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Volgend nummer en inleverdatum kopij: 
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U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 1 november 2004 in re le>e

ren bij het redactie-adres: F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. 

West&ies Museum: 

Rode Steen !, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/m vrijdag van 11.00 -

17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 

Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

West&ies Archief: 

Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen l 

tel. 0229 - 252200. Postadres: Westfries Archief, 

Postbus 603, 1620 AR HOORN. e-mailadres: awg@hoorn.nl 
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uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is het voor bezoekers wel moge

lijk op het gewenste tijdstip te vertrekken. 

Museum van de Twintigste eeuw / Maquette Hoorn anno 1650. 

(Eigendom van Vereniging Oud H oorn): 

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



Pater Jacobus Tyras, minderbroeder 
pastoor te Hoorn 1622-1638, homo extraordinarius 

Ruim tien jaar geleden was Leo Veerkamp bezig met een onderzoek naar stukken uit 
de nalatenschap van kapelaan L.A. Roozen, mede-oprichter van de Vereniging Oud 
Hoorn. Hij stuitte op brieven waarin bijzondere wetenswaardigheden over pater 
Jacobus Tyras stonden. Veerkamp noteerde de nodige feiten en wierp de aantekenin
gen vervolgens op de reeds welgevulde boekenplank: te zijner tijd ... 

Tijdens de tachtigjarige oorlog en 
ook lang nog daarna was de katho
lieke eredienst in de Nederlanden 
verboden. Je mocht rooms zijn, 
maar het niet laten merken. 
Openbare ambten en overheids
functies waren voor de papisten 
niet toegankelijk. Zij werden 
onderdrukt en de priesters werden 
vervolgd, gevangen gezet, beboet 
en aanvankelijk zelfs terechtge
steld. Zo zijn voor het raadhuis van 
Enkhuizen in 1572 zes Francis
canen door Geuzen mishandeld en · 
opgehangen. Zij waren afkomstig 
uit Alkmaar. 

1572: zes Franciscanen, afkomstig uit 
Alkmaar, worden voor het raadhuis van 
Enkhuizen 'om den gelove wille' opge
hangen. 

Tijdens de reformatie waren in 
Hoorn de kerkgebouwen in prote
stantse handen overgegaan. Kloos
ters werden gesloopt of kregen een 
wereldse bestemming. 
Maar het roomse geloof liet zich 
niet verdringen. Velen bleven de 
oude Kerk trouw. Ondergedoken 
priesters belastten zich met de ziel
zorg en geheime plaatsen van 
samenkomst ontstonden: de 
schuilkerken. Rond 1600 bevonden 
zich stiekem enige wereldheren en 
Jezuieten in Hoorn. En in 1608 
werd de eerste statie, Het Klooster, 
gesticht door pater Gerard Florisz. 
SJ. op de plaats van het voormali
ge Agnietenklooster. In de 
Peperstraat kwam er een tweede 
Jezuietenstatie bij, die later Het 
Witte Lam zou heten. 
Enkele wereldheren volgden hun 
voorbeeld en stichtten staties aan 
het Nieuwe Noord en in de 
Slijksteeg ( 1 ). De vijfde statie was 
die van de Franciscanen, gelegen 
aan het Achterom. Die is gesticht 
door pater Tyras, een man van bij
zonder kaliber en met een bewo
gen levenswandel (2). 

Jacob Tyras 
Jacob Tyras werd omstreeks 1593 
geboren te Antwerpen, trad op 
jonge leeftijd toe tot de orde der 
Franciscanen (of Minderbroeders) 
en voltooide zijn theologische stu
die in Leuven. Na zijn priesterwij
ding gaf hij lessen in de godge
leerdheid te 's-Hertogenbosch. 

Drs. J.P.H. van der Knaap 

Maar al in 1620 vertrok hij naar de 
Hollandse missiegebieden en 
werkte in Den Haag en Oudewa
ter als missionaris. Dergelijke 
paapse stoutigheden waren straf
baar en het duurde niet lang of hij 
werd gegrepen en zo lang gevan -
gen gezet, totdat een hoge boete 
zou zijn betaald. Maanden heeft hij 
vastgezeten. 
Na zijn vrijlating reisde hij noord
waarts om in de geestelijke 
behoeften van de katholieken daar 
te voorzien. Zijn werkgebied werd 
Hoorn en omgeving. Hij betrok 
een huisje buiten de stad, werkte 
hard en met succes; hij was 
geleerd, muzikaal, vaardig met de 
ganzeveer en een formidabele 
redenaar. Niet alleen de burgers in 
de stad kwamen naar hem luiste
ren. Ook van het platteland kwa
men ze; sommigen kwamen zelfs 
van 4, 5, 6 uur loopafstand. An -
deren gingen in de stad wonen om 
maar vaker zijn godsdienstoefe
ningen te kunnen bijwonen. Zijn 
minzame welwillendheid maakte 
hem geliefd in de stad. Hij kreeg 
veel bezoek, ook van andersden
kenden en notabelen. De advocaat 
Bobbeldijk vertolkte de gevoelens 
van velen toen hij opmerkte: 'Die 
man is ons door God gezonden en 
zal ons geloof en onze stad veel nut 
aanbrengen.' En dus zorgde hij 
ervoor dat de pater voorlopig m 
zijn eigen huis onderdak vond. 

Kerkbestuur 
In die tijd bestond er in Hoorn een 
groep van 24 voorname katholie
ken, die een soort kerkbestuur 
vormden. Uit hun midden werden 
drie 'Kistiesvoogden' aangewezen 
die de inkomsten en algemene goe
deren bestuurden. Daarnaast wer-
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den er ieder jaar vier anderen ge
kozen, die men 'Regeerende voog
den' noemde. De priesters hadden 
daarop geen enkele invloed. Ze 
mochten zelfs niet stemmen. 
Deze voogden betaalden de pries
ters. Zij behartigden hun belangen 
bij het stadsbestuur en regelden de 
opvolging en de vereiste goedkeu -
ring. Jaarlijks betaalden zij aan de 
schout duizend gulden voor het 
oogluikend toelaten van de katho
lieke eredienst. De heren hadden 
ook de zorg voor de armen. 
Het geld voor al deze wereldse 
zaken kwam uit collecten, gaven 
en legaten; de omliggende dorpen 
droegen bij in de onkosten. 

Groot gelovige 
Tyras kreeg assistentie: Joannes van 
Roy, die tot 1628 zijn kapelaan is 
geweest. Daarna heeft Tyras tot 
zijn dood zijn pastoorstaak in zijn 
eentje moeten vervullen. 
Tyras slaagde erin ook bij de 
schout en de vroedschap in de 
smaak te vallen. Men liet hem 
ongemoeid zijn gang gaan en de 
toeloop naar zijn bijeenkomsten 
werd groter en groter. Zelfs een 
boze brief uit Den Haag in 1624 
bracht de magistraat er niet toe, 
om in te grijpen (wat men wel ver
plicht was). 
Drie jaar later bewees hij de stads
bestuurders een grote dienst. Op 
zekere dag bespraken enkele sche
penen de overlast door soldaat Jan 
Peetersz, een onhandelbare vech
tersbaas en nog sterk ook. De man 
had de ene woede-aanval na de 
andere en was dan zelfs door twee 
krachtpatsers niet te houden. De 
kosten van schade en letsel rezen 
de pan uit. Chirurgijn noch bar
bier konden zijn ziekte verklaren; 
hun diagnose: de man is bezeten. 
Dominees werden te hulp geroe
pen. Maar ook de predikanten 
konden niets met de man begin -
nen; een van hen kreeg van de dui
vel (door de mond van de soldaat) 
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te horen: 'Wij zijn gezellen! Tussen 
ons is geen strijd!' 
Advocaat Bobbeldijk en secretaris 
Jan Kies riepen, met instemming 
van alle burgemeesters en schepe
nen een priester te hulp: 'Als zoo 
iets by ons, Roomsche, geschiedt, 
weten onse priesters er wel raed 
mee.' 
De heren wendden zich eerst tot 
pater Johan Rob SJ., pastoor van de 
statie Het Klooster. Maar die wei
gerde. Hij was bang, dat hij door 
de overheid beboet en verbannen 
zou worden. 
Toen spraken ze met pastoor Tyras. 
Na enige bedenktijd nam hij de 
opdracht aan. Zijn voorwaarde 
was, dat zijn handelingen niet tot 
vervolging mochten leiden. En die 
toezegging wilde hij op schrift 
hebben. Dat ging de hoge heren te 
ver; ze waren immers verplicht om 
priesters, als ze werden betrapt, 
gevangen te zetten. Wel wilden ze 
allemaal mondeling de belofte 
doen, hem niets in de weg te leg
gen. Met die verklaring nam de 
pastoor genoegen en Jan Peetersz 
werd naar het huis van Tyras 
gebracht. Nauwelijks was de pater 
begonnen de duivel uit te drijven, 
of de woning begon te schudden 
met zo'n geweld, dat de buren de 
straat opvlogen en riepen: Jan 
Peetersz wordt verlost, want het 
huis dreunt!' En zo was het. De 
ongelukkige werd bevrijd van zijn 
kwelgeest. Kort daarna zwoer hij 
zijn dwalingen af en werd rooms. 
En de machteloze dominees waren 
kwaad. 

Schuilkerk 'De Drie Tulpen' 
Aanvankelijk kwamen de katho
lieken steeds in een andere woning 
bij elkaar om ontdekking van de 
diensten moeilijk te maken. Maar 
de goedgezindheid van de stedelij
ke overheid bracht pater Tyras 
ertoe de rijke glazenmaker Claes 
Pot een huis aan het oude Noort 
(inhoudende drie woningen) te 

laten kopen en die in te richten als 
'vergaderzaal'. Een schuilkerk dus. 
Kosten: f 5.600,-. Dat is veel. 
Datum: 21januari1632. De katho
lieken hadden de nodige gelden 
verzameld. De naam van het huis: 
De Drie Tulpen. Hij bewoonde er 
zelf een simpele kamer. 
De verbouwing bleef niet onopge
merkt: grote verontwaardiging 
heerste onder de predikanten en 

Gevelsteen 'De Drie Tulpen' 

vele dweepzieke protestanten. Het 
werd bedenkelijk toen de Hoornse 
afgevaardige bij de Staten-Ge
neraal bezwoer in Den Haag te 
zullen bewerken dat deze 'stoute 
paap' gekortwiekt zou worden. 
Menselijke hulp zou niet baten; 
God alleen kon uitkomst bieden 
en pater Tyras nam zijn toevlucht 
tot vurig gebed en streng vasten. 
Op de avond voor zijn vertrek pas
seerde het boze Statenlid het half
opgebouwde bedehuis, en riep de 
bewakers toe dat van de bouw 
'geen steen op de andere zou blij
ven.' Toen men hem de volgende 
morgen wilde wekken vond men 
hem dood in zijn bed. De mens 
wikt. .. 
De bouw werd vanaf toen in vrede 
voltooid en het resultaat was zo 
mooi dat er 'in geheel Noord
holland ook vele jaren later geen 
tweede zo te vinden was.' 

Een gezegend prediker 
In Hoorn was het goed toeven 
voor de meeste priesters. Er heerste 
rust en verdraagzaamheid. Anders 



was dat in het woelige Schagen. 
Daar preekte hij meestal 's nachts 
in een schuur. Maar veilig was dat 
niet. Eenmaal is de pater met zijn 
vrienden op de terugreis overval
len door moordzuchtige prote
stanten. Hij sprong van zijn slee, 
knielde neer in de sneeuw en beval 
zijn ziel aan God. Hij was ervan 
overtuigd dat zijn laatste uur gesla
gen had. Maar zijn metgezellen 
dachten er anders over en sloegen 
erop. De aanvallers kozen tenslotte 
het hazenpad en het gezelschap 
kwam veilig in Hoorn aan. 
Dankbaar, trots en gehavend zon -
gen ze in de kerk een 'Te Deum'. 
In De Drie Tulpen besteedde pater 
Tyras grote aandacht aan de vie
ringen.'s Zondags voor de Vespers 
repeteerde hij met de koorzangers; 
daarbij bewezen zijn mooie stem 
en zijn kennis van muziek en 
orgelspel goede diensten. Soms 
zong hij na de H. Mis zelf enkele 
liederen; iedereen bleef dan 
geboeid en gesticht luisteren. 
Hij heeft ook enkele verenigingen 
opgericht, zoals de Derde Orde; 
een groep van leken die zich de 
leefregel van Sint Franciscus eigen 
maakte; en een jongemeisjesver
eniging ter ere van Onze Lieve 
Vrouw ter Nood. We zouden dit 
best de eerste meisjes-congregatie 
kunnen noemen. Zelf had hij een 
leefregel voor hen geschreven, die 
nog bewaard gebleven is. 
Hij gaf onderwijs aan de kinderen, 
bezocht zijn gelovigen zo vaak hij 
kon, had veel aandacht voor zieken 
en oude mensen en trachtte 
natuurlijk ook anderen te bekeren 
tot het 'ware geloof'. Onder zijn 
pastoraat bloeide het kerkelijk 
leven; dagelijks woonden meer dan 
honderd mensen de H. Mis bij, 
'een getal dat vroeger zelfs op 
Zondag niet bereikt werd.' 
Zijn bekeringsijver was de 
Arminiaanse dominees Sapma en 
Lansbergen een doorn in het oog. 
Eenmaal slaagden zij erin, enkele 

De Tyrasstraat in Hoorn-Noord ligt in een 
wijk waar Hoornse dominees en pastoors 
broederlijk naast elkaar zijn vernoemd. 

bekeerlingen terug te brengen tot 
de protestanse kerk. Daarop daag
de pater Tyras beiden uit tot een 
openbaar twistgeding. De uitda
ging werd aangenomen en de 
dominees verloren het debat. 
Volgens afspraak moesten zij een 
stuk ondertekenen van de volgen -
de inhoud: 'We hebben bekent, dat 
Christus in het gebruijck des H. 
Avontmaals in de Gereformeerde 
Kerck tegenwoordig zijnde, daer 
oock mag, jae moet aangebeden 
worden.' Dat was zuur. 

Onderlinge twisten 
Ook in geschrift bestreed hij de 
ketterij (zoals hij het protestantis
me noemde) en soms op felle 
wijze. Hij was ongetwijfeld een 
liefhebber van bekvechten op 
niveau. In 1624 publiceerde de 
mennonietenpredikant Pieter 
Jansz Twisck in Hoorn een boek 
met de titel 'Ontdeckinge des 
Pausdoms'. Daarin werd de paus 
uitgemaakt voor Antichrist en 
valse profeet. De R.K. kerk werd 
vergeleken met een 'dreckwagen'. 
Een jaar later reageerde pater Tyras 
op deze scheldkanonnade met zijn 
'Strijdende, overwinnende ende 
triumpherende Waerheyt.' Dit was 
gericht 'tegen alle ongelovige 
eygenzinde als Joden, Mennoniste, 

Lutherianen, Vry-gheesten, Armi
nianen, besonders tegens de twee 
vernaemste D.S. ende S.L. ende 
eenen Twistmaker ... ' 
Prompt reageerde D(ominicus) 
S(apma) op Tyras' 'onbeschaemde 
leugens ende onheusse lasteringen, 
versmadinghen ende verwerp in -
gen' en ook 'Twistmaker' Pieter 
J ansz Twisck liet zich niet onbe
tuigd 'om een yeder tot leeringhe 
ende waerschouwinghe ghemeyn 
te maken. Vaert wel/leert met ver
standt/ en behoudt het salighste.' 
Als het erop aankwam, deden de 
heren voor elkaar in krachttermen 
niet onder (2). Voor het verdedigen 
van de waarheid had pastoor Tyras 
alles over. Eenmaal heeft hij mees
ter Bobbeldijk aan de magistraat 
het volgende voorstel laten doen; 
men zou midden op de 
Roodesteen een brandstapel 
oprichten; en hijzelf zou samen 
met een 'ketterse' predikant het 
vuur ingaan om zo de waarheid 
van de katholieke leer te bewijzen. 
Men is er niet op ingegaan. 
Trouwens: ook zijn Provinciale 
overste keurde zoiets ten sterkste 
af Maar later verklaarde hij tegen
over een collega, dat, voor zover hij 
Tyras kende, hij niet twijfelde . .De 
man zou de brandstapel beklom -
men hebben, als hem de toestem
mimg was gegeven. In 1635 raakte 
de pater in moeilijkheden: hij werd 
verdacht van lasterlijke aantijgin -
gen tegen een aanzienlijk lid van 
de vroedschap (wie?), die aan de 
beschuldigingen geloof hechtte en 
een aanklacht bij de schout indien -
de. Tyras werd verbannen en zocht 
zijn toevlucht in Schellinkhout. 
Hij was nl. ook burger van die 
'stede'. Maar korte tijd daarna was 
hij al weer terug in de stad. 

