon
derd jaar geleden veel minder goed ontwikkeld was dan in 

onze tijd. Als deze opname een huisuitzetting voorstelt, is 

dit de enige, die in Hoorn bewaard is gebleven. Ik reken 
dan moderne ontruimingen bij voorbeeld van kraakpanden 

niet mee, omdat daar de "huurder" niet wenst te betalen, 
terwijl de uitgezette personen in beginsel wel wilden beta

len. 

De foto zal ongeveer aan het begin van de vorige eeuw, dus 
omstreeks 1900 gemaakt zijn. 

Maar zoals ik aan het begin van dit stuk reeds suggereer

de, we weten niet zeker of het om een huisuitzetting gaat. 

Allereerst de vraag waar. Dat het een stukje gevelwand aan 
de oostzijde van het Achterom betreft, staat wel vast. Op 

het verroeste reclamebord rechts op de foto staat zeer 

moeilijk leesbaar MEUBELMAGAZljN .... RUPERT...RES .. ... RD 
47 ... Volgens Hoorn, Huizen, Straten, Mensen, blz. 111, was de 

meubelzaak van Rupert in ieder geval van 1909 - 1959 op 

het Grote Noord 47 gevestigd. In 1909 werd er een maga
zijn aan hetAchterom 47rood bijgebouwd, gevolgd in 1931 

door een werkplaats achter 47. Het lijkt aannemeli jk, dat 

met het pakhuis in HHSM het gebouw op de rechterzijde 

van de foto bedoeld wordt. De gevelwand op de foto toont 

de achterzijde van de bebouwing van Grote Noord 47, 49 
en 51 (lntertoys Speelgoed en Bruggemann Damesmode) . 

Dat komt ongeveer overeen met Achterom 50-56 nu. Bij 
ons onderzoek bleek, dat iedere overeenkomst met de 

toestand van 100 jaar geleden was verdwenen. De foto zal 

hoogswaarschijnlijk genomen 

zijn van de bovenverdieping van 
"Het Park". 

Dan de vraag, of het hier om een 

huisuitzetting gaat. Allereerst de 

argumenten voor wél een 

gedwongen verhuizing. Rond 
1900 zette men niet zijn meubi

lair op straat als daar geen goede 
reden voor was. Men had minder 

mogelijkheden zijn spullen tegen 

de grillen van het weer te 

beschermen dan in onze dagen. 

De drie figuren op het midden 
van de foto, dat zijn de man en 

de vrouw achter het grote vat 

en de man rechts van hen, die in 

zijn linkerhand een groot wiel 
vast houdt, staan erbij, alsof ze 

aan het eind van hun krachten 



zijn. Een ander teken van een huisuitzetting zou het dicht

timmeren zijn van de ramen van het tweede huis links 
vanaf de steeg. De mededeling van de huisuitzetting komt 

van de familie Rupert, dus mensen die bij de gedwongen 

verhuizing betrokken waren . Deze mededeling is boven

dien nog eens op de achterzijde van de foto geschreven. 

Maar er zijn ook redenen aan te voeren, dat er hier iets 

heel anders aan de hand is. Op de originele foto is te zien, 
dat de deelnemers hier wel zeer vrolijk kijken voor een 

gebeurtenis waarbij normaal politie en deurwaarders aan

wezig waren. Links zit een gezelschap achter een theetafel 
alsof ze op visite zijn uitgenodigd. Het gezelschap rechts is 

helemaal merkwaardig samengesteld. Vooraan een paar 

kinderwagens met baby's, dan een aantal kinderen en 
geheel achteraan enkele mannen in werkkleding en heren 

met strohoeden. Met de tent in het midden kun je alle kan

ten uit. Hij kan er neergezet zijn als onderkomen voor de 

nacht of als bescherming voor de kostbare meubels. En wat 
doen de werklui in het hijsluik rechts? Naar binnen hijsen 

of naar buiten? 

De vraag is ook wie er uit zijn huis gezet wordt. Je zou 
kunnen zeggen, de bewoner van het huis waarbij de plan
ken voor de ramen worden gespijkerd, maar waarom staat 

dan rechts de grote draaibank op straat? Wilde Rupert het 

huis met de planken voor de ramen bij zijn eigen magazijn 

rechts trekken en was hij bezig zijn buurman uit zijn huis 

te gooien? Ik heb nergens kunnen vinden, dat deze welge
stelde meubelhandelaar zelf uit zijn huis is gezet. Ik geef de 

vraag, wat hier aan de hand is door aan onze lezers. 
Ik had dit artikel al geschreven, toen ik ontdekte, dat 

mevrouw Rupert ook nog twee namen had gegeven van 

mensen die op de foto voorkwamen. Dat betekent, dat 

onze lezers de andere namen moeten proberen te vinden. 
De reeds bekende namen zijn aangegeven als "kleine groep, 

onderste rij , 3e van rechts: meisje Rupert" en "onderste rij , 

grote groep, 2e van links meisje Rupert". Ik veronderstel, 

dat het eerste gevraagde meisje, dat met de witte jurk, 
naast de man en de vrouw voor de tent is. Het tweede 

genoemde meisje staat achter de voorste kinderwagen. 

Maar ik ben al heel blij als iemand mij iets kan vertellen 
over de omstandigheden waaronder deze foto is gemaakt. 

Always forward en buitenmodel fiets 
De foto (jrg. 25: nr. I: blz. 47) van deze roemruchte 

Hoornse katholieke voetbalclub bracht heel wat mensen 
achter de computer. Ik kreeg informatie van de heren 

J.WC. Entius van het Achterom, J. Tol, van een zoon van P. 

Zuiker, van een broer van Henk Zuiker (HZ) , van de heer 

J. van Ierse! 01) uit Westerblokker en van Jaap Zuiker OZ) 
uit de Van Beijerenstraat. Nummering: 1 Begeleider links. 

Achterste rij v.l.n.r. 2 t/m 6, middelste rij 7 t/m 9, voorste 
rij 10 t/m 12. Ik geef u hierbij de namen en enkele bijzon

derheden. Ik ga niet op kleine verschillen in, want die zijn 
minimaal. 1. Kees Hart, de begeleider. 2. Gerrit Lieshout. 3. 

Henk Zuiker. 4. J. Knijn. 5. B. Lieshout. 6. Kees van de Pol. 

Woonde aan het Pelmolenpad. 7. N. Tol. 8. Clemens 

Zandbergen 01) of A. Zandbergen (de overigen). 9. Frans 

Karel. Woonde in de Kerkstraat naast Doesberg. Ze had

den een vracht- en verhuisbedrijf. 10. Wim Biezen. 1 1. Jan 
Groot van kleermaker Groot. Indertijd gevestigd tussen de 

zaak van Bruggemann en de Victoria-bioscoop aan het 

Grote Noord.12. Henk Jansen. 

Reacties op de foto van de reuzenfiets op het Kerkplein 

(jrg.25, nr. 1: afb. 2) kreeg ik van J.WC. Entius OE) van het 
Achterom, Han Entius (HE) van de Drieboomlaan, Jaap 

Zuiker OZ) uit de Van Beijerenstraat en J. van Ierse! 01) uit 
Westerblokker. We zien hier, te beginnen bij het stuur: 1. 

Cees Til et (HE, JZ, JI) van de Zon. 2. Cor Koopman(HE) of 

Vorst OE). 3. Dick van Diepen (HE, JE). 4. Een pop (HE). 5. 

Gerard Kaag (HE). 6. Han Entius (HE,JE). 7.Johan van Dijk 
(HE) . 8. Johan Staekenborg (HE). 9. Een pop (HE). 10. Nico 

Tol (HE). 11. Paul Dekker (HE). 12. Jan de Boer (HE). 13. 
Cees Koopman (HE). Minus de twee poppen zat er dus 11 

man op de fiets , zoals dat hoort bij een carnavalfeest, want 

dat was het. Helemaal rechts op de foto zien we met bril 

Jacob Loos van de Gedempte Appelhaven. De foto is geno
men op 3 maart 1973. Dat was een vrijdag. 

Onduidelijke en eerdere padvinders 
Informatie over de foto van het padvinderskamp (jrg. 25, 

nr. 1: afb. 1) kreeg ik van P.J .N. van Diepen, J. van lersel en 

Jaap Zuiker. Mijn verontschuldigingen voor het feit dat er 
zoveel van deze opname verloren is gegaan. Aan de linker

zijde is een jongen geheel verdwenen, terwijl de houtsnij
dende figuur aan de rechterkant ook een veer heeft moe

ten laten. Van de genoemde informanten kreeg ik een 

behoorlijke hoeveelheid kennis aangereikt, zodat ik weer 

helemaal op de hoogte ben. De padvinders organisatie (in 
katholieke kring, zoals hier, verkenners genoemd) was ver

deeld in troepen. Deze troepen waren zelfstandige eenhe
den met een eigen leiding, bestaande uit een hopman en 

een vaandrig (over de laatstgenoemde rang ben ik niet 

geheel zeker). Elke troep bestond uit 4 patrouilles die een 

dierennaam hadden. Bij deze AdT-troep (?) heetten de 
patrouilles: Zwaluwen, Meeuwen, Houtduiven en Sperwers. 

Patrouilles waren herkenbaar aan hun schouderlinten in 

verschillende kleuren. Elke patrouille had een patrouillelei
der en een assistent patr. le ider herkenbaar aan 1 of 2 stre

pen op de borstzak van het shirt. Links op de foto zien we 
geen aanrecht maar een tafelvuur waarop gekookt werd. 

De tafel voor het vuur was opgebouwd uit stevige takken 

die met touw aan elkaar gebonden waren. De pan stond op 

een laagje stenen waarop een vuurtje gemaakt kon wor

den. 
Ter wille van de beschikbare ruimte kan ik niet zover op 
het onderwerp ingaan als mijn informanten. Zo moet ik de 

verdere keukenuitrusting die uit takken is opgebouwd ach

terwege laten. Ik beperk mijn verhaal tot de afgebeelde ver
kenners. Niet zichtbaar, geheel links onder de bomen de 

broer vanAppie Bongers (waarschijnlijk Wim) en aan de rech
terkant, de houtsnijdende Hein(?) van Wees van café de 
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Posthoorn op het Breed. Hij is 

voor de helft weggevallen . 
Kokende kok is Ferry Bergsma, 
zoon van banketbakker 
Bergsma op de hoek van het 

Breed en het Achterom. De 

met een hamer zwaaiende 
figuur is Frans Karel, zoon van 

de hiervoor genoemde verhui

zer uit de Kerkstraat. Op de 
voorgrond zit met een bijl 

Kees Vissie (volgens Van lersel : 
Hans) uit de Wijdesteeg. 

Volgens Jaap Zuiker moet dit 
Kees Lieshout zijn, die inmiddels 

is overleden De linkse figuur, 

die zo ijverig zit te poetsen is 

Appie Bongers de zender van Afb. 2 Verklede tieners. 
deze en eerdere foto 's uit 

Canada. Ferry Bergsma, Kees 
Vissie, Frans Karel en Ab Bongers waren ook te zien op een 

eerdere foto in dit blad (jrg. 24, nr. 4 blz. 182). 

Rechtzetting 
Bij controle van de tekst in het vorige nummer bleek een 
gedeelte van de tekst over het autobedrijf van Geerling en 

Winkelaar (zie de foto jrg. 24, nr. 4, blz. 178 en de tekst jrg. 

25, nr. I, blz. 45) die de heer de Vries uit Westwoud ons toe
zond, niet in het blad te zijn terecht gekomen. Mijn excu

ses daarvoor. Hier volgt alsnog het ontbrekende gedeelte. 

Allereerst de namen. Staand v.l.n.r. l .Cor Rol, 2.Klaas 

Gons, 3. onbekend, 4. Harry of Henk Leeuw. Zittend v.l.n.r. 
5. onbekend, 6. Dolf Donckerwolcke, 7. Henk Watses, 8. 