Wonderen en gevangenschap 
In september 1636 vond een 
geruchtmakende gebeurtenis 
plaats. Een vrouw, die aan vallende 
ziekte leed en al een dag lang voor 
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dood in huis lag, werd naar het 
wonderdadige beeld van Maria 
(met haar dode zoon op schoot) 
gebracht, dat in de statie van de 
Drie Tulpen stond. Daar kwamen 
vele mensen vaak hun nood klagen 
en bidden. En: plotseling werd de 
vrouw van haar lijden verlost en 
stond geheel genezen op. 
Een jaar later was er opnieuw 
opschudding in de stad, toen pater 
Tyras erin slaagde, op onverklaar
bare wijze twee melaatsen te gene
zen (4). 
Op 13 januari 1638 werd hij buiten 
de stad bij een stervende geroepen, 
die om de laatste sacramenten had 
gevraagd. Op de terugweg werd hij 
gevangen genomen en in de kerker 
van de oude Oosterpoort opgeslo
ten. Het was er tochtig, onherberg
zaam, vuil en koud. Vlak naast de 
poort deden de vilders en looiers 
hun smerige werk. Het stonk er 
verschrikkelijk. 
Hij kortte de tijd van zijn gevan
genschap met het schrijven van 
brieven aan zijn gelovigen. Aan de 
burgem.eesters van Hoorn schreef 
hij, dat hij wel wilde weten, op 
welke beschuldiging hij was opge
pakt. Antwoord kreeg hij niet. 

Het is trouwens de vraag, of de 
Hoornse overheid wel het recht 
had om de man vast te houden. Hij 
was immers burger van 
Schellinkhout en zou daar dus 
berecht moeten worden. En dan: in 
hoeverre was er sprake van een 
strafbaar feit? De pastoor was bui
ten de stad gearresteerd. 
Na een ellendig verblijf van drie 
maanden werd hij vrijgelaten. 
Toen hadden zijn volgelingen 
namelijk de kapitale som van dui
zend gulden losgeld op tafel 
gelegd. De pater kwam vrij, maar 
zijn kracht was gebroken. Zijn 
gezondheid ging hard achteruit, 
en: hij nam zichzelf niet in acht. 
Hij bleef even hard werken als 
vroeger. Toen kon hij niet meer. 
Op donderdag 2 september 1638 
droeg hij een uitvaartmis op; de 
gelovigen zagen in angstige span -
ning toe, of hij op de been zou blij
ven of aan het altaar in elkaar zou 
zakken, zo slecht was de man er 
aan toe. 
Na de mis was hij volslagen uitge
put. Hij viel in onmacht en moest 
door enkele parochianen naar huis 
gedragen worden. Zijn biechtvader 
werd geroepen; toen die de kamer 

Jacobus Tyras, na zijn sterven geschilderd door Jisbrants Reyers Deyer. Jacob van Home 
Museum, Weert. 
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van de zieke verliet, zag hij zich 
omgeven door een grote groep 
mensen, die vol angst naar de zieke 
vroegen. Mr. Nicolaas kon zijn tra
nen niet bedwingen. 'Uw droef
heid is terecht, want een zware slag 
dreigt ons. Doe de hemel geweld 
aan door gebed, vasten en goede 
werken, opdat de slag zal worden 
afgeweerd.' (5) 
Helaas! De zieke werd steeds 
zwakker en moest de volgende 
morgen worden voorzien van de 
laatste sacramenten, die hij met 
grote gelatenheid en overgave ont
ving. Een ding bedroefde hem: dat 
hij hier moest sterven, ver van zijn 
klooster, zonder de troost te heb
ben zijn ordebroeders aan zijn 
sterfbed geknield te zien. 
Maar zie: totaal onverwacht kwa
men tegen tien uur 's morgens 
twee franciscanen bij zijn woning 
aan om te informeren naar zijn 
gezondheid. Zijn vreugde was 
groot, zij bleven bij hem en spra -
ken nog geruime tijd over geeste
lijke zaken. Tegen het middaguur 
werd hij stil; en kort daarna stierf 
hij in de armen van zijn mede
broeders. 
De uitvaart vond plaats in zijn 
kerk: De Drie Tulpen. Stampvol. 
De meeste mensen stonden op 
straat. Hij wilde graag begraven 
worden in het koor van de Grote 
Kerk. 'Het is passend, dat die 
plaats, waar zo dikwijls het hoog
heilig Offer werd opgedragen, 
alleen wordt ingenomen door 
priesters om door hen bewaakt te 
worden.' Zijn wens is vervuld. Het 
tekent zijn betekenis voor de stad, 
dat geen enkele burger bezwaar 
heeft gemaakt. Integendeel: onder 
een enorme toeloop van mensen 
werd zijn lichaam vanaf De Drie 
Tulpen naar de Grote Kerk over
gebracht en in zijn graf bijgezet. 
Op de grafsteen stond: Hic jacet 
R.P.F. Jacobus Tyras. 
Zijn betekenis is vooral geweest 
dat hij door zijn welwillende min -



zaamheid lange tijd een betrekke
lijke rust in de stad wist te helpen 
handhaven. Overigens zonder zijn 
mening te verbloemen. Discussies 
ging hij niet uit de weg. Maar hij 
dwong respect af en wist dat lange 
tijd te behouden. Een 'homo extra
ordinarius'. Na zijn dood werden 
o.a. twee kopergravures gemaakt; 
zo konden velen zijn gedrukte 
portret in dierbare herinnering 
thuis bewaren. De geneesheer 
Jacob Bruijn en de rechtsgeleerde 
Jan Cools schreven er enige ver
dienstelijke versregels bij. Mis
schien is er nog iemand in Hoorn, 
die een van deze portretten bezit. 
Tot nu toe werd tevergeefs gezocht 
( 6). Ook zijn graf bestaat niet 
meer. Het is vernield in 1838 toen 
de Grote Kerk door een verwoes
tende brand in de as werd gelegd. 

Schuilkerk opgeheven 
De statie De Drie Tulpen is opge
heven na een bloeiend bestaan. 
Onder het pastoraat van de Fran -
ciscanen werd ze de belangrijkste 
van alle staties in Hoorn met het 
grootste bedehuis. Vooral in de 
jaren 1755-1758 werd de schuil
kerk sterk vergroot en verfraaid. 
Honderd en tien jaar later is zij 
opgeheven. De Franciscanen ver
lieten de stad. Er kwam een pa -
rochie met twee kerken; kort daar
na is de oude schuilkerk afgebro
ken en werd er een grote, nieuwe 
parochiekerk op diezelfde plaats 
gebouwd: de Koepelkerk, gewijd 
aan de heiligen Cyriacus, de oude 
stadspatroon, en Franciscus. Maar 
de naam De Drie Tulpen is geble
ven: het R.K. parochiecentrum aan 
het Achterom 24A. De deur staat 
op de plek van de ingang van de 
schuilkerk van pater Tyras. En een 
steen met drie tulpen, geschonken 
in 1982 door mevrouw Thea van 
Balen, houdt iets van de geschiede
nis van vroeger levend. Evenals een 
straatnaam in Hoorn-Noord: de 
Tyrasstraat. 

C. Pronk 1727, de Grote Kerk waar pater Tyras een eeuw eerder begraven werd. De kerk 
brandde in 1838 af 

Bronnen: 
A: Archief Westfriese Gemeenten Hoorn, 
drs. WF.M. Brieffies: inventaris van de 
archieven van de staties/parochies te 
Hoorn, pg. VII e.v.; nrs. 686, 725, 727. 
B: Bijdragen v.d. Geschiedenis van de pro
vincie der minderbroeders in de 
Nederlanden, I, 1947: D.v.Heel, o.f.m.: De 
statie der minderbroeders te Hoorn. 
C: Jacobus Tyras, na zijn overlijden 
geschilderd. Op het schilderij staat: 'R.P. 
Jacobus Tyras Ord. Min. moritur Horna 3 
Sept. 1638. Leeft eer gij sterft, Jisbrants 
Reyers. Deyer fec.' 
D: Maandschrift St Antonius, Weert, 1903 
E: Neerlandia Seraphica, VI (1932), XI 
(1937), XV (1941), 

Aantekeningen: 
( 1 ): Een statie is, wat wij nu een parochie 
of kerkelijke gemeente zouden noemen. 
Aan het hoofd stond een pastoor. 
(2): Neerlandia Seraphica VI, 1932, pg. 
367 e.v.; XI, 1937, pg. 118 e.v.; een uitgave, 
gedrukt in 1646, bevindt zich in de U.B. te 
Amsterdam, XX +558 
(3): Aliqua puncta Ex pia en Apostolica 
vita V.A.P. Jacobi Tyras ex ordine ff. 
Minorum povincie Germanie Inferioris 
Home in Aquilonari Hollandia quondam 
Missonarii. Deze biografie is geschreven 

tijdens het leven van Tyras' opvolger, 
Adrianus Motmans, door zijn kapelaan, 
Lodewijk van Empel die in 1642 in Hoorn 
is gekomen. Hij kon vele zaken noteren 
uit de eerste hand. 
(4): Deze mededelingen zijn opgeschreven 
door pater Mathias Craghs, pastoor van 
De Drie Tulpen 1693 - 1719. Van belang 
is, dat hij hierin zonder twijfel het beeld 
van Maria van Hoorn beschrijft dat zich 
bevindt in de Koepelkerk aan het Grote 
Noord. Ook wordt nog in 1639 de won
derbare genezing van een kind uit 
Spierdijk gemeld. 
(5): Hoogstwaarschijnlijk was de biechtva
der van pater Tyras Nicolaas Lonius, pas
toor van de statie S. Cyriacus in de 
Slijksteeg (1617-1647). 
(6): Wel bestaat er een schilderij van 
Jacobus Tyras op zijn doodsbed. 
Oorspronkelijk bevond het zich in de 
pastorie van de statie Mozes en Aaron te 
Amsterdam, waar pater Johannes Tyras, 
zijn broer, pastoor is geweest. Het hangt 
nu in het Jacob van Home Museum te 
Weert. 
Zie: Bronnen, C. 
N .B: De Drie Tulpen: J. Kuyper, 
Gemeente-atlas van Noordholland, 
Leeuwarden 1869; no. 7 R.K. Kerken, in 
Saaltink, H.W: Hoorn in kaart, pg. 94 
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Van de bestuurstafel 

Oud Hoorn: de toekomst 
Tijdens de voorjaarsledenvergade
ring heeft het bestuur de leden zijn 
gedachten voorgelegd over de toe
komst van de vereniging. Kortweg 
kwam het erop neer dat de doel
stellingen uit 1917 onverminderd 
van kracht zijn, dat we vooral goed 
moeten blijven doen wat we doen, 
dat we de visualisering van Hoorns 
historie een prominentere plaats 
moeten geven en dat we discussies 
over plannen ruimer baan dienen 
te geven, zeker in relatie tot regio
nale zusterverenigingen. 
Interessant is nu dat op nationaal 
niveau de discussie over de toe
komst van de monumentenzorg 
actueel is. En dan hebben we het 
niet alleen over de op handen zijn
de fusie tussen de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg en de 
Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek. Lande
lijk beweren steeds meer stemmen 
dat de traditionele monumenten -
zorg geen lang leven meer bescho
ren zal zijn. Het idee daarachter is 
dat zo rond 2010 de restauratie
achterstand tot normale proporties 
zal zijn teruggebracht en dat dan 
onmiddellijk de vraag opdoemt: 

het cultureel erfgoed over gaat, dat 
er een belang in schuil gaat. 
Wanneer mensen dat belangrijk 
vinden, is ook minder zorg nodig. 
Daarbij gaat het naast bewustwor
ding ook om de eigen verantwoor
delijkheid van de burger, van de 
eigenaar, van de gemeente. Wat dat 
betreft gaf de gemeente Hoorn 
door een verkoop van haar vijf 
topmonumenten een verkeerd sig
naal af laat een ander maar zorgen 
voor het eigen cultuurgoed. Betere 
acties zijn in dat verband initiatie
ven als het Jaar van de Boerderij of, 
zoals nu, het Jaar van de 
Verdedigingswerken. De jeugd 
interesseren via het programma 
van Rondje Cultuur is daarbij een 
goede zaak. En natuurlijk dragen 
de publicaties van de Bas Baltus
stichting bij tot een bredere 
bewustwording, al zouden de uit
gaven minder zwaar mogen zijn, 

A. G.F. van Weel voorzitter 

meer populair voor een breder 
publiek. Hier duikt het aloude 
vraagstuk van verdieping versus 
verbreding op. Maar, we schreven 
het al eerder: er is al een hele slag 
gewonnen, steeds meer mensen 
realiseren zich de waarde van ons 
cultuurhistorisch erfgoed. Het was 
anno 1980 toch ondenkbaar dat 
een nieuwbouwplan als uitgangs
punt de historische structuur van 
het plangebied koos! 
En, natuurlijk zijn we er nog niet 
en daarmee sluiten we aan bij onze 
eigen toekomstvisie: Oud Hoorn is 
van plan zich de komende jaren 
meer in te zetten voor bredere 
maatschappelijke discussies (o.a. de 
gemeentelijke toekomstvisie en 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
de binnenstad) naast het meer in 
beelden uitdrukken van histori
sche waarden. In die zin zal monu -
mentenzorg altijd onderdeel moe-

En hoe nu verder? Die voorraad 
monumenten zou meer om het 
instandhouden van betekenissen 
en om nieuwe bestemmingen vra
gen dan om grote reddingoperaties 
en restauraties. Je kunt nu eenmaal 
niet van elk waterschapspand een 
museum maken. Daarmee ver
schuift de aandacht meer naar de 
investeringskant in plaats van naar 
de traditionele zorgkant. Bij 
monumentenzorg denken mensen 
altijd aan regels en geld. Nog 
belangrijker echter is kennis: men
sen moeten weten waar zorg voor Zie 'Procedures': 'Coolcat' heeft andere gevel dan aangevraagd 
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Zie 'Procedures': Oude Doelenkade 55 bouwstop opgelegd 

ten blijven uitmaken van onze 
inspanningen, nieuwe bestemmin -
gen ten spijt. 

Na j aarsledenvergadering 
U ontving bij dit nummer de uit
nodiging voor de najaarsledenver
gadering van zaterdag 16 oktober 
in de nieuwe Schouwburg en 
Congrescentrum Het Park aan de 
Westerdijk 4, aanvang 10.00 uur. 
Vanaf 09.30 uur zijn de leden wel-. 
kom in de foyer van de z.g. 
Romeo- en Juliazaal voor een 
kopje koffie. Neemt u de lift naar 
boven! Het leek het bestuur een 
goed idee om de ledenvergadering 
dit keer plaats te laten vinden in 
Hoorns nieuwe schouwburg. Van -
uit de door ons gereserveerde zalen 
kunt u dan genieten van de bijzon
dere combinatie van gebouw, 
water en lucht. 
De agenda voor de vergadering 
vermeldt ondermeer de uitreiking 
van de jaarlijkse onderscheiding. 
N a het huishoudelijke gedeelte 
krijgen de leden een rondleiding 
door de nieuwe schouwburg onder 
leiding van leden van de z.g. 

Beheerscommssie. Bij het ter perse 
gaan van dit blad kon nog niet met 
zekerheid worden gezegd dat ook 
de grote zaal kan worden bezocht; 
op het moment van de rondgang 
wordt daar namelijk gerepeteerd. 

Vereniging Oud Enkhuizen 
Een delegatie van het bestuur heeft 
onlangs de feestelijke viering van 
het 60-jarig bestaan van de 
Vereniging Oud Enkhuizen bijge
woond. Bij die gelegenheid pre
senteerde de veremgmg een 
juweeltje van een CD-rom met 
daarop het complete kaartenbe
stand van de stad Enkhuizen. 
Hoorn zou eigenlijk ook over zo'n 
goed toegankelijk document moe
ten kunnen beschikken. Wie pakt 
de handschoen op? 
Oud Hoorn heeft gemeend de 
jubilaris een bijzonder cadeau te 
moeten aanbieden als blijk van 
waardering en goede verstandhou -
ding. Op zaterdag 4 september 
haalt Oud Hoorn in Enkhuizen 
met de bus 55 leden van Oud 
Enkhuizen op voor een bezoek aan 
onze stad. Na de ontvangst in Het 

Park en een korte presentatie over 
het werk van Oud Hoorn krijgen 
de leden een stadswandeling door 
Hoorn aangeboden door leden van 
ons gildengilde. Uiteraard zorgen 
we ook voor een veilige en tijdige 
thuisreis. 

Procedures 
In juni heeft het bestuur de 
gemeente verzocht handhavend op 
te treden tegen de wijziging van de 
voorgevel van Grote Noord 84/88 
omdat deze is uitgevoerd in afWij
king van de daarvoor verleende 
bouwvergunning. Tevens verzocht 
het bestuur om optreden tegen de 
in afwijking van de verleende 
bouwvergunning uitgevoerde wij
zigingen aan het pand Oude Doe
lenkade 55. In haar reactie zegt de 
gemeente allereerst dat de wel
standscommissie zich binnenkort 
buigt over de voor het pand Grote 
Noord 84/88 gewijzigde bouwte
keningen. Daarom bestaat er vol
gens haar geen aanleiding om nu 
handhavend op te treden. Op 1 juli 
2004 heeft de gemeente een 
bouwstop opgelegd voor het pand 
Oude Doelenkade 55. Inmiddels 
heeft de aanvrager een nieuwe ver
gunningsaanvraag ingediend die 
ook ter goedkeuring aan de wel
standscommissie wordt voorge
legd. 
Van de advocaat van de aanvrager 
ontving het bestuur een uitgebrei
de brief naar aanleiding van onze 
brief van 16 juni 2004. Daarop 
hebben wij in toelichtende zin 
gereageerd. Daarbij is tevens gewe
zen op het openbare karakter van 
de ledenvergaderingen van Oud 
Hoorn. 
Afwijzend reageert het gemeente
bestuur op ons verzoek om aanvra
gers van de vergunningen niet in 
de gelegenheid te stellen een nieu -
we vergunning aan te vragen. Het 
indienen van een aanvraag is even
wel een mogelijkheid die de wet 
biedt, in dit geval de Woningwet. 

105 



Het indienen van een aanvraag 
betekent niet dat een vergunning 
automatisch wordt verleend, voegt 
de gemeente daaraan toe. Een en 
ander is afhankelijk van de beoor
deling van het bouwplan aan ste
debouwkundige voorschriften, de 
van toepassing zijnde bebouwings
voorschriften, normen van wel
stand en bepalingen krachtens de 
Woningwet. "Een consequente 
toepassing van regels houdt der
halve in dat, alvorens tot handha -
ving over te gaan, eerst de moge
lijkheden tot legalisatie dienen te 
worden onderzocht". 
Het z.g. 'handhavingsbeleid' is ook 
onderwerp van gesprek geweest 
tijdens het halfjaarlijks overleg met 
de wethouder Monumentenzaken. 
In dat overleg van vrijdag 23 juli is 
de voorbereiding op en de gang 
van zaken tijdens de vergaderingen 
van de Monumentencommissie 
aan de orde geweest. De Oud 
Hoorn-vertegenwoordigers had
den daarover nogal wat bedenkin -
gen. Daarnaast is een aantal lopen -
de zaken besproken waaronder de 
toekomstige bestemming van het 
VOC-complex aan de Pakhuis
straat en het Weeshuiscomplex aan 

de Weeshuistuin. Op zich is Oud 
Hoorn in haar nopjes met de res
tauratie van De Doelen alsmede 
met de bestemming van dit monu
mentale gebouw voor de St. 
Netwerk. 
We hebben al veel gezegd en 
geschreven over de ontwikkelin -
gen rondom het Künckelorgel van 
voorheen de Eikstraatkerk. In de 
vorige editie van het kwartaalblad 
vroegen wij ons af wie de actuele 
impasse doorbreekt? Misschien 
moet de rechter er wel aan te pas 
komen. "Oud Hoorn hoopt dat de 
Vereniging van Rechtzinnig 
Hervormden het zover niet zal 
laten komen", luidde de slotzin 
toen. De heer B.C. Ruitenberg 
heeft schriftelijk gereageerd op 
onze opmerkingen: zie de rubriek 
'Lezers schrijven'. De brief biedt 
een democratisch tegenwicht aan 
onze opvattingen maar geeft nog 
steeds blijk van een groot gebrek 
aan inlevingsvermogen daar waar 
het Hoorns monumentale bezit 
betreft. In dat inlevingsvermogen 
spelen emotionele en rationele 
argumenten door elkaar. Onze 
conclusie is dat de eigenaresse van 
het instrument - de Vereniging 

Zie 'Eerste bouwcontouren'. Wethouder Henk Hansen (links) licht toe. Bestuurslid Coen 
Droog luistert aandachtig 
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De binnenzijde van het Künckelo1gel in 
de Eikstraatkapel. Tekening blz. 9 'Het 
oude orgel in de nieuwe kapel te Hoorn', 
E. van Runt,J.PH. van de Knaap 1973 

Rechtzinnig Hervormden - niet 
wil dat het rijksmonument in 
Hoorn blijft. Een zeer betreurens
waardige laatste wilsbeschikking. 
Voor ons staat nog maar één weg 
open: die naar de rechtbank. Oud 
Hoorn heeft per 6 augustus jl. for
meel beroep aangetekend tegen de 
beslissing van het college van bur
gemeester en wethouders van 
Hoorn d.d. 2 juli 2004 op het 
bezwaarschrift tegen de verleende 
monumentenvergunning voor 
verplaatsing van het Künckelorgel, 
mits deze verplaatsing geschiedt 
binnen de gemeentegrenzen van 
Hoorn. Volgens Oud Hoorn had 
B & W van Hoorn het bezwaar
schrift van de Vereniging Recht
zinnig Hervormden ongegrond 
moeten verklaren. Voor de inhoud 
van het beroepschrift verwijzen we 
naar onze website. 

Eerste bouwcontouren 
Hoorns westzijde 
Er is de afgelopen decennia op het 



gebied van historisch besef veel 
gewonnen in Hoorn. 
Donderdagavond 24 juni kwam 
het bestuur van Oud Hoorn in een 
extra vergadering bij een. Uit
genodigd was Hoorns wethouder 
voor ruimtelijke ordening en 
stadsvernieuwing, de heer H . 
Hansen. De heer Hansen arriveer
de in het Oost-Indisch Pakhuis 
met de z.g. 'Soeters-maquette' 
onder de arm. Het plangebied 
behelst de Vale Hen, Dubbele 
Buurt, Westersingel, de huidige 
verkeers-rampspoed aan de west
zijde van de stad: massa's blik op 
straat met een racebaan ernaast. 
In zijn toelichting werd duidelijk 
dat het stedebouwkundig ontwerp 
de 16e eeuwse stadsstructuur aan 
de westzij de van de stad als uit
gangspunt heeft gekozen. Het 
straatpatroon volgt de oude ves
tinggracht die in 1508 overtollig 
werd. Architect Soeters vult het 
huidige verloederde gebied in met 
wooncomplexen en winkels (o.a. 
supermarkten - iets voor Aldi?) 
met parkeergarages onder de hui
dige rijbaan en het talud van de 
Westersingel. 
We hebben veel vragen gesteld en 
lang nagepraat over dit verrassende 

Buurlje 1 en 2 

en gedurfde ontwerp. De kritische 
kanttekeningen verloren het in 
aantal van de positieve bijvallen. 
Natuurlijk, voorzichtig zoals wij 
zijn, zagen we het plan gaandeweg 
steeds meer zitten. In ieder geval 
zijn de start en de uitgangspunten 
goed. 
Er is evenwel nog een lange weg te 
gaan. Hansen dacht hardop in 
2006 met de uitvoering te kunnen 
beginnen. Lijkt ons erg ambitieus. 

Een kleine bedenking: wanneer de 
komende j aren zowel de Bangert
Oosterpolder als het gehele sta
tionsgebied moet worden ontwik
keld, waar haalt Hoorn dan de 
middelen en de organisatorische 
kracht vandaan om nog een groot 
project te kunnen realiseren? En 
toch ..... het is een goed begin en dat 
is al heel wat. Zonder een prikke
lende dosis ambitie bereiken we 
immers niets. 

De internet-werkgroep van de Vereniging Oud Hoorn is op zoek naar versterking 
met betrekking tot 

het onderhoud van de website www.verenigingoudhoorn.nl 

De werkgroep produceert met haar redactie-team teksten en foto's die binnen de huisstijl van 
de vereniging worden geplaatst op de website. Het technisch plaatsen vereist een goede html
kennis (eventueel kennis van php ), grafisch inzicht en een grote mate van nauwkeurigheid. De 
rubrieken Kerken, Bedrijven en Scholen (nog in ontwikkeling) worden steeds meer uitgebouwd. 
Hiernaast zijn er ontwikkelingen om samen met de Werkgroep Beeldbeheer foto-archieven via 
internet te gaan ontsluiten. 
Beschikt u naast de bedoelde kennis en vaardigheden ook over tijd om een en ander uit te voe
ren, stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de werkgroep: Jan Floris:jaa.floris@quicknet.ni 
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Verkoop van Buurtje 1 
en Buurtje 2 
Ingenomen is het bestuur met de 
snelle wijze waarop aan het ver
koopvoornemen van beide pandj es 
gevolg is gegeven: 2 augustus jl 
vond de eigendomsoverdracht 
plaats van Buurtje 2 aan de huidi
ge bewoner. Daarmee zijn de 
pandjes voor een goede prijs ver
kocht. Zo is een eind gekomen aan 
een beoogde ontwikkeling en 
kunnen we onze pijlen richten op 
nieuwe zaken die de instandhou
ding van het historische stadsbeeld 
beogen. Wij hadden de nieuwe 
eigenaressen een minder chaoti
sche start gegund gelet op de 
omvang van de reconstructiewerk
zaamheden van de Pakhuisbrug, 
inclusief het in trillen van de dam -
wanden voor hun deur. 

Succesvol wandelseizoen 
afgesloten 
Onverminderd blijft de kracht van 
de zomeravondwandelingen. Het 
afgelopen seizoen heeft dat 
opnieuw aangetoond. De Kloos
terwandeling, de Havenwandeling, 

de Grote Oostwandeling, de 
Noorderkerkwandeling, de Dij
kenwandeling (nieuw!), de Ker
kenpadwandeling en de Wallen -
wandeling, zij mochten zich alle 
verheugen in een goede belang
stelling. De ontvangst in Het Park 
na afloop van de Klooster
wandeling (thema: zorg) door het 
Westfries Gasthuis was een heel 
aparte ervaring, evenals het bezoek 
aan het interieur van het 
Kantongerecht aan het Grote Oost. 
De toeloop bij het laatste bezoek 
was dermate groot dat volgend jaar 
voor een ander schema moet wor
den gekozen. 
De organisatie verdient onze waar
dering evenals de wijze waarop de 
publiciteit aandacht kreeg dankzij 
de wervende stukjes van Gerard 
Beemsterboer. Bravo voor alle gid
sen! 

Ontwikkelingen rond het 
VOC-pakhuis 
De Pakhuisstraat is opnieuw inge
richt, sober en doelmatig, zonder 
toeters en bellen. In het kader van 
het actieprogramma "Hoorn 

Tijdens de Grote Oostwandeling werd het interieur van het kantongerecht bekeken 
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Kerngezond" volgen de komende 
maanden de Nieuwsteeg/Kruis
straat en de Muntstraat. Daarmee 
is het traject tussen de Parkeer
garage Jeudje en Hoorns winkel
centrum een vernieuwd en aange
naam voetgangers- en fietsgebied 
geworden, goed toegankelijk voor 
de korte en langere verblijfsduur. 
Belangrijk bij deze stedelijke her
inrichting is ook de restauratie van 
het VOC-pakhuis. 
Oud Hoorn had grootse plannen 
om de voorgevel van haar vereni
gingsgebouw op te knappen, in 
ieder geval te schilderen (we scha
men er ons nu een beetje voor), het 
wachten was evenwel op de restau
ratie van het VOC-pakhuis. De 
gesprekken rondom de toekomsti
ge bestemming zijn nog niet 
definitief afgerond, al moet gezegd 
dat er de afgelopen maanden vor
deringen zijn gemaakt die er ook 
voor onze vereniging veelbelovend 
uitzien. Het duurt allemaal langer 
dan we gewenst en verwacht had
den. Toch is die tijd noodzakelijk 
om tot goede en verantwoorde 
afwegingen en besluiten ,te komen. 
Oud Hoorn krijgt een deel van de 
benedenverdieping aan de Pak
huisstraat, over de noodzakelijke 
uitbreiding van onze opslagcapaci
teit vindt nog overleg plaats met de 
gemeente Hoorn en de Stichting 
Stadsherstel. 

Dan is daar eindelijk 
het boek. .. 
Vrijdag 15 oktober a.s. wordt om 
15.00 uur in de Oosterkerk het 
eerste exemplaar van het boek '30 
Jaar Stadsherstel' aangeboden aan 
de heer Pieter van Vollenhoven. De 
afspraak is dat in ieder geval de 
intekenaren worden u~tgenodigd 
om naar het kerkgebouw te 
komen om hun bestelde exem -
plaar in ontvangst te nemen. Kort 
daarna zal het boek uiteraard in 
het Oost-Indisch Pakhuis te koop 
Zl:Jn. 



Honderd jaar Schuld en speelgoed in Hoorn 

Johann Jakob Schuld kwam met zijn twee broers Johann Wilhelm en Johann Petrus 
begin jaren tachtig van de 19e eeuw vanuit het plaatsje Ransbach in Duitsland naar 
Nederland. De drie broers hadden toen al enkele jaren Nederland in de zomer bereisd 
met huishoudelijke producten die zij in de wintermaanden als thuiswerkers maakten. 

De drie broers 
Johann Petrus ging naar Purme
rend, terwijl de beide andere 
broers zich in Hoorn vestigden. 
Johann Willem kocht het pand 
Grote Noord 90, waarin hij een 
lederzaak opende (zie foto voorpa
gina) en Johann Jakob kocht een 
huis in de Nieuwsteeg op het 
gedeelte waar nu V & D gevestigd 
is. Daar startte hij in 1883 een win -
kel in huishoudelijke artikelen en 
galanterieën (snuisterijen) onder 
de naam West-Friesche Bazar. 
Begin 1900 verkocht hij dit pand 
en met het geld dat het opbracht 
bouwde hij in 1902 een winkel
pand aan de Turfhaven 32. 
In die tijd was speelgoed nog een 
seizoensartikel dat alleen in de Sint 
Nicolaasperiode en tijdens de ker
mis werd verkocht. Het speelgoed 
dat na Sint Nicolaas overbleef, 
werd in dozen verpakt en hoog in 
het magazijn opgeborgen om maar 
voor een deel tijdens de kermis in 
augustus weer tevoorschijn te wor
den gehaald. 
Johann Jakob huwde als weduw
naar met twee zoons, een weduwe 
met twee dochters. Samen kregen 
ze nog eens vier kinderen, waarvan 
Leo de oudste was. Toen Johann 
Jakob in 1915 overleed, was Leo 18 
jaar en op dat moment in de leer in 
textielzaak De Duifin Beverwijk. 

had, naar huis terugkomen om 
voor zijn moeder en de acht kinde
ren te zorgen. 
Na verloop van tijd sloot zijn moe
der met hem een vennootschap 
onder firma en werd de naam 
Firma Joh.]. Schuld bij de Kamer 
van Koophandel ingeschreven. In 
het handelsregister was de winkel 
nu onder twee namen bekend: De 
West-Friesche Bazar en de Firma 

Joh. J Schuld. Ofschoon vanaf dat 
moment eerst onder beide namen 
werd gewerkt, werd al spoedig 
gekozen voor: Firma Joh.] Schuld. 
Maar de naam West-Friesche 
Bazar is uit nostalgische overwe
gingen in het handelsregister inge
schreven gebleven. 

H.BJ Schuld 

Toen Leo in 1929 trouwde, veran
derde er veel in de firma. Zijn 
moeder trok zich terug en de zaak 
werd gemoderniseerd. Ook het 
handelsassortiment veranderde in 
de loop van enkele jaren. Een groot 
deel van de huishoudelijke artike
len werd uitverkocht en Leo 
besloot het hele jaar door speel
goed te gaan verkopen. Dat was 
wel bijzonder, want in die tijd 
waren er in Nederland niet zo veel 
winkels die het hele jaar door 
speelgoed in het assortiment had
den. 