Gerrit Vet. 
Harry of Henk Leeuw begon een eigen bedrijf aan de 
Veemarkt met Riek Vink, de latere eigenaar van Geerling en 

Winkelaar. Donckerwolcke was later actief bij de 

Coöperatieve Zaaizaadvereniging in Wijdenes.Watses 

kwam uit Enkhuizen en is daar later een eigen bedrijf 
begonnen, dat nu door zijn zoon geëxploiteerd wordt. 

Gerrit Vet werkte 40 jaar bij G. & W 

Er was wel een Willy de Duitser, maar dat is niet de man 

van de foto. G. & W was in de oorlog omgevormd tot zoge
heten "Heeres Kraftfahrzeugpark" (Verzameling van 

Legerauto's). De genoemde Willy was aangesteld als 
Schirrmeister, door de monteurs vertaald als scheermeester 

In goed Duits is het een officier belast met de zorg voor 

de bagage van het leger (Saaltink). Hier was het de verbin

dingsman tussen het bedrijf en het Duitse leger. De ver

houding tussen het personeel en deze Duitser was niet 
slecht. Overigens hebben Piet Geerling en Winkelaar zich 

moeten verantwoorden voor hun gedrag tijdens de oor

log. Zij konden aantonen, dat zij onder dwang hadden 
gehandeld en dat slechts 5% van hun omzet in die tijd 

kwam van voor de Duitsers verrichte werkzaamheden. De 

namen van verschillende personeelsleden zijn ook te vin-
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den op een glas-in-loodraam in het magazijnkantoor van 

het bedrijf. 

Te veel van het goede 
Een zeer grote hoeveelheid informatie over uiteenlopende 

zaken in de 7 laatste nummers van het kwartaalblad ont
ving ik van de heer J.WC. Entius van het Achterom. Ik ben 

natuurlijk altijd blij met informatie, maar verzoek onze 

Afb. 3 Padvinders. 



inzenders te bedenken, dat de ruimte in het kwartaalblad 

niet onbeperkt is. 
Reageer op niet meer dan de foto's in twee nummers van 

het kwartaalblad en alleen als u op in deze rubriek 
geplaatste foto's mensen herkend hebt. Voor alle andere 

kwesties moet u uw brieven en telefoontjes richten aan de 

rubriek Lezers schrijven, F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 
BZ Hoorn. Het is dus niet mogelijk op verschillende inte

ressante opmerkingen van de heer Entius in dit nummer in 
te gaan. Ik geef alleen in telegramstijl de opmerkingen weer 

die hier thuis horen: 

Jrg. 24: nr. 2: afb. 4: Waarschijnlijk voetbalveld in Alkmaar 
gelet op de reclame op hek rechts. Man met strikje geen 

horecafiguur maar grensrechter gelet op vlag in zijn hand. 

Jrg. 24: nr. 3: blz. 121: afb. 4: Over de N.A.S.B. staat in dit 
nummer op pag. 76/77 een artikel. Er bestond ook een 

voetbalclub van de N.A.S.B, genaamd Horna. Had een veld 
aan hetABC. 

Jrg. 24: nr. 4: blz 180: afb. 5: Biljartclub: 5. G. Kuin (?), 7. N. 
Wessemius, 9. D. Feller. 

Jrg. 24: nr. 2: blz. 77: afb. 5: Personeelsfeest WACO: Nr. 20 

Brugman, is ook te zien als nr. 8 op de hiervoor genoemde 
foto van de biljartclub. 

Padvinders, boeren en boerinnnetjes 
De voorraad nieuwe foto's is niet groot op dit moment. Ik 

beschik slechts over vijf direct voor reproductie geschikte 
opnamen: de hierboven besproken opname van wat een 

huisuitzetting zou kunnen zijn, twee opnamen van feesten 

ook door mevrouw Rupert ter beschikking gesteld, een 

foto van een aantal padvinders, afkomstig van de heer 

Bongers en een kathol ieke schoolklas. 
Ik plaats een foto van een groep van 16 tieners verkleed als 

boeren en boerinnen (afb. 2) . Indien u namen weet kunt u 

de jongens en meisjes zelf nummeren, beginnend met de 
jongen met de grote hoed links op de tweede rij en eindi

gend met de jongen rechts voor. Geen enkel gegeven van 

de groep is verder bekend. 
Als afb. 3 nemen we dan de foto met de padvinders. Ook 

hier kunt u de jongens zelf nummeren. Deze foto heeft op 

een rolfilm gezeten, die niet goed doorgetrokken is. Links 
onder is een dubbelopname ontstaan, deze kunt u ver

waarlozen. Deze foto heeft aan de achterzijde de tekst "De 

A.D.T[roep]". Graag de namen van de geportretteerden. 

Bij het bepalen van de plaats van het pakhuis ontving ik 
medewerking van Hillebrand Peerdeman waarvoor mijn 

dank. 

Oud Hoorn website-nieuws 

Heeft u nog geen computer: dan wordt het hoog tijd dat 
u zich er een aanschaft, al was het alleen maar om de site 
van onze vereniging te bekijken. Sinds een groep vrijwilli
gers zich met deze nieuwe materie ging bezig houden is 
er wel het een en ander gebeurd. De tegenslag die werd 
ondervonden nadat men tot de ontdekking kwam dat de 
domeinnaam "Oud Hoorn" door anderen was geclaimd is 
de groep ruimschoots te boven. 
Het heeft geen afbreuk gedaan aan het enthousiasme en 
onder aanvoering van Jan Floris zet de groep zich in om 
er wat interessants van te maken . En wie de moeite 
neemt om de site van onze vereniging te bezoeken zal 
moeten constateren dat dit ruimschoots gelukt is. Vooral 
de rubriek "Actualiteit" vormt een sterk item. Zo kan 
men daar alles aan de weet komen over de opgravingen 
aan het Gerritsland, zelfs op het moment dat de werk
zaamheden daar nog aan de gang waren. Sinds kort heeft 
de vereniging er drie ereleden bij: te lezen op onze eigen 
site, inclusief foto. Deze rubriek heeft ook een archief
functie waar men de gebeurtenissen nog eens kan opzoe
ken en nalezen. 
De site kent ook een rubriek "Brieven van het bestuur": 
correspondentie, doorgaans gericht aan het bestuur van 
de gemeente Hoorn. Hier kan men de argumenten lezen 
die het bestuur aandraagt bij zaken waar het o.a. het 
stadsbeeld betreft. Zo is nu de brief te lezen die geschre
ven werd naar aanleiding van de voorgenomen verkoop 
van vijf rijksmonumenten. Recent zijn ook de brieven die 
handelen over de groenvoorziening rond de Ooster
poortbrug en de beschermende status van de Draafsingel. 

Frans Zack 

Ook de stadswandelingen komen ruimschoots aan de 
orde. Zeven wandelingen worden uitvoerig uiteengezet 
en daarnaast is er nog de religieuze wandeling die men 
kan maken aan de hand van het materiaal dat op de site 
te vinden is. Interessant is ook de rubriek "Kwartaalblad". 
Wie er interesse voor heeft kan hier de inhoud van de 
meest recente kwartaalbladen terugvinden. 
De "Publicatiestichting Bas Baltus" heeft inmiddels een 
imposante reeks boekwerken uitgebracht. Een overzicht 
van deze uitgaven is eveneens te vinden op onze vereni
gingssite. In onze eigen verenigingswinkel wordt een groot 
aantal boeken, tijdschriften en andere zaken aangeboden. 
Een compleet overzicht, inclusief prijzen, is te vinden op 
de site. Het aantal rubrieken wordt afgesloten met 
"Gestelde vragen". Hier krijgt men een indruk van het
geen er aan vragen binnenkomt. 
Verder zijn er nog een aantal rubrieken in opbouw, zoals 
b.v. "Kerken" en "Bedrijven". 
Het zal duidelijk zijn dat er heel wat te zien is op onze 
eigen verenigingssite. Bovendien is er een rubriek "Oud 
Hoorn-links". Via deze rubriek komt u bij allerlei andere 
interessante sites, zoals de Beeldbank Noord-Holland, 
musea en andere historische verenigingen. 

Het adres van onze eigen verenigings-website is: 
www.verenigingoudhoorn.nl Heeft u al surfend over het 
net iets ontdekt dat ook voor andere leden interessant 
kan zijn, geeft u dat dan via e-mail door aan het adres: 
info@verenigingoudhoorn.nl Het item kan dan worden 
toegevoegd aan onze rubriek "links". 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumenten
commissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuurs
leden zitting hebben: 

Het symbool van Hoorn: de een
hoorn, siert sinds kort het micromi
lieu in de stad op de wegwijzers. 

I juni 2003 

ABC-hoek Kleine Oost 
De realisering van het laatste 

deelplan van het z.g. Karper

kuilproject vordert: 47 huurwo

ningen ontworpen door de 

Belgische architect Vandenhove. 

Oud Hoorn blijft benieuwd 

over de aansluiting van het ontwerp bij de omgeving. Ook 

de welstandscommissie schreef reeds in 1999: "de rondlo

pende vorm aan de buitenzijde geeft problemen met de 

aansluiting op de rechte structuren van het plan van archi

tect Daan aan het ABC en aan de bestaande panden aan 

het Kleine Oost. Er ontstaan zinloze onaantrekkelijke rest

ruimtes tussen het ovale bouwblok en de rechthoekige 

verkavelingen. Het is merkwaardig dat dit probleem stede-

Links voormalige werf Droste. 

bouwkundig in deze nieuwbouwsituatie niet beter is vorm 

gegeven. " 

B & W van Hoorn hebben het idee gelanceerd voor de 

aanleg van parkeerplaatsen op het terrein van de voorma

lige 'werf van Droste'. De geluidsoverlast van de nieuwe 

bewoners dicteert deze bestemming. 
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Achter de Vest 54 
De in de stijl van de Amsterdamse School opgetrokken 
garages aan de achterzijde van het monumentale pand aan 

Onder de Boompjes 20, verdienen bijzondere aandacht in 

de herbestemmingsplannen. 

Achterom l (rijksmonument) 
Oud Hoorn ontvangt signalen over onzekerheid omtrent 

de toekomst. 

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. 

Appelhaven 
Nu de rechtskracht van de gedoogvergunning is afgelopen , 

heeft Oud Hoorn het stadsbestuur verzocht om het drij

vend terras met spoed te laten verwijderen uit het stads

beeld. 

De nieuwe eigenaar heeft een bouwvergunning aange

vraagd voor het plaatsen van een drijvend terras. 

Baad land 
Oud Hoorn streeft nog steeds naar een historisch onder

zoek van deze oorspronkelijke zeewerende dijk. Kan dat 

onderzoek geen onderdeel uitmaken van het plan tot res
tauratie van de Hoofdtoren? 

Bangert-Oosterpolder 
Oud Hoorn onderschrijft het streven om in deze laatste 

Hoornse nieuwbouwwijk straatnamen te geven die verwij

zen naar de cultuurhistorie van de dorpen Zwaag en 

Blokker. 

Breed 41-41 
Plan voor vervangen van de houten winkelpuien. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de tota

le gevelwand te willen beschermen. 

Oosterpoort behoeft spoedig een grondige onderhouds

beurt. Gemeente wil de enige overgebleven stadspoort 



overdragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Op de 

echte restauratie van dit rijksmonumentale complex, 

geraamd op één komma zeven miljoen, wordt al jaren 

gewacht. 

Gemeentebestuur heeft afwijzend gereageerd op verzoek 

Oud Hoorn om het bastion weer zichtbaar te maken bij de 

opknapbeurt rond de stadspoort. 

Draafsingel 5, 6, 7 en 8 
Oud Hoorn pleit voor plaatsing van dit complex van 4 

herenhuizen ( 1930) van de hand van J. van Reijendam Czn. 

op de gemeentelijke monumentenlijst. Monumenten

commissie heeft het college positief geadviseerd. 

Draafsingel 18 
Bouwvergunning verleend voor dakopbouw. Oud Hoorn 

komt in het geweer tegen deze onaanvaardbare aantasting 

van het stadsbeeld. 

Draafsingel 54, 55 en 56 
Oud Hoorn pleit voor bescherming van de karakteristieke 

panden Rustenburg en Vredeburg. 