In het begin kreeg hij nogal wat 
kritiek te verduren in de geest van: 
"Nou Schuld, heb je nu al speel
goed in je winkel staan? Het is pas 
maart en nog lang geen Sinter
klaas!" Het heeft hem ook wel eens 
aan het twijfelen gebracht maar hij 
hield vol. 

Leo Schuld aan het hoofd 
Omdat het de bedoeling was dat 
Leo de zaak in Hoorn zou overne
men moest hij, ofschoon hij daar 
op dat moment nog geen zin in 

Grote Noord 90, de winkel waarin vanaf omstreeks 1960 speelgoed en souvenirs verkocht 
werden. Nu is daar 'Vodafone' gevestigd 

109 



• 
5.t..Nicolaa:s 
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nergens in grooter sorteering en goedkooper 
prijzen dan in de "WEST ·FRIESCHE BAZAR" 

Firma Joh. J. Schuld 
TURFHAVEN 32 • HOORN 

Ziet onze étalages ! Ziet onze étalages ! 
Deelnemer Hoornsche St. Nicolaas Reclame 

Metaal 
Bouwdoozen 

Meccano 
ALLE NUl'tlMERS 

VOORRADIG . 

Een advertentie uit de 50-er jaren 

Actief bezig zijn 
In het verenigingsleven van onder
nemend Hoorn was Leo Schuld 
actief In 1917 werd hij voorzitter 
van De Jonge Garde: Een vereni
ging voor jonge middenstanders 
die bijvoorbeeld actie voerde tegen 
de winkelopenstelling op zondag 
zoals in die tijd nog gebruikelijk 
was. 
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In 1919 werd hij bestuurslid van de 
Katholieke Middenstandsorgani
satie, afdeling Hoorn. Zijn vader 
maakte van 1909 tot 1914 deel uit 
van het bestuur van deze afdeling 
en ook hij is tot het begin van de 
zestiger jaren bestuurslid geweest 
van deze club. Daarnaast heeft hij 
vanaf 1921 in het bestuur van de 
samenwerkende middenstandsver-

enigingen Hoorn meegewerkt aan 
de organisatie van de 'winkelwe
ken'. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog 
werd in Utrecht een speelgoed
inkooporganisatie Spico opgericht 
om zodoende gezamenlijk recht
streeks uit het buitenland speel
goed te importeren. Hij werd als 
lid gevraagd en sloot zich onmid
dellijk aan. Hierdoor kon de 
inkoop van buitenlands speelgoed 
dat na de oorlog zeer moeizaam op 
de Nederlandse markt verscheen, 
aanzienlijk vergemakkelijkt wor
den . 

Een opvolger 
In 1956, na zijn militaire dienst, 
kwam zijn zoon Henri in de zaak. 
Er werd toen niet alleen een ver
bouwing doorgevoerd, maar ook 
werd het assortiment aanzienlijk 
veranderd. Wat er nog aan huis
houdelijke artikelen verkocht 
werd, verdween geheel uit het 
assortiment en buiten souvenir
artikelen bleef alleen het speelgoed 
over. In 1960 werd zoon Henri 
medefirmant en in september van 
dat jaar openden ze een filiaal aan 
het Grote Noord 90. Dat was in 
het pand dat Johann Willem, de 
broer van zijn grootvader, ooit had 
gekocht en waar een oom tot begin 
1960 de lederwarenzaak had 
voortgezet. 

Op het Grote Noord werd alleen 
speelgoed verkocht. Door de gun
stige ligging en het grote winkel
oppervlak had dat filiaal al snel een 
hoge omzet en werd dit de hoofd
vestiging van het bedrijf 
Henri Schuld is ook, net als zijn 
vader en grootvader, in onderne
mend Hoorn actief geweest. Eerst 
in de middenstandsvereniging. 
Later ook in de Stichting Stad 
Hoorn waar hij kort na de oprich
ting in 1965 werd gevraagd als 
secretaris. Hij is 25 jaar bestuurslid 
gebleven. Kort na de opening van 



Veel belangstelling bij de opening in 1960 

zijn filiaal verruilde hij de inkoop
vereniging Spico voor een nieuw 
opgerichte organisatie Tesco, 
waarvan hij tot 1967 secretaris is 
geweest. Deze organisatie richtte 
zich speciaal op technisch speel
goed. Later werd Schuld ook 
bestuurslid van de ANVS, de 
Nederlandse Vereniging van 
Speelgoedhandelaren en ook 
kwam hij in het bestuur van de 
Stichting Goed Speelgoed. 
Jarenlang verzorgde hij in het 
kader van deze Stichting lezingen 
in West-Friesland. 

Hij wilde zijn zaak verder ont
plooien en in 1967 werd hij daar
om lid van Europa's grootste speel
goed-inkoopvereniging Vedes in 
Neurenberg, Duitsland. Door dit 
lidmaatschap werd het mogelijk 
veel speelgoedartikelen in te 
kopen, waar men in Nederland 
niet of nauwelijks aan kon komen. 
In 1980 werd Henri Schuld lid van 
de Raad van Toezicht van deze 
inkoopvereniging en vertegen-

woordigde hij alle niet-Duitse 
leden (leden uit België, 
Luxemburg, Nederland, Oosten
rijk en Zwitserland). Dit is hij tot 
1989 blijven doen. 
Van twee winkels naar één. 
In 1968 kwam Riet, de zus van 

Grote Noord 90 kort voor de sluiting in 1988 

Schuld, na enkele jaren met haar 
gezin elders te hebben gewoond 
naar Hoorn terug. Zij vestigde zich 
in het pand aan de Gedempte 
Turfhaven waar zij de leiding van 
dit filiaal van haar vader overnam. 
Na een paar jaar werd het accent in 
dit filiaal op hobby en handenar
beid gelegd. Dat zou zo blijven tot 
aan haar overlijden in 1983. Kort 
na haar dood is het filiaal aan de 
Gedempte Turfhaven gesloten en 
bleef alleen de winkel aan het 
Grote Noord nog over. Deze zaak 
was intussen uitgegroeid tot een 
van de bekendste speelgoed win -
kels in West-Friesland. 
Ter wille van de verdere ontwikke
ling van het bedrijf was het nodig 
weer grote investeringen te doen, 
maar het was toen al duidelijk dat 
er in de toekomst geen opvolger 
zou zijn. Van verdere plannen 
werd daarom afgezien. Het gebrek 
aan een opvolger heeft er uiteinde
lijk toe geleid dat het bedrijf eind 
1988 werd gesloten. Zo kwam er 
een einde aan een 105-jarige perio
de waarin de naam Schuld nauw 
verbonden was met de verkoop 
van speelgoed in Hoorn en West
Friesland. 
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Verslag voorjaarsledenvergadering 
13 april 2004, in de Oosterkerk te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Van 
\Veel (voorzitter), Huisman (secre
taris), Van lersel (penningmeester), 
Veerman, Veerman-Boon, Moes
kops, Bronkhorst, Droog, Faber en 
61 leden. 

1. Welkom en opening 
De voorzitter heet iedereen van 
harte welkom, met name de erele
den en staat stil bij het thema van 
de vergadering: de toekomst van 
Oud Hoorn dat bij punt 9 verder 
aan de orde komt. 

Bericht van verhindering is ont
vangen van de heer en mevrouw 
Piet en Willy Mantel, de heer en 
mevrouw Ben en Joke van 
Tartwijk, de heren John Lamers en 
Jacques Entius en de dames Heleen 
Pijl en Meta van Schaik. 

2. Mededelingen van het 
bestuur 
De voorzitter merkt op dat het 
bestuur positieve reacties heeft 
ontvangen op de facelift van het 
Kwartaalblad. Bestuur en redactie 
zijn hier blij mee. Voorts deelt de 
voorzitter mede dat het bestuur 
zich actief heeft betoond voor het 
behoud van het Künckelorgel voor 
Hoorn. De acties zijn nog steeds 
gaande. Verder is het bestuur actief 
betrokken bij een initiatief om te 
komen tot een stichting Vrienden 
van het Westfries Archief. Voorts 
meldt hij dat het gemeentebestuur 
bezig is met een actualisatie van de 
stadsvisie en het bestemmingsplan 
Binnenstad. Ook heeft het bestuur 
aan de gemeente gevraagd welke 
activiteiten het gemeentebestuur 
wil ondernemen in 2007, wanneer 

De secretaris, Nelleke Huisman stelt voor de verkiezing van de kandidaten voor het bestuur 
bij handopsteken te laten verlopen 
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P.M. Huisman, secretaris 

we gedenken dat Hoorn 650 jaar 
geleden stadsrechten verwierf. 
Tenslotte wijst de voorzitter op de 
actieve opstelling van de internet
werkgroep die via de website zorg
draagt voor een goede communi
catie met de leden. 

3. Verslag goedgekeurd 
Het verslag van de najaarsleden
vergadering van 11 oktober 2003 
wordt goedgekeurd met de 
opmerking van Hieke Stapel dat zij 
secretaris was en geen coördinator 
van het Comité Open Monumen
tendag. 

4. Jaarverslag 2003 
Dit wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording 
De financiële verantwoording 
wordt eveneens goedgekeurd. 

Verslag kascontrolecommissie 
De heren Jan Floris en Jan Buur 
hebben de boeken in orde bevon
den en stellen voor de penning
meester décharge te verlenen; de 
vergadering stemt hiermee in. 

Benoeming 
kascontrolecommissie 
Voor het jaar 2004 worden Tine 
Eggers en Oscar Dekkers tot kas
controlecommissie benoemd, met 
Dick Louwman als reservelid. 

Begroting 2004 
De begroting wordt zonder 
opmerkingen vastgesteld. 

6. Bestuursverkiezing 
Bij dit punt neemt mw. Huisman 
de voorzittershamer over. 
Zij deelt mede dat er geen tegen -



kandidaten zijn ingediend tegen 
de voorgestelde kandidaten. Zij 
stelt de verkiezing van de kandida
ten bij handopsteken te laten ver
lopen. Hiertegen zijn geen bezwa
ren. 
Achtereenvolgens worden de heer 
Jaap Bronkhorst ( 69 stemmen 
voor, 1 onthouding en geen stem 
tegen), mw. Marit Veerman-Boon 
( 69 stemmen voor, 1 onthouding 
en geen stem tegen) en de heer 
Ton van Weel ( 66 stemmen voor, 3 
onthoudingen en 1 stem tegen) 
verkozen. 
Mw. Huisman feliciteert de geko
zenen en wenst hen succes bij hun 
werk als bestuurslid. 

7. Voorstel Buurtje 1 en 2 
Na een korte toelichting door de 
voorzitter wordt eerst het voorstel 
tot verkoop van Buurtje 1 in stem
ming gebracht. 54 leden stemmen 
voor, 5 leden onthouden zich van 
stemming en 11 leden zijn tegen, 
waarmee het voorstel is aangeno
men. 
Bij de mandaatverlening tot ver
koop van buurtje 2 stemmen 50 
leden voor, zijn er 7 onthoudingen 
en 13 tegenstemmers, waarmee 
ook dit voorstel is aangenomen. 

8. Het Oost-Indisch Pakhuis 
Aan de hand van sheets van kaart
materiaal en documenten geeft de 
heer Boezaard een inleiding over 
de historie van het pand, over de 
gebruikers en over de aanpassin
gen die zijn gepleegd vanwege de 
wisselingen in het gebruik. 
Inmiddels zijn de restauratieplan
nen van Stadsherstel al flink gevor
derd; het is de bedoeling dat in het 
pand maatschappelijke functies 
worden gehuisvest en mogelijk 
enkele appartementen. Ook Oud 
Hoorn heeft een optie voor een 
aantal m 2 op de begane grond. 
Daarover vinden gesprekken plaats 
tussen het bestuur van de vereni
ging en Stadsherstel. 

De voorzitter geeft door middel van een beeldpresentatie aan welke activiteiten de vereniging 
onderneemt (Zie Toekomst vereniging) 

9. Toekomst vereniging 
De voorzitter geeft aan de hand 
van een PowerPoint-presentatie 
aan welke activiteiten de vereni
ging inmiddels allemaal onder
neemt, voor wie wij dat doen en 
met wie wij dat doen. Aan het 
einde vraagt hij de vergadering of 
wij daarin verbetering of verande
ring moeten brengen. Kortom, 
welke keuzes moeten wij maken 
voor de toekomst? Daarop vindt 
een korte discussie plaats, waaruit 
blijkt dat wij geen nieuwe dingen 
moeten oppakken als wij daarvoor 
geen vrijwilligers beschikbaar heb
ben. Wij hebben weliswaar een 
flinke groep vrijwilligers, maar in 
de praktijk zie je dat veel mensen 
meerdere dingen doen en dat de 
aanwas van vrijwilligers beperkt is. 
Er moet aandacht zijn voor gerich
te werving van vrijwilligers, maar 
het aantal vrijwilligers kent ook 
zijn beperkingen; je kunt niet 
ongelimiteerd uitbreiden, want 
dan wordt het geheel onbeheers
baar. In algemene zin worden de 
huidige activiteiten met in de toe-

komst extra aandacht voor beeld
beheer en de organisatie van the
mabijeenkomsten als zinvol erva
ren. 

10. Rondvraag 
De heer Herman Freesen wijst 
erop dat de Vereniging Oud 
Blokker inmiddels 600 leden telt 
en dat zij een onderkomen hebben 
gevonden in de oude veiling van 
de firma Karsten. De bankjes wor
den gesponsord en de vitrinekas
ten voor tentoonstellingsmateriaal 
heeft de vereniging Oud Hoorn 
beschikbaar gesteld. 
De heer Mart Kind vraagt het 
bestuur om meer discussie in de 
vereniging te entameren over 
actuele onderwerpen als de ont
wikkeling van de Vale Hen, het 
Stationsgebied, de stadsvisie e.d. 
Het bestuur zegt toe in het najaar 
een themadiscussie te organiseren 
over de stadsvisie en het nieuwe 
bestemmingsplan Binnenstad. 

Hierna wordt de vergadering 
gesloten. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
mei 2004 t/m juli 2004 

In de afgelopen drie maanden is 
het documentatiecentrum weer 
aardig wat boeken rijker gewor
den. Ik geef eerst een selectie uit de 
jongste aankopen. 
In het boekje 'Amsterdamsche 
merkwaardigheden' door E. van 
Houten uit 1946 wordt een aantal 
architectonische bijzonderheden 
beschreven. Buiten Amsterdam 
komen deze ook in andere steden 
voor, zeker ook in Hoorn. Onder 
andere komen aan de orde: topge
vels, het op vlucht bouwen, stoe
pen, uithangtekens, hijsinrichtin
gen en lantaarns. Als tweede ver
meld ik 'De Gevelstenen spreken' 
van de hand van J.R. Schiltmeijer, 
een fotoboek met 275 afbeeldin
gen van gevelstenen in Nederland 
en Vlaanderen. 

Naast de foto's treffen we ook vele 
tekeningen in deze uitgave aan. 
Hoorn komt verscheidene malen 
aan bod in tekst en beeld. Na de 
boeken van en over het 
Hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen in Kenne
merland en West-Friesland, welke 
ik vorige keer noemde, kon ik nu 
het boek aanschaffen dat J. J. 
Schilstra schreef ter gelegenheid 
van het 425-jarig bestaan van het 
Hoogheemraadschap in 1969. In 
'Wie water deert' beschrijft 
Schilstra de ontwikkelingen op het 
gebied van o.a. vervoer, sluizen, 
dijken en bemaling in tijden van 
paalworm, watersnoden en andere 
belangrijke gebeurtenissen. Een 
andere aankoop in dit kader is de 
nationale uitgave 'De Dijken'. Dit 
boek verscheen in 1954 na de her
stelwerkzaamheden, die volgden 
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Arie van Zoonen 

1852-2004 het Park 
Anderhalve eeuw aan de Westerdijk 

De omslag van het nieuwe boek van Arie 

vanZoonen 

op de watersnoodramp van het 
jaar daarvoor. Na het lezen van het 
vijfde nummer van Historisch 
West-Friesland vermeld ik graag 
dat dit door mij al eerder genoem
de tijdschrift weer zeer leuke en 
interessante artikelen bevat. Deze 
serie verdient zijn plaats m ons 
documentatiecentrum. 