Draafsingel 57-59 

De projectontwikkelaar is van plan de boerderij Meta en 

de villa Schermeroord tot woningen terug te brengen met 

handhaving van de monumentale waarden. Hoorn draagt 

bijna drieëntwintigduizend euro bij. 

Dubbele Buurt 14 (rijksmonument) 
Aanvraag om monumentenvergunning ingediend. 

Gouw 5 

Plan voor wijzigen voorgevel. 

Gravenstaat-Gerritsland 
Archeologische opgravingen wijzen op voormalige bebou

wing. 

Gortsteeg 1 1 
Plan voor de bouw van een nieuwe woning. 

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

tementen. 

Grote Noord 50 
Aanvraag voor monumentenvergunning ingediend. 

Grote Noord 91-9l/Achterom 86-88 
Plan voor verbouw beide panden op de begane grond 
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Grote Noord 9S/Achterom 90 
Plan voor het wijzigen van de voorgevel en verbouw. 

Grote Oost l (rijksmonument) 
Voornemen tot plaatsing van een brandtrap aan de achter

zijde van het Affichemuseum. Museum eindelijk toeganke

lijk voor het publiek: 15 mei 2003 geopend. 

Grote Oost S (rijksmonument) 
Bijzonder indrukwekkende restauratie van Hoorns 'kroon

juweel' door de onvolprezen Stichting Stadsherstel vol

tooid. Ludieke opening van een echt restaurant op don

derdag 15 mei 2003. 

Grote Oost SS (beeldbepalend) 
Claes Joesthuis naast Oosterkerk: plan voor verbouwen en 

uitbreiden ten behoeve van trappenhuis, keuken en kan

toorruimte. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Gemeente Hoorn wil Hoorns meest beeldbepalende 

monument verkopen aan de Vereniging Hendrick de 

Keyser. Plan voor restauratie zeezijde en dak. De gemeen

te Hoorn krijgt van het rijk € 583.000.- voor de restaura

tie. Of krijgt de beoogde nieuwe eigenaar dat kapitaal? 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente Hoorn met de versobering 

van deze historische plek in het havengebied? Het politie

ke draagvlak is er voor. Waar is het wachten op? 

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 S 1 
Pand verkeert in sterke staat van verval. Een schande in het 

stadsbeeld. 

Jeudje 
Het bouwplan is gerealiseerd. Op zich is het een goede 

zaak dat de oude structuur grotendeels is aangehouden. 

De woontoren op de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal mar

keert op overdreven wijze de stadstoegang. Oud Hoorn 

heeft de projectontwikkelaar herinnerd aan het terugbren

gen van een historisch merkteken: de overblijfselen van de 

Agnietentoren. Projectontwikkelaar herinnert zich niets 

meer van eerdere afspraken: ook dat is een vorm van 

macht. Oud Hoorn pleit voor het terugbrengen van de his

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

Henninckstraat: de Aschhoopbrug (zie Velius). 

Keern, begraafplaats 
Vele grafmonumenten van oude Hoornse families liggen er 

verwaarloosd bij. 
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Snelle actie gevraagd! In de werkgroep die zich buigt over 
de (her)inrichting heeft Oud Hoorn twee vertegenwoor

digers afgevaardigd: erelid Albert de Graaf en bestuurslid 

Marit Veerman. Gemeente zegt bezig te zijn met de inven

tarisatie. Waar blijft deze? 

Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing op de gemeente
lijke monumentenlijst. 

Kerkplein 4-S 

Plan voor ingrijpende verbouwing tot één woning lijkt te 

stagneren. Inmiddels heeft de lange wachttijd ertoe geleid 

dat beide gevels worden gesloopt. 

Trouvaille: een terras op de opengevallen plek! Gemeente 

past bestuursdwang toe. 

Kerkplein - Sint Jans Gasthuis (rijksmonu
ment) 
Ook dit unieke rijksmonument wisselt waarschijnlijk van 

eigenaar binnenkort. Oud Hoorn verzet zich tegen de 
overdracht. 

Kerkplein 30/30A (rijksmonument) 
De rijksmonumentale voorgevel van het restaurant kwali

tatief aangetast door nieuwe bekleding. Het terras als dek

mantel? 

Kleine Noord 
De uitvoering van het plan voor de fontein 'Waterdrager' 

gerealiseerd. Een aanwinst voor het stadsbeeld deze immer 

stromende waterstraal die stromen bezoekers naar de bin

nenstad moet trekken . 

Kleine Oost 
Bij het summiere archeologisch en bouwhistorisch onder

zoek op de plek van de oude Oosterpoort zijn brokstuk

ken van de fundamenten blootgelegd. Oud Hoorn zoekt 

naar een mogelijkheid om de oude poort blijvend onder de 

aandacht te brengen. 

Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de histo-



Kleine Noord, fontein 'Waterdrager'. 

rische loop van de Westfriese Omringdijk weer herken

baar worden, dus geen rotonde. 

Koepoortsweg 73 
Oud Hoorn maakt zich ernstig zorgen over de staat van 

onderhoud van dit monumentale pand. 

Kuil 
Ook hier voltrekt zich het sluipende proces om de bin

nenstedelijke ruimte steeds meer een parkeerfunctie te 

geven. 

Korenmarkt S 

Achter de monumentale gevel gaat de schoorsteen schuil 

van de vroegere fabriek van verduurzaamde kaas 'De 

Discus'. Oud Hoorn verzet zich tegen het verlenen van de 

sloopvergunning voor dit laatste relict uit het industriële 

t ijdperk. 

Leliestraat S 
Plan voor verbouwen opslagruimte tot woning met garage 

vanwege de detonerende hoogte vooralsnog terugverwe

zen naar de tekentafel. 

Maelsonstraat 1 O 

Even dreigde dit pand (CWI-kantoor) van de zoon van 

Rietveld met zijn fraaie architectuur te sneuvelen in de 

politieke strijd rondom de vergroting van de bereikbaar

heid van de binnenstad. 

Muntstraat 
Straat met 10 rijksmonumenten en verscheidene beeldbe

palende panden dreigt een centrale afwikkelfunctie te krij

gen voor het (zware) verkeer de stad uit. Alternatieve 

oplossingen gevraagd. 

Nieuwendam 
Moge een afstudeerproject aanleiding zijn om dit gat 

opnieuw in te vullen. Het is een maatschappelijke schande 
dat een dergelijk gat in een historische gevelwand zo lang 

oningevuld kan blijven. 

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 her

bouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude con

structie . 
De geruchten dat de fast foodketen McDonalds op dit 

pand en de belendende zu idelijke aanbouw aan het Grote 
Noord 104 haar oog heeft laten vallen , blijken juist. 

Monumentencommissie keurt intern verbouwingsplan 

goed. Het exterieur bl ijft intact met een terughoudende 

reclamevoering. 

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 gerestau

reerd. Na 10 jaar krijgen de poortjes opnieuw een onder

houdsbeurt. Het Oude Vrouwen Poortje aan het Kerkplein 
is uitgekozen voor een kunsttoepassing op het westelijk 

muurvlak in het poortje. Hoe staat het met de uitvoering? 
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Nieuwstraat 1 3 en 1 S (rijksmonumenten) 
Stichting Stadsherstel realiseert twee winkels en drie 

bovenwoningen. Kwaliteit voorgevels schept hoge ver

wachtingen over de rest van de restauratie. 

Noorderkerk 
Het na 16 jaar geheel gerestaureerde kerkgebouw is door 

de minister van OCW, mevouw M. van der Hoeven, over

gedragen aan het nieuwe kerkbestuur. 
Jammer dat de activisten van de beginjaren van de Stichting 

Noorderkerk daarbij ontbraken. 
Ook de naam van de Vereniging Oud Hoorn prijkt op het 

sponsoren bord. 

Onder de Boompjes 20 - rijksmonument 

Pand wordt geheel gerestaureerd door de nieuwe eigenaar 

lntermaris Woondiensten. Er komen negen appartementen 

in. 

Oostereiland 
De laatste berichten zijn dat de gemeente Hoorn het 

eiland met zijn opstallen definitief in eigendom gaat ver

werven. Er komt een projectgroep die zich buigt over de 

toekomstige bestemming. 

Oosterpoort (rijksmonument) 
Oud Hoorn is tegenstander van de overdracht van deze 

enige stadspoort aan de Vereniging Hendrick de Keyser. 

Oude Doelenkade 27 
Een voorzichtig begin gemaakt met de restauratie. 

Oude Doelen kade S S 
Monumentencommissie heeft het plan voor nieuwbouw 

van een villa goedgekeurd (zie tekening rechts) . 

Pakhuisstraat 
Sobere en doelmatige renovatie gerealiseerd. 

De gemeente Hoorn zoekt nieuwe bestemming voor het 

vroegere VOC-peperpakhuis. Oud Hoorn heeft positieve 

gesprekken gevoerd met het bestuur van het Historisch 
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Genootschap, de Nederlandse Genealogische Vereniging 

afd. Koggenland en de StichtingWestfriese Families over de 

mogelijkheden van gezamenlijke exploitatie. Het college 

heeft drie planvarianten voorgelegd gekregen. 

Oud Hoorn heeft het college gevraagd zich in te zetten 

voor een cultuurhistorische bestemming voor het gehele 

pand. 

Pakhuisstraatbrug 
Monumentenvergunning aangevraagd. 

Rode Steen 9 (rijksmonument) 

Na de succesvolle restauratie heeft de Stichting 

Stadsherstel Hoorn haar grootste parel ooit overgedragen 

aan de Stichting Philadelphia. Het restaurant wordt gedre

ven door verstandelijk gehandicapten. In de fraai gerestau

reerde wintertuin (zie foto) van Bleijs vervolmaken de 

oude kostuums van Patrick Avontuur (voorheen Joh. 

lantaarn glazen bouwstenen 

Oude Doelenkade 55 



Riddrikhoff) het monumentale beeld. Fraaie glooiende rol
stoel-opgang gerealiseerd. Kleur balustrade harmonieert 
niet met de overige kleuren aan het pand. 

Rode Steen - Waaggebouw (rijksmonu
ment) 
Stadsbestuur is voornemens ook dit rijksmonument over 
te dragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. 

Stationsplein 1 
Aanvraag voor een monumentenvergunning ingediend. 

Turfhaven 7-8 
Plan voor samenvoeging en verbouwing van de panden 

Vale Hen/Dubbele Buurt 

Architect Sjoerd Soeters heeft opdracht gekregen voor de 
ontwikkeling van een stedebouwkundige visie voor dit 

gebied. 

Veemarkt 
Plan voor bouwen kantoorruimte ten behoeve van het 
beheer van de fietsenstalling. 

Veemarkt/Paardenmarkt 
Ooit stond hier het Hoornse smidsgildehuis. Door sterk 
particulier initiatief (en geld) is de unieke gevelsteen waar
op de smid aan het werk is, behouden teruggekeerd in het 
Westfries Museum. 

Venenlaan 38 
Plan voor plaatsen van dakopbouw. 

Wabenstraat 
Het complex van het Streekziekenhuis wordt gesloopt ten 
behoeve van de bouw van 160 woningen. 

Westerblokker 
Forse nieuwbouw gepland op voormalig garageterrein 

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

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Gemeente 
heeft een P.M.post op de begroting opgenomen. 

Westerdijk 
Na instorting toneeltoren is de doorstart van de nieuw
bouw nu begonnen. Gemeente is met een nieuw bouwbe
drijf in zee gegaan. De bouw verloopt nu voorspoedig: het 

hoogste punt is bereikt. 

Westerdijk 22 
Plan voor plaatsen van twee dakkapellen 

Westerdijk 48 
Oud Hoorn verzet zich sterk tegen eventuele sloop van dit 
karakteristieke pand met zijn typerende gevel. 

Westerdijk 75 o.a. 
Verouderde woonflat en een viertal karakteristieke vis
serswoningen zijn gesloopt ten behoeve van de bouw van 
37 appartementen voor ouderen door lntermaris 
Woondiensten. Met de bouw is inmiddels gestart. Het 
'beeldkwaliteitsplan' legde de uitgangspunten vast. De oude 

rooilijn wordt weer gerespecteerd. De oude hoogte ook? 
Gekozen is voor een sterk geleed complex van vier bouw
lagen plus een kap.Voor een dakgoot op een hoogte van 13 

meter moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument) 
Gemeentebestuur wil ook dit historisch complex overdra
gen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Onzekerheid 
omtrent de toekomst ige bestemming van dit rijksmonu
ment duurt voort. 