Eerder vermeldde ik de aanschaf 
van het boek 'Stoepen' van T. 
Brouwer. Van dezelfde schrijver 
heb ik nu een tweede werk kunnen 
aanschaffen. Het betreft de uitgave 
'Grenspalen in Nederland'. Naast 
de aanduidingen voor Rijks- en 
Provinciegrenzen komen o.a. ook 
Gemeente- en Bangrenzen ter 
sprake. Hoorn komt ook in dit 
boek verschillende malen aan de 
orde. 

Christ Stoffelen 

Ook nieuw is de jongste pennen
vrucht van Arie van Zoonen '1852-
2004 het Park. Anderhalve eeuw 
aan de Westerdijk'. Rond 19 juni, 
de dag van de presentatie van dit 
boek, en 25 juni, de dag waarop de 
nieuwe schouwburg werd geo
pend, is reeds in tal van artikelen 
de loftrompet gestoken over de 
schrijver en zijn werk. Ik sluit me 
daar van harte bij aan en durf uit te 
spreken dat Hoorn zich bijzonder 
gelukkig mag prijzen zo'n begena
digd en bevlogen schrijver rijk te 
Zijn. 

Vervolgens noem ik de nieuwste 
schenkingen. Gaarne benadruk ik 
dat de gulle gevers van harte 
bedankt worden namens de ver
eniging. Het is altijd weer een 
prettige ervaring te bemerken dat 
mensen hun eigendom graag aan 
ons afstaan in de wetenschap dat er 
dan vele andere mensen plezier 
van kunnen hebben. 

Mevrouw Koeman uit Hoogkars
pel schonk onze vereniging een 
exemplaar van de 'Beknopte ge
schiedenis der stad Hoorn, en van 
de Groote Kerk' door C.A. Abbing. 
Dit boek uit 1839 heeft ogen
schijnlijk heel wat meegemaakt. 
Evenwel, na enige verzorging ziet 
het er weer acceptabel uit. Hoewel 
helaas een van de twee grote platen 
ontbreekt, is dit een schenking 
waar we heel blij mee mogen zijn. 
De heer en mevrouw Over de 
Linden schonken een flinke hoe
veelheid oude kwartaalbladen aan 
het documentatiecentrum. Heel 
nuttig voor hen die hun verzame
ling nog compleet willen maken. 



Mei 1947. De heer Cor de Rooy achter de 
bakfiets 11an zijn 11ader in de Pakhuisstraat 

Van de heer Co de Rooy uit 
Hoorn ontvingen wij een flinke 
hoeveelheid interessant materiaal. 
Een groot gedeelte vond zijn weg 
naar het archief van onze vereni
ging, een kleiner deel kon ik over
dragen aan onze groep Beeld
beheer. Onderdeel van deze 
schenking was een leeg bierflesje 
met etiket van de Stadsfeesten 
'Hoorn 600 jaar stad' in 1957. Het 
flesje staat nu te pronk in een van 
de boekenkasten in het Oost
Indische Pakhuis. De heer De 
Rooy, die ons al eerder verblijdde 
met een schenking, is hier te zien 
op de afdruk van een oude foto. 
De jonge Co bestuurt hier, op 27 
mei 1947 in de Pakhuisstraat, de 
bakfiets van zijn vader. Deze 
Freek de Rooy had een bezorg
wijk in de boter- en kaashandel en 
was tevens conciërge bij het 
Westfries Museum. 

De Vereniging Oud Enkhuizen 
viert dit jaar haar zestigste verjaar
dag. Ter gelegenheid daarvan 
kreeg elk lid een prachtig cadeau. 

Oud Hoorn, ook lid van haar zus
tervereniging, ontving de uitgave 
'De plattegronden van Enkhuizen. 
Van ganzeveer tot cd-rom.' 
geschreven door Piet de Vries, al 
vele jaren de bevlogen roerganger 
van Oud Enkhuizen. Zoals de titel 
reeds doet vermoeden, treffen we 
in het boekje een cd-rom aan. 
Daarop staan ruim negentig ver
schillende stadsplattegronden van 
Enkhuizen uit de periode 1560 -
2003. Met behulp van een com
puter zijn al deze stadskaarten 

gemakkelijk toegankelijk, te 
bekijken en op allerlei manieren 
te gebruiken. 
Een zeer fraaie aanwinst dus, 
alleen is het wachten nu natuur
lijk op een soortgelijke uitgave 
van (Oud) Hoorn. 
Voor zover het laatste nieuws uit 
het documentatiecentrum. Voor 
vragen en mededelingen kunt u 
mij bellen op nummer 0229-
235227 of contact opnemen via 
onze verenigingsruimte Onder de 
Boompjes 22. 

:·:··:············· ·················································································:·:·: 
1 .. r. PARKHOTEL -- HOORN :1 •• ~ 

HOTEL.RESTAURANT 
A N. W. B. AUTO.GARAGE. TELEFOON 15. 

Groote en kleine zalen voor partijen en vergaderingen. 
Logies met ontbijt vanaf f 2.75. 

~::~ .... ~::~~·î·~·~ ... ?.~ ... ?.~.~:~:~.~.~-~.r::.~:: .................. ~~~~: .. ::.~~~: .... r::i 
Ad11ertentie uit een VW-gids 11an begin dertiger jaren 11an de 11orige eeuw 

LEZINGENSEIZOEN 2004-2005. 

Voor het nieuwe seizoen zijn de volgende data gereserveerd in theater 
Het Pakhuis. 

11 oktober 2004 

18 november 

18 januari 

15 februari 

7 maart 

Nog in te vullen 

Vertoning oude films over Hoorn door 
de heer Bakker 

Nog in te vullen 

Nog in te vullen 

Femke Uiterwijk laat historische dia's zien over 
het Keern richting Stationsplein 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, behalve op 18 november. Deze 
avond start om 19.30 uur. Zoals vanouds zijn alle lezingen in 'Het 
Pakhuis', Onder de Boompjes, 21 te Hoorn. De toegang bedraagt€ 2,50. 

In het volgende kwartaalblad en in de dag- en weekbladen zal t.z.t. meer 
informatie worden verstrekt. 
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Een onbekende kaart van Hoorn 

Op 18 en 19 november 1983, dus meer dan twintig jaar geleden, werd in de stad 
Groningen een congres gehouden onder de titel 'De historische stadsplattegrond, spie
gel van wens en werkelijkheid'. Omdat het congres in Groningen werd gehouden, 
kreeg de plattegrond van deze stad extra attentie. 
Een van de andere besproken plattegronden was de kaart, toegeschreven aan 
Francesco de Marchi, die toen als ouder beschouwd werd dan de kaart zoals die door 
de bekende Jacob van Deventer getekend was. Dat er aandacht aan deze plattegrond 
werd besteed, kwam door een uitgave van de Stichting Menno van Coehoorn, die 
enkele jaren daarvoor een mapje met reproducties van kaarten van Noord
Nederlandse steden had gepubliceerd uit een collectie handschriftkaarten uit de 
Nederlanden. 

Het origineel van de verzameling 
van 175 plattegronden werd be
waard in de Bibliotheca Nazionale 
Centrale te Florence in Italië en 
had als titel 'Piante di fortezze ita
liane e straniere' ( Codice Maglia -
bechiano 11.1.281 ). De naam die er 
toen aan verbonden was, was de 
1 taliaanse militaire ingenieur/ ar
chitect Francesco de Marchi ( 1504 
- 1577) die tussen 1554 en 1557 als 
vestingbouwkundige actief was in 
de Nederlanden, in dienst van de 
landvoogdes. 
Dat er Italianen actief waren in 
onze streken was niet ongewoon. 
Vanaf het midden van de zestiende 
eeuw kwam de militaire vernieu
wing van de stadsverdedigingswer
ken vooral uit Italië. H et oud 
Nederlandse stelsel met rondelen 
werd vervangen door bastions. 
Deze bastions werden door een 
flank met de wal verbonden en de 
onderlinge afstand werd bepaald 
door de reikwijdte van het musket. 
De handschriftkaart van Gronin
gen werd tijdens dat congres be
schouwd als de oudste van Gro
ningen. Aangezien de stad Hoorn 
vermoedelijk ook in die collectie 
stadsplattegronden aanwezig was, 
heb ik een dia besteld van deze 
afbeelding. Een af druk hiervan is 
bijgaand afgebeeld. Net zoals alle 

andere plattegronden uit de verza
meling zijn de kleuren schitterend, 
de wallen in half goud, versterkin -
gen in rood, de wegen rose en de 
weilanden groen met gestileerde 
hooischoven. 

Vergelijking met Jacob van 
Deventer 
Van de stadsplattegronden van 
Jacob van Deventer (±1505 - 1575) 
is tamelijk veel bekend. Hij was 
een kartograaf die van koning 
Philips II in het begin van 1558 of 
kort daarvoor de opdracht had 
gekregen om van de Noord- en 
Zuid-Nederlandse steden platte
gronden te maken. Hij had al eer
der plattegronden en provincie
kaarten gemaakt; van zijn hand is 
de oudst bestaande Nederlandse 
stadsplattegrond (van Dordrecht) 
uit 1545. Van zijn werk voor 
Philips II zijn twee van de drie 
gebonden delen bewaard gebleven 
met de in het net getekende kaar
ten. Deze worden in Madrid 
bewaard. In de veiling van Nijhoff 
van 1859 zijn nog 152 zogeheten 
minuutkaarten tevoorschijn geko
men, die worden in de verschillen -
de rijksarchieven bewaard. Deze 
minuutkaarten (de klad-exempla
ren) zijn gebruikt om de nette 
'netten' na te tekenen (er zijn gaat-

Harm Stumpel 

j es in geprikt om de maten precies 
over te nemen). De van 1916 tot 
1923 verschenen reproducties die 
men nu soms nog in de antiquaria
ten tegenkomt zijn - voorzover 
voorhanden- naar die minuut
kaarten gereproduceerd door 
Nijhoff en Fruin. De minuten zijn 
ontstaan in de tien jaren van 
1557 /58 tot 1568/69. 
De kaart van Hoorn door Van 
Deventer (afbeelding 2) kan wor
den gedateerd van voor het jaar 
1561 aangezien de Gouw nog als 
open gracht staat getekend, terwijl 
volgens Velius deze overwelfd 
werd: en 't jaer daer aen volgende van 
1561 werd de oude gracht (die men de 
Gou noemde) verwelft van de groote 
kerk af tot een weynig voorby den 
Blauwen-steen en dit verwelf werd de 
Nieuwe-straet genoemt. 
De kaarten van Van Deventer wor
den algemeen beschouwd als zeer 
betrouwbaar. Van Deventer maak
te gebruik van de toen modernste 
middelen zoals driehoeksmeting, 
maar ook van het ouderwetse mid
del van afpassen of afstappen. De 
kaart van Mechelen, als enige met 
een schaalstok afgebeeld, toont een 
schaal van 1:8000, met een pas 
(twee stappen) van ongeveer 135 
cm. Op andere kaarten is de schaal 
wat afwijkend, misschien had hij 
toen een andere helper met een 
afwijkende beenlengte. 

Het kaartbeeld van de huidige 
kaart 
De kaart kent geen details in de 
binnenstad (zie afbeelding 3). Het 
is kennelijk een plattegrond voor 
militaire doeleinden. Omdat de 
Hoofdtoren niet op de kaart staat, 
zou de plattegrond van voor 1532, 
de bouw van de Hoofdtoren, moe-
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Afbeelding 2 
De kaart van Jacob van Deventer 

ten dateren. Maar misschien was 
de auteur een landrot, die zich 
alleen maar over de landzijde 
bekommerde. Dat is ook te zien 
aan de gebrekkige detaillering van 
de Westerdijk, rond in plaats van 
met een paar duidelijke knikken 
en zonder sporen van de muur die 
er wel op die dijk heeft gestaan. (2) 

Vergelijking met een moderne 
stadsplattegrond laat zien dat de 
windroos met het Noorden 
behoorlijk overeenkomt met de 
werkelijkheid. Bij de kaart van Van 
Deventer is de stad een tikje 
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gedraaid; hij gebruikte het magne
tische noorden. In de zestiende 
eeuw was dat ongeveer 12° ooste
lijker dan het werkelijke noorden. 
Je moet de kaart van Van Deventer 
dus eigenlijk een stukje met de 
klok mee draaien. De huidige 
kaart is echter goed georiënteerd. 

Halverwege de Westerpoorts
gracht (de verdedigingsgracht 
tegenover de Westersingel) laat de 
kaart een klein, vierkant bastion 
zien.(3) Die is op de kaart van Van 
Deventer ( ±1561 ), van Paulus van 
Utenwael (1596) en van Velius 

( 1615) niet aanwezig. 

Tussen Noorderpoort (4) en Koe
poort (5) staan slechts twee van 
dergelijke versterkingen. Dat klopt 
weer wel met deze drie kaarten; er 
stonden twee torens (de Gemeene 
Reeders kruittoren en de 
Admiraliteitstoren) net zoals de 
huidige Mariatoren, maar dan plat 
van boven. Kennelijk is de 
molen(6) die op de ronde uitbouw 
van de stadswal stond op de plaats 
van de huidige muziekschool, niet 
als versterking gezien. Voorbij de 
Koepoort, richting Oosterpoort (7) 



Afbeelding 3 
De kaart van Hoorn uit de Neroni-atlas 

staan volgens de kaart vier verster
kingen te beginnen bij de huidige 
Mariatoren (8), maar volgens de 
drie andere kaarten staan er vijf 
De oude Oosterpoort (eind van het 
Groote Oost) is als vierkante ves
ting getekend, hoewel deze vier 
ronde hoektorens had. 
De conclusie kan dus zijn dat de 
auteur van de kaart niet heel erg 
precies is geweest voor wat betreft 
de details, maar toch klopt de 
vorm van de stad zeer behoorlijk 
en zijn ook de havens van de stad 
goed ingetekend qua algemene 
vorm. 

Datering van het kaartbeeld 
Aan de hand van verschillende 
details uit de stadsgeschiedenis kan 
het kaartbeeld redelijk gedateerd 
worden. De stadsuitbreiding van 
1577 waarbij de stad werd 'uitge-

legd' van de oude Oosterpoort tot 
aan de in 1578 nieuw gebouwde 
huidige Oosterpoort is nog niet 
getekend. De kaart moet dus ge
maakt zijn naar de situatie van 
voor dat jaar. Ook de Vollerswaal 
van 1579 staat er niet op. 

In het jaar 1576 werd vanaf de 
Baadlandstoren (9) (op de kaart te 
zien links van het woord 'Mare') 
een dijk in zee gelegd, welke nieuwe 
dijk den naem vanden Luyendijk kreeg 
om dat het werk seer luy of langsaem 
voortging (Velius). Deze dijk, die 
gemaakt werd om de Karperkuil
haven te maken is niet ingetekend 
en dus moet de kaart dateren van 
voor dat jaar. 
Bij de Westerpoort (10) is in 1573 
een blockhuys of rondeel gebouwd 
(met als fundering de bomen die 
van het gesloopte klooster 

Nieuwlicht kwamen); dit rondeel 
is niet op de huidige kaart gete
kend. Overigens bevestigt deze 
kaart wel de bevindingen van het 
recente archeologisch onderzoek 
dat de Westerpoort aan de zeezijde 
met z'n voeten in het water zette. 
Als je ervan uitgaat dat de auteur 
zo'n verdedigingsbouwwerk wel 
op de kaart zou opnemen, zou de 
kaart ook van voor dit jaar moeten 
dateren. 