Fietsenstalling Veemarkt 
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Terugblik op 25 jaar kwartaalblad 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het eerste nummer van 

het Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn verscheen. 

In het maart-nummer gaven wij al een terugblik op het eer

ste nummer dat in mei 1979 verscheen. Ook in de reste

rende nummers van dit jaar willen wij terugblikken naar de 

beginperiode van ons blad. Temeer ook daar lang niet 

iedereen deze eerste nummers voor het grijpen zal heb

ben. Daarom nu een kleine impressie van hetgeen in mei 

1979 speelde binnen onze vereniging. 

Het tweede nummer van het kwartaalblad werd geopend 

met een artikel van de hand van de legendarische voorzit
ter Bas Baltus. Het verhaal draagt als titel: 'Wat ·doet het 

bestuur van Oud-Hoorn?' Daarbij brengt Bas Baltus artikel 

2 van de statuten van onze vereniging onder de aandacht 

welke werden vastgesteld in november 1917. Dit artikel 

luidt: "Het doel van de Vereniging Oud Hoorn is het 

behouden van de schoonheid en het in herinnering houden 

van het verleden der stad Hoorn en haar omgeving". 

In welke opzichten heeft het bestuur van de Vereniging zijn 

beleid afgestemd op de hierboven omschreven doelstellin

gen/Welnu, anno 1979 wordt getracht het volgende te ver

wezenlijken: Het bestuur tracht onder de inwoners van 

Hoorn (en ook 'buitenpoorters') (meer) belangstelling te 

kweken voor het historisch schoon en liefde bij te brengen 

voor het omringende uit vroeger tijden. Zodoende zal de 

zorg voor de oude stad niet de bezigheid van een handvol 

mensen zijn, maar van een steeds groter wordende groep. 

Daartoe worden in de zomer rondwandelingen gehouden, 

daartoe worden cursussen georganiseerd (bijvoorbeeld 

over de bouwkunst), daartoe wordt een blad uitgegeven 

met gevarieerde informatie. 
Het bestuur tracht het onderzoek naar het verleden van 

Hoorn te bevorderen door het in leven roepen van werk

groepen: de archeologische werkgroep, de werkgroep 

archiefonderzoek, de werkgroep stadsbeeld (die in het 

najaar zal starten). Door lezingen over diverse, op de actu

aliteit aansluitende onderwerpen te laten houden, door 

excursies te organiseren naar belangwekkende gebouwen 

binnen de stad, en historische locaties buiten de poorten, 

wil het bestuur de leden elk halfjaar een interessante 'trak

tatie' bieden. 
Een grote zorg verder voor het bestuur is de 'bewaking' 

van Hoorns monumenten en Hoorns stadsgezicht. Sinds 

de Monumentenwet van 1961 vallen de op de monumen

tenlijst voorkomende panden onder overheidsbescher

ming. Niet alle panden met een historische kwaliteit vielen 

onder deze wet. Door de bestuursleden L. van Dijk (nu 

verhuisd naar Zuid-Limburg) en Y. Hangelbroek is enige tijd 

geleden een aanvulling opgesteld van deze lijst. De voorge-
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stelde panden zijn door de Dienst Openbare Werken van 

de gemeente Hoorn onderzocht en deze dienst is geko

men tot het volgende voorstel: Panden van de lijst Van 

Dijk-Hangelbroek, die daarvoor in aanmerking komen op 

te nemen op de rijks-monumentenlijst bij de ruim 300 

daarop al aanwezige panden en gebouwen, die daarvoor 

niet in aanmerking komen, op een eigen gemeentelijke lijst 

te plaatsen (het betreft hier in totaal een 70-tal panden!); 

dit laatste is mogelijk omdat de gemeente Hoorn binnen

kort een monumentenverordening krijgt waaraan een 

gemeentelijke monumentenlijst is vastgesteld. 

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn zal binnen enige 

tijd, na bestudering van het voorstel een bespreking heb

ben met de Dienst Openbare Werken. 

Staan panden op een monumentenlijst, dan betekent dat 
niet dat ze automatisch 'veilig' zijn: de eigenaar van een 

monument is niet gebonden aan een wettelijk opgelegde 

onderhoudsplicht. Gewaarmerkte monumenten kunnen 

dus vervallen, tot sloop resteert. Vandaar dat het bestuur, 

en dan graag geholpen door leden, er scherp op toeziet of 

er sprake is van achteruitgang in het stadsbeeld. In zo'n 

Kleine Noord 26-28 in 1977 gesloopt voor nieuwbouw 
Rabobank. 



geval schrijft de Vereniging de eigenaar aan, de Gemeente 

Hoorn, Rijksdienst voor Monumentenzorg, de Bond 

Heemschut, ko rtom de belanghebbenden. 

Indien dit nuttig wordt geacht, brengt het bestuur de 

publieke opinie in het geding via de lokale, eventueel lan

delijke pers. Over de verschillende problemen, die zich 

hierbij voordoen, over Hoorn als Beschermd Stadsgezicht 

en over 'stadsbeeldbewaking' zal ik in een artikel in het vol

gend nummer van dit blad nader ingaan. 

Aldus het openingsartikel van voorzitter Bas Baltus in mei 

1979. Uit dit artikel komt naar voren dat Bas Baltus toen al 

zaken signaleerde die nu, na 25 jaar, nog altijd actueel zijn. 

In het tweede nummer vinden we verder een verslag van 

de activiteiten in 1978. Daaruit blijkt dat de vereniging op 

1 januari van dat jaar 242 leden telde. Het oudste lid was 

mevrouw Margaretha Eijken met haar 103 jaar. Het jongste 

lid was de 14-jarige Frank Degelink. De vereniging had op 

dat moment vier panden in Hoorn in bezit: Bierkade 10, 

Breed 12, Onder de Boompjes 8 en Schoolsteeg 7. 