Nieuwe gegevens 
De Italiaanse architectuurhistorica 
Daniela Lamberini heeft enige 
jaren geleden de plattegronden in 
de Nationale Bibliotheek eens 
goed bekeken. Het bleek dat in die 
collectie een plattegrond voor
kwam van de vestingstad Palma -
nova. Deze stad was echter pas na 
de dood van Francesco de Marchi 
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gepland en kon nooit door hem 
zijn getekend. Op die kaart van 
Palmanova stond MATTH. NERONIUS 

PECCIOL. F. ROMAE A.D. MDCII. De 
auteur is dus Matteo Neroni en de 
kaartverzameling is sindsdien 
bekend als de Neroni-atlas. Deze 
atlas was door Neroni in 1602 ver
vaardigd in opdracht van Ferdi -
nando de Medici, groothertog van 
Toscane. 
Omdat niet alles van de nu 
getoonde kaart bekend is, volgt 
hier een citaat uit de publicatie uit 
1998 van Schroor en van den 
Heuvel: "We verkeren in de geluk
kige omstandigheid dat er twee 
collecties tekeningen respec
tievelijk te Rome en Florence 
bewaard zijn gebleven, die waar
schijnlijk als werkatlassen hebben 
gediend voor het fraaie presenta
tie-exemplaar dat werd aangebo
den aan Ferdinando De Medici. 
De eerste collectie voorafgaande 
aan het net-exemplaar van Neroni 
bevindt zich in het Instituto 
Storico e di Cultura dell'Arma del 
Genio te Rome; de tweede wordt 
thans in losse bladen in het 
Cabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi te Florence bewaard. Deze 
verzameling was voorheen gebon-
den. -
Terwijl in de eerste atlas de fortifi
caties met hier en daar landschap
pelijke karakteristieken zijn aange
duid in eenvoudige contouren, zijn 
deze in de tweede veel preciezer en 
met meer aandacht voor vesting
bouwkundige details weergegeven. 
Beide collecties bevatten ook 
Nederlandse fortificaties, maar 
deze stemmen in tegenstelling tot 
die van de overige steden nauwe
lijks overeen met het presentatie
exemplaar. 
Amelio Fara, de ontdekker van 
beide werkatlassen, vermoedt dat 
Neroni pas in een laat stadium de 
beschikking heeft gehad over 
voorbeelden voor de overige 
Nederlandse steden in het defini-
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tieve exemplaar en dat een aantal 
tekeningen is gemaakt naar veel 
oudere kaarten uit de reeds 
genoemde collectie van Emanuele 
Filiberto die zich nu bevinden in 
het Archivio di Stato te Turijn. 
Terwijl we hier dus beschikken 
over een betrekkelijk directe bron 
voor de Neroni-atlas, verraden de 
beide werkatlassen dat de voor
beelden meerdere stadia doorlie
pen, waarin ze steeds verder wer
den geabstraheerd alvorens ze in 
het presentatie-exemplaar werden 
opgenomen. Het gegeven dat 
voorbeelden van jongere en oude
re datum, directe voorbeelden en 
geabstraheerde voorbeelden, uit
eindelijk op eenzelfde moment in 
een uniforme stijl werden gepre
senteerd, maken de datering en de 
voormalige functie van de oor
spronkelijke kaarten gecompli
ceerd. 

De conclusie van dit moment 
moet zijn dat de kaart dateert van 
omstreeks 1602 (de presentatie aan 
Ferdinando de Medici) maar dat 
het kaartbeeld in ieder geval 
dateert van vààr 1573 en wellicht 
nog ouder is. Nader onderzoek van 
de kaarten van de twee werkatlas
sen is nodig om tot een preciezer 
datering te komen. Dus: wordt 
vervolgd. 

NB. In ons veren1g1ngsge
bouw, het 0.1.-Pakhuis, On
der de Boompjes 22 is tegen 
een bescheiden vergoeding 
van bovengenoemde kaart een 
exemplaar in kleur in een 
zware uitvoering te verkrij
gen. Zie in het colofon voor 
de openingstijden. 
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Wordt lid van de Vereniging Het Carillon 

Zonder uw steun missen we straks de klepel. 
Geeft u daarom op als lid van de Vereniging Het Carillon Hoorn. 

Voor een contributie van slechts 7 euro blijft het carillon zijn fraaie 
klanken over onze stad uitstrooien. 

Opgave als lid bij de bestuursleden: 
Albert de Graaf 
Harm Stumpel 

Jan Wigard 

0229-216826 

0229-214 753 

0229-215837 



Westfries Genootschap presenteerde jaarboek 

Op zaterdag 3 juli j.l. werd de 71e 
editie van het jaarboek van het 
Westfries Genootschap gepresen -
teerd. Dit gebeuren vond plaats in 
de voormalige hervormde kerk, 't 
Kerkhuys', in Spanbroek. Het was 
hier dat de voorzitter van het 
Westfries Genootschap, de heer 
Klaas Bant, het eerste exemplaar 
van het jaarboek kon overhandi
gen aan de heer Aris Appel uit 
Hoogwoud. 
Het tweede exemplaar dat werd 
uitgereikt ging naar de 85-jarige 
mevrouw Gerdien Mellegers
Lückens uit Den Haag en dochter 
van Gerard Lückens. In deze 71 e 
uitgave van het jaarboek wordt 
uitvoerig aandacht gegeven aan de 
Hoornse kunstenaar Gerard 
Lückens ( 1882-1942). Vanaf de 
oprichting van onze vereniging in 
1917 tot aan zijn dood in 1942 ver
vulde Gerard Lückens een rol in 
het Oud Hoorn -bestuur. Daar
naast vervulde Lückens ook tal van 
andere maatschappelijke functies. 
Zo was hij o.a. ook brandmeester 
en suppoost bij het Westfries 

In het oude raadhuis van Spanbroek 
vindt men de plaquette die herinnert 
aan dr. Van Balen Blanken, oprichter 
van het Wesifries Genootschap. Ook 
deze plaquette werd vervaardigd door 
Gerard Lückens. 

Frans Zack 

Museum. In het verle
den heb ik al het een en 
ander in het kwartaal -
blad geschreven over 
Gerard Lückens en de 
door hem vervaardigde 
plaquettes. Voor het 
jaarboek van het 
Westfries Genootschap 
was het Gerben Kazi
mier uit Schellinkhout 
die de pen ter hand 
nam. Gerben heeft er zo 
ongeveer een taak van 
gemaakt om de werken 
van Gerard Lückens 
boven water te brengen. 
Wie zich er in verdiept 
krijgt dan ook steeds 
meer bewondering voor 
de talenten van de kun -
stenaar Lückens die om 
brood op de plank te 
krijgen ook nog stuca
door was. 

De uit Den Haag afkomstige mevrouw Gerdien 
Mellegers-Lückens (links) heeft zojuist een exem
plaar van het jaarboek in ontvangst genomen. 
Mevrouw Mellegers is met haar 85 jaar een van de 
oudste leden van de Vereniging Oud Hoorn. Naast 
haar mevrouw Annie Lückens-Jansen en de heer 
Klaas Bant, voorzitter van het Wesifries 
Genootschap. 

Lückens had een bedrijf aan de 
Ramen dat hij had overgenomen 
van zijn vader. Zijn grote speciali
teit was het vervaardigen van 
bronzen plaquettes. Gedurende 
zijn leven heeft hij er vele tiental
len vervaardigd en nog regelmatig 
komen door hem vervaardigde 
werkstukken boven water. 
Voor de presentatie van het jaar
boek waren vele nazaten en fami -
lieleden van Gerard Lückens naar 
Spanbroek gekomen. Naast doch
ter Gerdien, de laatst overlevende 
van de vier kinderen, was daar ook 
mevrouw Annie Lückens-Jansen. 
Zij is de weduwe van Dirk 
Lückens, de inmiddels overleden 
enige zoon van Gerard Lückens. 
Verder waren aanwezig Hermine 
Rijswijk-Padt, de dochter van wij
len Hermien Padt-Lückens die de 

jongste dochter van Gerard 
Lückens was. Zij had tevens ook 
Gerard Lückens achterkleindoch
ter Kirsten meegebracht. Uit 
België was kleindochter Sofie 
Hulscher-Mellegers overgekomen 
om dit gebeuren bij te wonen. 
Natuurlijk was ook Marry Moget, 
samen met haar man Aad aanwe
zig. Deze kleindochter van Gerard 
Lückens heeft, samen met haar in 
Israël wonende broer Yair, een 
haast professionele internet-site 
over haar opa opgezet. 
Als onderdeel van de presentatie 
verzorgde Gerben Kazimier een 
lezing, aangevuld met beelden, 
over het leven en werk van de kun
stenaar Gerard Lückens. Door al 
deze publiciteit wordt de tot dan 
vrijwel onbekende kunstenaar 
Lückens na ruim 60 jaar na zijn 
dood aan de vergetelheid ontrukt. 
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Men vraagt ons 

Helaas dit maal een wat kortere bijdrage dan gewoonlijk. Op het moment waarop dit 
nummer in de computer zijn vorm kreeg- dat waren de warme dagen in het begin van 
augustus- had ik een omvangrijk ander werk onder handen. Ik hoop dat u daar zo 
weinig mogelijk van zult merken! Er werden mij ook niet zoveel nieuwe foto's toege
stuurd, maar wel bijzondere: een stel opnamen van tableaux vivants uit het begin van 
de vorige eeuw en een damesgymnastiekwedstrijd. Beide van Hans Rijswijk. Er was 
ook nog de gebruikelijke schoolklas in het stadion van Amsterdam. Op die tableaux 
vivants gaan we wat dieper in. 
Dan lag er nog wat materiaal dat een vorige keer was ingeleverd: draaiorgels, het 
Landbouwproefitation en een kleuterklas. De meeste reacties kreeg ik op een foto van 
het personeel van Gemeentewerken ( 26e Jaargang1 blz. 72) Daar wilde ik dan maar 
mee beginnen1 maar niet dan aan allen die foto 1s en informatie verschaft hebben har
telijk dank te zeggen. 

Hoe warm het was 
Ik neem aan dat het bij het bekij
ken van deze foto erg warm was. 
Alleen dan kan ik verklaren waar
om er bij de lezers zinnen uit de 

computer zijn gerold als: 'Boven 
hem zijn broer Willem Foks, Toon 
Visser. Voor Toon Jaap Sas en ver
volgens de gebroeders Walter, 
Charles en Joseph Walter.' Ik heb 

Ajb. 1. Verus aan het mansen hoek, Nieuwsteeg en Kruisstraat 
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H.W Saaltink 

daar niet zoveel aan. Het gaat 
erom, dat u vertelt hoe de mensen 
op de foto heten aan de hand van 
de nummers die ik de mensen heb 
gegeven op het bij de foto 
geplaatste schetsje. Bij de foto van 
het personeel van Gemeente
werken horen de volgende namen: 
2. Broersen, baas van de riolerings
werkzaamheden (R) 4 Gem Vos 
(O,R), 5. Berend Zwijnenburg, 
chauffeur van een vuilnisauto, 
woonde aan het ABC (O,R) 8. 
Theo Klaver CT). 
10. Ids Valk, dit is de vader van de 
inzendster. Zij woonden op het 
Grote Oost 117. Deze informatie 
na de naam mag er wel bij, maar is 
eigenlijk overbodig (O,R). ll. Wet
houder W Wiese, woonde aan de 
J.P.Coenstraat. (O,R), 12. Jaap 
Roorda, baas van de Bult, de vuil
nisbelt. (O,R), de man met de witte 
pet achter Jaap Roorda is Tom 
Pappa. In zijn vrije tijd was hij 
huiskapper. Hij woonde op de 
Venenlaan. Hier is een fout ge
maakt. Tom Pappa heeft nr. 19 en 
nr. 10 is ook al gegeven aan Ids 
Valk. (O,R,S,W) 14. mevr. Van 
Hoorn, trouwde met nr. 19 (O,R) 
Volgens mevr. Rijper was de aan
leiding voor deze foto het 40-jarig 
huwelijksjubileum van de heer en 
mevrouw Van Hoorn., 15. De man 
met de zwarte pet. In de wandeling 
werd hij 'witte' Piet de Rooy 
genoemd ( 0) 16. Cor Duinmayer. 
Hij is de oom van de inzendster. 
Hij was ook chauffeur op een vuil
nisauto (O,R), 18. Ted van Hoorn, 
zoon van 14 en 19 (R) 19. Thijs van 
Hoorn. Hij was degene die trouw
de met nr. 14 (O,R) 20. Jaap of Cor 
Vos. Hij werkte later op de 
begraafplaats, broer van nr. 4 (O,R) 
22. De man met de pleister. Hij 



Ajb. 2. Cor Selie met kinderen bij zijn orgel, staande voor de woning van Jan Verus, Venenlaan 187 

Ajb. 3. Wetenschappers van Landbouwproefstation 

heette ook Foks. Hij is een broer 
van Jaap, nr. 23 en reed op een ton
nenwagen. Met een tonnenwagen 
werd het w.c.- vuil afgevoerd 
(HWS) Hij droeg altijd een pleister 
wegens een huidaandoening.(O,R), 
23. Jaap Foks, broer van 22 
(O,R,S,W) 24. Benrath. Was 
brandweerman en tot in de jaren 
'70 suppoost in het Westfries 
Museum (HWS), 25. Jaap Sas. 
Woonde 111 de Mauritstsraat 
(O,R,S,W), 26. Sjarel Walter (0), 
ongenummerd, boven 25, man 
met pet schuin op het hoofd: 
Visser (R). 
De foto zal gemaakt zijn op de 
vuilnisstortplaats op de Nieuwe 
Wal, die in de wandeling De Bult 
werd genoemd. De leiding bij dit 
deel van de vuilnisverwerking 
berustte bij Jaap Roorda. 
Informatie is afkomstig van mevr. 
R.Oorthuis-Valk ( 0 ), geassisteerd 
door Giel van der Zel, Jan de 
VriesCT), mevr. E. Rijper-Vos en de 
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Ajb. 4. Groep natuurvrienden 

heer M. Rijper (R), een voor mij 
onbekende lezer (S) en de heer 
Wiggers (W). 
Jan de Vries uit de Orionstraat ver
grootte ook mijn kennis van vuil
nisauto's. De linkerwagen op de 
foto is een DAF met een z.g. terug
geplaatste vooras. Hiervoor had 
men gekozen, omdat de wagen 
daardoor een kleinere draaicirkel 
kreeg. De andere- we kunnen niet 
van 'de' spreken, omdat op de foto 
drie wagens te zien zijn. Dus één 
van de andere is een Ford half
frontchassis, bouwjaar 1949, gele
verd door Geerling en Winkelaar. 
De twee wagens waren beide voor
zien van een Geesink Roltrommel
opbouw. 

Kleingoed 
Verder nog wat kleingoed. D e 
orgeldraaier op blz. 68 is Jan Verus. 
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(Mevr. Rijper en een onbekende). 
Blz. 69: fo to stadsfeesten 1957. 
Tweede van links bovenste rij de 
heer Brugman. Hij had een auto
matiek op het Grote Noord, waar 
voorheen de firma Van Wijk 
gevestigd was. (Vriendelijke mede
deling van de heer Paul Brugman.) 
Achterste rij vijfde persoon van 
links: Evert Nannings. Hij was aan
nemer en woonde op de Oude 
Turfhaven 12. Hij had zijn werk
plaats in de Gravenstraat. Op 
nummer 10 H annes Blokdijk, een 
echte stadsfiguur uit de Merens
straat. Hij was opperman bij aan -
nemer Bart Nannings, die ook in 
de Merensstraat woonde. D eze 
Bart N annings was als eerste bij 
een brand in de Merensstraat 
omstreeks 1958. Niettemin kwa
men daarbij 8 mensen om: vader, 
moeder en 6 kinderen. 

Restje draaiorgels en een 
paar wetenschappers 
Bij de kleine verzameling met 
afbeeldingen van Hoornse draaior
gels waren de hierbij afgedrukte 
exemplaren nog de beste. Deze 
twee foto's laten iets zien van het 
draaiorgel van Jan Verus, een voor 
mij onbekende grootheid. De ene 
foto (afbeelding 1) laat Verus zien, 
terwijl hij aan het mansen is op de 
hoek van de Kruisstraat en de 
Nieuwsteeg. D e ander (afb. 2) 
toont het huis van Jan Verus 
(Venenlaan 187) omstreeks 1950 
met Cor Selie, een andere groot
heid, met Jantj e Verus, Hannie, 
Alie Nierop, Willie Verus en Jan 
Nierop. Van u graag een antwoord 
op de vraag: wie is wie? 
Vervolgens een afdeling van het 
landbouwproefstation aan het 
Keern met een paar wetenschap-



Ajb. 5. Tweede klas r.k. kleuterschool Nieuwe Noord 

pers (afb.3) uit de verzameling van 
mevr. Mantel. De heer op een knie 
voor de dames is Koeman, bekend 
in oudheidkundige kringen. 
Geheel rechts staat A. den Bakker, 
de vader van mevr. Mantel-den 
Bakker. Van u graag de namen van 
de witgejaste lieden, waarvan de 
man met de sik, hoed en witte jas 
doet vermoeden, dat het een plaat
je van omstreeks 1920 is. 

Natuurvrienden 
In een geheel andere sf eer komen 
we met afb. 4 natuurvrienden. Ik 
heb al eens verteld, dat het maat
schappelijk leven voor de wereld
oorlog verdeeld was in minstens 4 
zuilen: katholiek, protestants
christelijk, socialistisch en neutraal. 
De natuurvrienden, later zijn ze 
NIVON gaan heten, probeerden 
belangstelling voor de natuur te Ajb. 6. Schets r.k. kleuterschool Nieuwe Noord 
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Ajb. 7 Tableau vivant met twee heren 

wekken bij de arbeiders. Ze orga
niseerden kampen, hielden cur
sussen en maakten gezamenlijk 
uitstapjes. D e hier weergegeven 
foto geeft een klein kamp in 
Schoorl te zien. Bekend zijn de 
derde dame van links op de ach
terste rij: mevr. Tool, links daar
voor een magere heer Tool, links 
daarvoor heer met krullen, A. den 
Bakker, rechtsvoor heer met don -
ker pak en ruitjesdas: Stam. Van u 
de andere namen. Helaas zag ik 
geen kans een hulpschets te 
maken. 

Schoolklasje 
Deze rubriek zou zichzelf niet 
zijn, als er niet weer eens een 
schoolklas bij zou zijn. Deze hier 
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(afb.5) kreeg ik van de heer Zuiker. 
Het is de 2e kleuterklas van de 
kleuterschool aan het Nieuwe 
Noord in 1940. De namen die u 
kunt aanvullen. 1. onbekende reli
gieuze, 2. t/ m 6 onbekend. 7. 
meisje Kuifer, 8. meisje Schnei
ders, 9. Jopie Langendijk, 10. onbe
kend, ll. Ank.ie Koppies, 12. meis
je Jongkind, 13. meisj e Tol, 14. juf
frouw Semee, 15. meisje Schaufen, 
16. Annie Tensen, 17. onbekend,18. 
meisj e Masteling, 19. onbekend, 
20. Gerda Hendriks, 21. Cilia 
Lieshauf(?), 22 Lien Peerdeman, 23 
en 24 zusjes Hoogland, 25. meisje 
Rive, 26. onbekend, 27. meisje 
Werkhoven, 28. onbekend, 29. 
meisje Bos, 30. meisje Hendriks, 
31. Rietj e Bakker, 32. t/m 34. 

onbekend, 35. Martha Hagenaars, 
36. onbekend, 37. Rietje Temme, 
38. meisje Kaldenbach, 39. Jannie 
Zuiker, 40. onbekend, 41. Tinie 
Koster, 42. t/ m 43. onbekend, 44. 
Nel Steeg, 45. Noortje Siderius, 46. 
onbekend, 4 7. Leni Buis, 48. meis
je Luttikhoven. Mijn excuses voor 
de slechte kwaliteit van de schets 
(afb.6) Ik hoop dat u desondanks 
toch nog in staat bent een paar 
namen aan deze menigte kinderen 
toe te voegen. 

Hoge heren en 
gymnastische dames 
Van Hans Rijswijk ontving ik 7 
bijzondere foto's. Het zijn zoge
naamde tableaux vivants en één 
historische opname. Voor de eerste 



Ajb. 8 Gymnastiekfeest 

categorie moeten we wel naar het 
begin van de vorige eeuw terug 
gaan. Het was een groep stilstaan -
de, verklede figuren die met elkaar 
een bekende scene uit het verleden 
uitbeeldde. De scene moest een 
algemeen bekende gebeurtenis uit 
de (vaderlandse) geschiedenis laten 
zien. Dat waren dan zaken als de 
onthoofding van Johan van 
Oldebarneveld of de inname van 
Den Briel door de geuzen. Het 
publiek in de zaal moest dan raden 
om welk voorval het ging. Het was 
een vorm van vermaak uit de tijd 
van voor de televisie, film en uit
gebreid toneel- en concertbezoek. 
De spelers - nee, eigenlijk waren 
het geen spelers - legden de 
nadruk op de kleding en de inrich-

ting van hun omgeving. Gezegd 
werd er niets. De figuren kwamen 
op, stonden een poosje op het 
toneel en verdwenen weer. 
Ik laat u dit keer een foto (afb.7) 
zien en vraag u behalve de namen 
van de figuren, ook welke scene uit 
de vaderlandse geschiedenis hier in 
beeld wordt gebracht. De heren 
zijn gekleed in broeken, die als het 
goed is strak moeten zitten. In de 
kamer staan wat meubels, een 
taf el, stoelen met hoge ruggen, 
links een rustbank. De man rechts 
is naar zijn kostuum te oordelen 
een hoge ambtenaar of officier. De 
rest moet u zelf maar invullen, 
want anders wordt het te gemak-
kelijk. 
De andere foto is een gewone: 7 

dames bezig met massagymnastiek 
op een plankier (afb. 8). 
Publiek achter en links en rechts, 
waarschijnlijk met muziek. Op de 
achtergrond bos. Op de achterzijde 
van het fotokarton wordt duidelijk 
wat hier aan de hand is: het 25-
jarig bestaan van U.d.I.Wv.O. In 
1956 welwillend afgestaan door 
HJ. Sindram aan de Ver. U.d.I. 
Hoorn. De 'Photographe' was G.H. 
Smeets, Bremstraat 24 te Utrecht. 
Hij had ook nog ateliers in La 
Haye, Pays Bas en op de Avenue de 
la Victoire in Nice. Ondanks 
zoveel deftigheid maakte hij ook 
nog goede foto's. Van u graag een 
antwoord op de vraag wie we hier 
zien en welk feest hier aan de gang 
was. 
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Oosterkerk heeft nieuwe keuken 

Om de Oosterkerk als multifunc
tioneel gebouw te kunnen exploi
teren was het nodig de keuken -
faciliteiten te verbeteren. Het is 
alweer een aantal jaren geleden dat 
de plannen werden gemaakt om 
deze verbouwing tot stand te bren
gen. Een aantal gerechtelijke pro
cedures zorgden er echter voor dat 
de bouw geruime tijd werd ver
traagd. Tegen het einde van het 
afgelopen jaar kreeg de bouwcom
missie echter groen licht van de 
rechtbank en kon daadwerkelijk 
met de werkzaamheden worden 
begonnen. 

Op 26 januari van dit jaar werd 
met enig feestelijk vertoon de eer
ste van vier palen geslagen voor de 
nieuwe aanbouw aan de Ooster
kerk. Voor het slaan van deze eer
ste paal had het bestuur van de 
Stichting Oosterkerk o.a. mede
redactrice Femke Uiterwijk uitge
nodigd. In dit geval ging het om 
haar aandeel bij de Oosterkerk
vrijwilligers. Andere ere- heiers 
waren musicus Aukje Broers 
namens de gebruikers van de kerk 
en Henk Zantkuyl als vertegen -
woordiger van de monumenten -
sector. 

Inmiddels is de hele klus geklaard 
en zal men kunnen constateren dat 
Bouwbedrijf Hoorn 80 een fraai 
stuk werk heeft geleverd. De pro
testen uit het verleden kwamen 
vooral naar voren vanwege de uit
straling van de nieuwbouw aan de 
zijde van de Oosterkerksteeg. Dit 
gedeelte vormt echter slechts het 
omhulsel voor een gigantische ver
bouwing met als resultaat een 
hypermoderne keuken. Aan de 
westelijke zijde van de kerk werd 
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De nieuwbouw achter het Claes 
joesthuys aan de zijde van de 
Oosterkerksteeg: lange tijd steen des 
aanstoots. 

een deur gemaakt die toegang 
geeft tot de nieuwe keuken. Hier 
vindt m en o.a. twee metalen 
wagens die plaats bieden aan een 
koffiezetapparaat en de bijbeho
rende kop en schotels. Verder heeft 
het team van vrijwilligers dat zich 
met deze catering bezig houdt ook 
de beschikking over een verrolbaar 
keukenblok. In de praktijk zal het 
blok vrijwel altijd op zijn plaats 
blijven staan maar zo het nodig is 
kan het in zijn geheel verreden 
worden. Aan deze westelijke zijde 
van de kerk werd tevens ook een 
nieuwe toiletgroep geïnstalleerd. 
Een ander onderdeel van het 
nieuwbouwplan vormde het aan -
brengen van een nieuwe deur die 
het publiek toegang moet geven 

Frans Zack 

tot de kerk. Deze deur is nu ge
plaatst aan het einde van de gang 
aan de oostzijde van de kerk. Voor 
dit doel moest een gat worden 
gehakt in een eeuwenoude muur 
van maar liefst 70 cm dikte. Het 
resultaat mag gezien worden: ook 
brede voertuigen van invaliden 
kunnen nu zonder bezwaar de 
kerk binnen rijden. Aan deze zijde 
van de kerk werd nog meer werk 
verricht want hier kwam ook een 
nieuwe toiletgroep. De hier aan -
wezige keuken was overbodig 
geworden en op deze plek vindt 
men nu de nieuwe toiletten. 

"Om een gebouw als dit rendabel 
te kunnen exploiteren moeten we 
over de nodige faciliteiten be
schikken. En met de komst van 
deze nieuwe keuken worden de 
werkzaamheden voor de vrijwilli
gers ook een stuk makkelijker ge
maakt", aldus de heer H. Webster, 
voormalig bestuurslid van de 
Stichting Oosterkerk, die bijzon
der ingenomen is met de nieuw
bouw. Evenals de heer D. van der 
Pijl beheerder van de Oosterkerk. 

Hier een kijkje in de nieuwe keuken 
waardoor de Oosterkerk nu echt een 
multifunctioneel gebouw is geworden. 



Werkgroep Beeldbeheer is gestart 
Beelden uit verleden en heden voor nu en in de toekomst 

In januari 2003 is de internetwerkgroep in het project Museaal & Historisch 
Perspectief (MHP) gestapt. Het is te vinden onder: Geschiedenisbank-nh en het geeft 
Oud Hoorn de gelegenheid een beeldcollectie aan te leggen en al direct foto's van de 
vereniging op internet te zetten. Zie onze website www.verenigingoudhoorn.nl bij 
Oud Hoorn links. 

Ondertussen groeide de berg met 
te behandelen foto's. Het werd 
duidelijk, dat ik het inventariseren 
en archiveren van al dat beeldma -
teriaal nooit alleen af zou kunnen. 
Na een oproep in het kwartaalblad 
meldde een aantal belangstellen -
den zich aan en twee weken later 
was de werkgroep Beeldbeheer een 
feit 

De werkgroep Beeldbeheer 
Vijf enthousiastelingen staan voor 
een rijstebrijberg aan beeldmateri
aal en zullen aan dit meerjarenplan 
werken. Het betreft hier: 
Bep van Lunteren, die een schat 
aan ervaring meebrengt in archi
veren, want hij heeft het archief 
van de Stoomtrein Hoorn
Medemblik helpen opzetten. 
Henk Overbeek. Hij heeft vele 
jaren op Bureau monumentenzorg 
Gemeente Hoorn gewerkt en bezit 
een grote kennis op bouwkundig 
gebied. 
Jan Speets. Hij is als computerpro
grammeur werkzaam geweest en 
heeft dus veel verstand van dat 
soort zaken. 
Willy Wiggelaar, die behalve gids, 
op dinsdag gastvrouw is in het 
Oost-Indisch Pakhuis. 
Diana van den Hoogen. Zij heeft 
twee erfgoedcursussen over beheer 
en behoud van fotoarchieven 
gevolgd om het beeldmateriaal van 
de vereniging zo goed mogelijk te 
kunnen verzorgen. Ook heeft zij 

contact gelegd met het Westfries 
Archief, want uiteindelijk moet 
het originele materiaal opgebor
gen worden in de kluis van het 
nieuw te bouwen Regionaal 
Historisch Archief aan de Blauwe 
Berg. 
Bestuursleden voorzitter Ton van 
Weel en penningmeester Frans van 
lersel hebben, tot de groep goed 
functioneerde, om de beurt de bij
eenkomsten bijgewoond. 

Taakstelling van de 
Werkgroep Beeldbeheer? 
Die is veel omvattend. De oude 
foto's worden beschouwd als 
museumvoorwerpen en de moder
ne foto's worden beschouwd als de 
toekomstige museumvoorwerpen. 
En museumobjecten behandel je 
anders dan de kiekjes uit het fami
lie-album. 
Overigens kan alles wat voor de 
foto's van toepassing is, ook 
betrekking hebben op negatieven, 
dia's, glasnegatieven en prentbrief
kaarten. Kortom de hele collectie 
beeldmateriaal. 
In het kort moeten er drie dingen 
gebeuren: 
preventief conserveren, 
registreren 
documenteren. 

Preventieve conservering 
Dat wil zeggen: wat, hoe, waarin 
en waar bewaar ik de foto's. 
Foto's moeten koel, donker en 

Diana van den Hoogen 

droog bewaard worden. Uitbe
handelde foto's vinden straks hun 
definitieve ligplaats op een plank 
in de klimaatbeheerste ruimte van 
het West-Fries Archief 

Het fotoarchief zou opgezet moe
ten worden per foto. D.w.z. elke 
foto moet met 4 transparante 
hoekjes op zuurvrij karton geplakt 
worden. Dan moet het in een 
transparant hoesje gestoken wor
den en vervolgens moet e.e.a. in 
een zuurvrije kartonnen prenten
doos (archief doos zonder metalen 
onderdelen) opgeborgen worden. 
Hierdoor ontstaat ook een zekere 
mate van standaardisatie, want de 
oude foto's hebben een heleboel 
verschillende formaten. En ze wor
den op deze manier hanteerbaar en 
beschermd tegen mechanische 
beschadigingen. 

Registreren en Documenteren 
Registreren wil zeggen: alles wat je 
moet doen om iets terug te vinden. 
Documenteren houdt in: alle 
wetenswaardigheden noteren: wie, 
wat staat erop en om welke locatie 
gaat het. 

Registreren 
Registreren begint met nummeren 
en het maken van een basisregi
stratiekaart. Deze basisregistratie
kaarten zijn al aangemaakt met de 
initialen van Oud Hoorn erop. Dat 
is handig als collecties (tijdelijk, 
b.v. voor een tentoonstelling) 
samengevoegd worden. Zodra er 
een stamkaart van een object is, 
bestaat het object, dan is er een 
identificatie. Deze stamkaarten 
worden op nummer weggezet en 
zijn eindeloos te kopiëren. 
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Gezicht op de ongeveer een eeuw geleden gebouwde Openbare Muloschool. Links moet de Kruitmolenstmat nog worden aange
legd. De kassen van bloemisterij Gebrs. Visser zijn nog z ichtbaar. Rechts van de school is het gebied ook nog onbebouwd. 
Foto coll. Hans Rijswijk net als de foto van het Glop op pag. 85 van ons vorig kwartaalblad. Met foto's als deze houdt de 
Werkgroep Beeldbeheer zich bezig 

Documenteren 
Om foto's in te delen zijn er tien 
hoofdcategorieën, waarvan voor 
historische verenigingen zoals Oud 
Hoorn de categorie topografie met 
subcategorieën veel gebruikt zal 
worden. De basisregistratiekaart 
bevat een aantal basisvelden die 
ingevuld moeten worden. 
H et bezit (oude en nieuwe foto's, 
eventuele glasnegatieven en ook de 
dia's) wordt uniform geregistreerd 
en gedocumenteerd. · 

De doelstelling van de 
werkgroep Beeldbeheer 
Ontsluiting van de beeldcollectie, 
dat is het kernwoord. Eigenlijk 
weten we niet eens wat we hebben, 
maar daar wordt nu aan gewerkt. 
Oud Hoorn wil dat het beeldma
teriaal toegankelijk wordt voor 
iedereen. Dat kan op meer manie
ren. De foto's kunnen voor publi
caties, studies en tentoonstellingen 
gebruikt worden: dat is incidenteel 
en tijdelijk. Of ze zijn permanent 
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op internet en in het O.I.P. te zien. 
De meeste mensen vinden het leuk 
om gewoon oude fo to's te bekij
ken, als het ware in een album te 
bladeren en herinneringen op te 
halen. In de toekomst, als het O.I.P. 
uitgebreid is met een tentoonstel
lingsruimte c.q. educatieruimte? 
(zie de presentatie "Oud H oorn De 
Toekomst" gehouden op de voor
jaarleden -vergadering van 13 april 
en op onze website) zou een per
manente presentatie op een com -
puter mogelijk zijn. H etzij als een 
soort diavoorstelling, hetzij met 
een zoekfunctie, zodat bijvoor
beeld alle afbeeldingen van de 
Mariatoren tussen 1900 en 1950 
getoond kunnen worden. 
Het toegankelijk zijn, is op twee 
manieren uit te leggen: 
a. Iedereen kan er tot op zekere 
publieksvriendelijke hoogte ge
bruik van maken. Niet van de 
kwetsbare originelen, maar van de 
digitale en papieren (kaartenbak) 
bestanden. Alleen de werkgroeple-

den hebben toegang tot de origi
nelen. 
b. Dat wat opgeborgen is, moet 
ook weer tevoorschijn gehaald 
kunnen worden, terug te vinden 
zijn als het nodig is! Voor het zover 
is, moet er nog heel wat gebeuren! 