Onder het kopje: 'Karperkuil/Kleine Oost' treffen we, 

gezien de huidige ontwikkel ingen, een opvallend verslag. 

'De bestuursleden Baltus, Van Dijk, Hangelbroek en De 

Visser hielden op 22 juni in het stadhuis een bespreking 

met de wethouders Louwman en Sijm en twee ambtena

ren, waarbij onder meer de toekomstige ontwikkelingen 

van het gebied tussen het Kleine Oost en de Karperkuil 

ter sprake kwamen. De Karperkuil is altijd een openbare 

kade geweest en moet dit naar de mening van het bestuu r 

ook blijven. Bij die gelegenheid heeft het gemeentebestuur 

ons toegezegd voortaan de notulen van versch illende plan

teams voor de binnenstad te zullen toesturen. Tot nu toe 

is niets ontvangen'. 

Naast de jaarcijfers over 1978-1979 treffen we in het 

tweede nummer ook een artikel dat gaat over 'Zuilen en 

pilasters', van wie anders dan natuurlijk Bas Baltus. 

Interessant is ook een artikel over 'Joden in Hoorn'. Van 

deze ooit zo bloeiende gemeenschap werden de laatste 

vertegenwoordigers al in 1940 gedeporteerd: 5 mannen en 

7 vrouwen. In totaal zouden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog 18 Joodse inwoners van Hoorn weggevoerd 

worden. 

Uitvoerig wordt aandacht gegeven aan het feit dat Herman 

Krijgsman (maart 1914-november 1990) in 1979 zijn 65-

jarige verjaardag vierde. Tijdens een zeer drukke receptie 

nam hij afscheid van zijn dagelijks werk bij de Kamer van 

Koophandel. O nder de kop: 'Herman Krijgsman treedt af: 

een man van avontuur' wordt een beeld geschetst van het 

zéér werkzame leven van de heer Krijgsman. 

Collega-redacteur Henk Saaltink schrijft in het tweede 

nummer een artikel met als kop: 'Huis en me~s: een bij

zonder geval. .. ' Henk vergelijkt in grote lijnen mensen met 

huizen: de waarde van de mens daalt na zijn 65e jaar, hui

zen worden echter meer waard naarmate zij ouder wor

den. 

Ook heeft Henk een interview met het jongste lid van de 

vereniging, de toen 14-jarige Frank Degelink die in de 

Gasfabriekstraat werd geboren. 

Opvallend is ook de 'kleurplaat', getekend door Jan 

Dijkstra. Paginagroot ziet men een hijskraan die een pand 

overhevelt van Hoorn naar Enkhuizen. Hiermee werd in 

beeld gebracht hoe gemakkelijk Hoorn in die dagen 

omsprong met zijn cultuurgoed. Opmerkelijk is ook dat 

het 24 pagina's tellende nummer slechts acht foto's liet 

zien. Ook op dat punt is er in 25 jaar veel veranderd: graag 

maken wij tegenwoordig 48 pagina's en dan soms al met 8 

foto's op één pagina. 

In de rubriek: "Verslag van de aktiviteiten" in het tweede 

nummer van het kwartaalblad sprak het bestuur zijn ver

ontwaardiging uit over de sloop van twee panden: Kleine 

Noord 26-28. Deze panden met hun historisch karakter 

werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van 

de Rabo-bank. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vond 

de panden waardevol genoeg om ze in het Buitenmuseum 

te herbouwen. 

Nieuw altaar in Koepelkerk 
Frans Zack 

De Cyriacus en Franciscuskerk aan het Grote Noord, ook 

wel de Koepelkerk genoemd, had jarenlang een schitterend 

hoogaltaar. Het gaf de kerk cachet en paste naadloos bij het 

monument. In de zestiger jaren van de afgelopen eeuw moest 

echter alles anders en viel ook het geheel bij de kerk beho

rende altaar ten offer aan de vernieuwingsdrang. Er kwam een 

nieuw en veel eenvoudiger altaar en vanaf dat moment stond 

de priester met zijn gezicht richting kerkgangers. De monu

mentale kerk onderging een grootscheepse restauratie waar

bij de werkzaamheden in 1993 konden worden afgerond. Op 

dat moment besefte 

men dat het enige 

wat nog ontbrak 

een bij de kerk pas-

send hoogaltaar 

was. Het oude altaar 

was echter spoor

loos verdwenen. Jan 

Piet van der Knaap 

kreeg echter een tip 

dat er een overbo-

dig geworden altaar in een kelder te Appeltern lag. Dit altaar 

was afkomstig uit de St. Pieterskerk in Den Bosch die rond 

1960 werd gesloopt. Met behulp van vrijwilligers werd het uit 

meer dan tweehonderd onderdelen bestaande altaar geheel 

gerestaureerd . Een klus die ruim vier jaar in beslag heeft geno

men. 

Op zaterdag 26 april j.I. kregen belangstellenden gelegenheid 

om het nieuwe altaar van dichtbij te bekijken. Met dit altaar 

heeft de in 1882 door bouwmeester A.C. Bleijs gebouwde 

kerk weer een stukje van zijn oude glorie terug gekregen. 
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Foto Jan de Jongh. Een idyllische plek in het voormalige 

Julianapark. Gezien vanaf de kant van de Vluchthaven, waar 

vroeger ook de totalisator voor de harddraverij stond. 

Links zitten wat mensen in het gras van de zon, de rust en 

de natuur te genieten. En erachter liep de Binnenluiendijk 

als een · 1ommerrijk laantje langs de lichtmastenfabriek aan 

de Karperkuil naar het ABC toe. 

Dit gehele landschap is verdwenen, heeft plaats moeten 
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maken voor de nieuwbouw in het Karperkuilgebied! De 

vijver is gebleven en groter gemaakt . Het water omspoelt 

nu zelfs die enorme woontoren, in de volksmond de 'ski

schans' geheten. De Binnenluiendijk loopt nu door dat 

gebouw heen, wat een guur tochtgat oplevert. Het enige 

idyllische vormen, met een beetje goede wil , op de voor

grond de stenen letters die in het water liggen en die tesa

men een gedicht vormen. 
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