Wat heeft de werkgroep 
Beeldbeheer nodig? 
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst 
werd deze vraag door de bestuurs
leden gesteld. 
Om te beginnen een ruime werk
plek. Want wie kent dat niet? Een 
tafel vol met mapjes, schoenendo
zen, albums, ordners en zakjes en 
tasj es met 1 of 36 foto's met of 
zonder negatieven. Dat werkt niet. 
Orde in de chaos moest er komen! 
Er vond al meteen een natuurlijk 
taakverdeling plaats. Jan Speets 
benoemde elk mapje enz. tot een 
bundel en elke bundel krijgt zijn 
eigen nummer en bundelkaart. 
Werken aan de computertafel in 
de winkel van het 0 .LP. was niet 



ideaal. Elke keer als de glazen deur 
openging, kreeg Jan Speets een 
koudegolf over zich heen en dat 
kon een verstoring van de concen -
tratie en werkritme betekenen. 
Het werkblad werd door de tim -
merman verplaatst naar een hoek 
(met verwarming) van de leeszaal. 
De oude hoge balie werd weer 
naar zijn oorspronkelijke plek in 
de winkel teruggeplaatst en een 
telefoonmonteur moest een inter
netmodem/ adsl aansluiting aan
leggen vanaf de winkel naar de 
werkhoek. 
Toen werd het scannen van foto's 
aangepakt.We willen niet alleen 
beschrijvingen op de basisregistra -
tiekaarten, maar ook en vooral 
digitale bestanden in de computer 
om o.a. foto's te manipuleren: te 
vergroten bijvoorbeeld. Als proef 
werd een prentbriefkaart van het 
Kleine Noord met de 
Noorderkerk gescand. We konden 
zelfs zien hoe laat het was op de 
kerkklok. Maar... elke fotoscan 
duurde 41 /2 minuut! Veel te traag 
en lieve help, het nam wel erg veel 
geheugenruimte in en oh jee, nu 
zitten de foto's wel in de computer, 
maar we krijgen ze er niet uit! En 
als er onverhoopt wat met die 
computer gebeurd, dan zijn we ons 
werk kwijt. Zoals altijd: goede raad 
is duur. Het bestuur schafte een 
nieuwe computer aan met veel 
geheugenruimte en een mogelijk
heid tot cd branden. Het fotoar
chief wordt op twee manieren 
opgeslagen: in de kaartenbak, 
zodat iedereen ermee om kan 
gaan. Zo'n bak kan overal neerge
zet worden en de inhoud is repro
duceerbaar. En de foto's staan op 
digitale bestanden; ze kunnen naar 
wens op cd's gezet en uitgeprint 
worden. Want dat is ook een wens: 
op de basisregistratiekaarten komt 
een kleine af druk van de foto. Dus 
een printer werd aan het verlang
lijstje toegevoegd. En de vereni
ging heeft ook nog eens meer dan 

3000 dia's, die niet op de scanner 
kunnen, maar die een aparte dia -
en negatiefscanner behoeven. 
Printen kunnen we tijdelijk doen 
op die van de ledenadministratie 
in het kantoortje boven. Laten we 
ons eerst richten op een goed 
lopend systeem voor de foto's, dan 
komen die dia's vanzelf wel! 
Bep van Lunteren en Henk 
Overbeek zijn ondertussen met 
beschrijven begonnen. Dat valt 
niet mee, want er zijn twee hand
boeken om te raadplegen en die 
geven niet overal antwoord op. Het 
gaat van algemeen naar specifiek, 
b.v. stadsbeeld, plein, Rode Steen. 
En dan blijft het vakje met 'maker' 
en 'datum' vaak leeg (of een klein 
liggend streepje), want bij heel 
veel foto's is de fotograaf en de 
opnamedatum niet bekend. 
Omdat ik al begonnen was met het 
vullen van de beeldcollectie 
module bij geschiedenisbank-nh, 
waren er al wat nummers uitgege
ven: OH000002 t/m OH0000068. 
Elke foto, dia, prent o.i.d krijgt zijn 
eigen, unieke nummer. "Dat moet 
je de computer laten doen". Oké, 
Jan, dat gaat de computer doen. En 
de bundelkaarten? Jan had daar 
een programmaatje voor geschre
ven, maar de oude computer kon 
het niet lezen. Er werd een compu
terprogramma aangeschaft, want 
Oud Hoorn gaat niet het wiel uit
vinden en we werken samen met 
instanties, die hetzelfde doen en 
hetzelfde materiaal gebruiken. 
Uitwisselbaarheid en eigen identi
teit: OH00000257 (Oud Hoorn) 
en WM00000257 (Westfries 
Museum) Elke eigenaar wil zijn 
eigen foto's weer terug na een ten
toonstelling. 
Wil Wiggelaar zorgt voor de cate
ring en is vraagbaak tegelijk: 
"Waar is dit?" Negen van de tien 
keer weet ze direct het antwoord 
en anders wordt het opgezocht. De 
vaste dag voor de werkgroep is de 
dinsdag geworden en we proberen 

een lopende band van handelingen 
in de juiste volgorde te krijgen. 
Het streven is om elke nieuwe 
bundel direct te verwerken en als 
er geen nieuwe bundels zijn, wordt 
geprobeerd de achterstand weg te 
werken. En de volgorde wordt dan: 
foto krijgt uniek nummer en 
wordt gescand, dan basisregistra
tiekaart invullen/ op achterkant 
een zwart-wit afdrukje en dan 
inpakken en wegwezen. Tegelij
kertijd wordt een selectie gemaakt 
welke foto's gepresenteerd kunnen 
worden op de computer en naar 
internet kunnen, want er zijn een 
heleboel gelijksoortige foto's over 
het zelfde onderwerp, van de 
Hoofdtoren bijvoorbeeld. 

Werkgroep Beeldbeheer uit 
de startblokken vertrokken 
Ik hoop met bovenstaande een 
beetje aan de suggestie van pen
ningmeester Frans van lersel vol
daan te hebben: "schrijf een stukje 
voor het kwartaalblad over wie 
jullie zijn en wat jullie doen" en 
aangemoedigd door voorzitter Ton 
van Weel: "treed naar buiten, laat 
weten, dat er een Beeldbeheer
werkgroep is". Dat is eenvoudiger 
gezegd, dan gedaan! 
Het enthousiasme is er en moet 
vooral volgehouden worden. Dat 
zal wel lukken, nu de eerste resul
taten geboekt zijn. Dankzij de 
nieuwe computer met heel veel 
geheugenruimte duurt een foto 
scannen minder dan een minuut. 
Het beschrijven van een foto duurt 
langer. De Werkgroep Beeld
beheer is een team met doorzet
tingsvermogen en betrokkenheid 
bij het lot van de foto's. Het werk 
wordt niet uitsluitend voor hier en 
nu verricht, voor ons eigen kijk
plezier. Maar juist ook voor toe
komstige generaties, zodat ook zij 
kunnen genieten van vroegere 
beelden en zich kunnen verbazen 
over onze (in hun ogen dan 'antie
ke') leefwereld, het Oude Hoorn. 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit de 
Gemeentelijke Monumentencommissie, 
uit de Welstandscommissie en uit de werk
groep Micromilieu. 

1 september 2004 

Achter de Vest 
De in de stijl van de Amsterdamse 
School opgetrokken garages (tussen 
de nrs 54 en 56) aan de achterzijde van 
het monumentale pand Onder de 
Boompjes 20, verdienen bijzondere 
aandacht in de her bestemmingsplan -
nen. Fraaie oplossingen aan de achter
zijde, inclusief parkeren op eigen ter
rem. 

Achterom 
Opnieuw een sobere en doelmatige 
opknapbeurt gerealiseerd in het kader 
van Hoorn Kerngezond. 

Achterom 
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Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, 

in verval. 

Achterom 39 
De welstand stemt in met bouwplan 
om pakhuis om te zetten in woning. 

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

Achter op 't Zand 33 
Plan voor woninguitbreiding en ver
bouwing gerealiseerd: geheel nieuwe 
l e verdieping. 

Achter op 't Zand 34 
Nieuwbouwplan gerealiseerd. Mag 
het ietsjes hoger zijn? 

Achterstraat 
Herziening Globaal Bestemmingsplan 
Binnenstad in voorbereiding. Ge 
meente wil meewerken aan de bouw 
van acht woningen op de locaties 
Fikke en Veld (tussen de nummers 17 

en 41). B & W hebben afwijzend ge
reageerd op de bedenkingen van Oud 
Hoorn. Kort en slecht: er komt een 
hoog en volumineus bouwblok in de 
smalle en kwetsbare Achterstraat. 

Baadland 
Oud Hoorn pleit nog steeds voor een 
historisch onderzoek van deze oor
spronkelijke zeewerende dijk. 

Bierkade - Museum van de 
Twintigste Eeuw 
Museum wil graag een drijvend terras 
voor de deur. Een heilloze wens in het 
licht van de kwaliteitsbewaking van 
het historisch stadsbeeld. Oud Hoorn 
heeft het college nogmaals van haar 
standpunt op de hoogte gebracht. 

Bierkade 13 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning verleend 
voor verbouwing in voormalig 
Pakhuis De Dageraad. 

Blauwe Berg 
Voornemen tot verlening bouwver
gunning voor Historisch Regionaal 
Centrum met succes aangevochten. 
Procedurefouten leiden tot grote ver
traging. In mei heeft de Hoornse raad 
ingestemd met een aanvulling op het 
voorbereidingsbesluit. 



Vertraging van zeker een jaar. 
Commissie Stadsontwikkeling keurt 
aanleg van giga-dubbel-rotonde in de 
bocht nabij het Missiehuis goed. 

Buurtje 1 en 2 
Oud Hoorn heeft de pandjes verkocht 
aan particulieren. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht de totale gevelwand te 
willen beschermen. 
De reactie luidt dat eerst de inventari
satie van het gebied Bangert/ Oos
terpolder moet zijn afgerond alvorens 
serieus naar de Oud Hoorn-wens kan 
worden gekeken. Het duurt wel lang 
allemaal. 

Draafsingel 57-59 
De projectontwikkelaar is van plan de 
boerderij Meta en de villa Schermer-

Bierkade 13 
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oord tot woningen terug te brengen 
met handhaving van de monumenta
le waarden. 

Eikstraat 1 
(gemeentelijk monument) 
Het kerkgebouw dateert uit 1933-34 

en is in de stijl van de late Amster
damse School ontworpen door de 
Hilversumse architect C. Trappen
burg (o.a. raadhuis Opperdoes). De 
monumentale status dient in ieder 
geval de ongeschonden staat van het 
exterieur te waarborgen. Dakkapellen 
sieren de eerste ontwerpen. 

Gouw 
Het ziet ernaar uit dat deze brede 
winkelstraat een belangrijke rol zal 
blijven spelen in de verkeersafwikke
ling van de binnenstad, zeker nu de 
afsluiting van de Rode Steen voorlo
pig van de baan is. 

Grote Noord 45 

Grote Noord 2-4-6 
Bouwvergunning aangevraagd voor 
bouwen van vier horeca eenheden en 
zeven appartementen; sloopvergun
ning verleend voor de woning en de 
voormalige entree van de bioscoop. 
Veelbelovende archeologische opgra
vingen. 

Grote Noord 16 
Welstandscommissie accoord met 
aanbrengen stucwerk achtergevel. 

Grote Noord 45 (beeldbepa
lend) 
Bouwvergunning verleend voor een 
gedeeltelijk nieuwe voorgevel. 

Grote Noord 53 
Geen banketbakkerij meer. Plano
logische vrijstelling verleend voor het 
verbouwen van het pand. 

Grote Noord 84/88 
Ooit sprak Oud Hoorn over de Grote 
Noord als Grote Moord: het Cool 
Cat-drama. Deze typering blijft actu
eel gelet op de verbouwing van de 
onderpui van de voormalige lederwa
renzaak. 

Een aanfluiting in vormgeving en 
materiaalkeuze. Oud Hoorn had aler
ter moeten zijn en eerder een voor
dracht moeten indienen voor plaat
sing op de monumentenlijst. 

Grote Noord 85/ Achterom 
82 (rijksmonument) 
Monumentenvergunning verleend. 

Grote Noord 101-103 
Toestemming tot samenvoeging pan -
den. 
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Grote Oost 58 
(beeldbepalend) 

Claes Joesthuis naast Oosterkerk: ver
bouwing ten behoeve van trappen -
huis, keuken en kantoorruimte vol
tooid. 

Hoofdtoren 
(rijksmonument) 
Gemeente Hoorn heeft Hoorns meest 
beeldbepalende monument aan de 
Vereniging Hendrick de Keyser ver
kocht. Restauratie zeezijde en dak 
practisch afgerond. Torentje m oor
spronkelijke luister hersteld. 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente Hoorn 
met de versobering van deze histori
sche plek in het havengebied? Het 
politieke draagvlak was er voor, eind 
vorige eeuw. Waar is het wachten op? 
Bottereigenaars vragen meer finan
ciële steun voor de varende monu
menten. Er is dringend behoefte aan 
een beleidsplan voor het behoud van 
een plek voor historische schepen in 
de havens. 

Jeudje 
Oud Hoorn heeft de proj ectontwik
kelaar herinnerd aan het terugbren
gen van een historisch merkteken. 
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Oud Hoorn heeft de ontwikkelaar het 
ontwerp voor een nieuw herinne
ringsteken voorgelegd met een tekst 
van Sebastiaan Centen. Er is overeen
stemming bereikt. Het wachten is op 
de uitvoering. 

Karperkuil (kade) 
Het water van de Karperkuil wordt 
uitgebreid tot aan het project 
Vandenhove; daar is een wijziging van 
het bestemmingsplan voor nodig. 
Politiek heeft gekozen voor variant A: 
de 'Drostewerf met loods' , eigendom 
van de gemeente, blijft bestaan en 
wordt verhuurd. De bestrating erom -
heen wordt opgeknapt. De Salto-pan
den aan het Kleine Oost worden (zijn) 
verkocht. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude 
Hoornse families liggen er verwaar
loosd bij. 
Snelle actie gevraagd. 
In de werkgroep die zich buigt over 
de (her)inrichting heeft Oud Hoorn 
twee vertegenwoordigers afgevaar 
digd: erelid Albert de Graaf en be
stuurslid Marit Veerman. 
Gemeente zegt bezig te zijn met de 

Kerkplein, Grote Kerktoren 

inventarisatie. Waar blijft deze? 
Oud Hoorn heeft gepleit voor plaat
sing op de gemeentelijke monumen
tenlijst. 

Kerkplein 
De toren van de Grote Kerk is onge
schikt voor de plaatsing van antennes 
ten behoeve van de mobiele telefonie, 
volgens de monumentencommissie. 

Kleine Noord 12 

Plan voor plaatsing markiezen. 

Kleine Noord 15 
Natuurwinkel. Bij uitbreiding van de 
winkeloppervlakte is de houten 
ingangsdeur verdwenen. 

Kleine Noord 41 
(rijksmonument) 
'Pand van eenvoudige architectuur'. 
Monumentenvergunning verleend. 

Kleine Oost 
Scheepswerf-bestemming gered. 
Saltopanden worden in de verkoop 
gedaan. 

Koepoortsweg 73 
Oud Hoorn maakt zich ernstig zorgen 
over de staat van onderhoud van dit 
monumentale pand. 

Korenmarkt 1 
(rijksmonument) 
Karakteristiek hoekpand aan de haven 
met 18e eeuwse gevel. Ook hier viel 



Muntstraat, restauratie Pakhuisstraatbrug 

de oprukkende markisering kennelijk 
geen halt toe te roepen. Welk pand is 
het volgende? Zie Kleine N oord 12. 

Korenmarkt 5 
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 industrië
le tijdperk. De eigenaar zegt niet over 
de middelen te beschikken om de 
schoorsteen te restaureren. Een heuse 
pat-situatie! 

Leliestraat 5 
W ie heeft er de langste adem? 
Gemeenteraad draagt de architect op 
in overleg te treden met de buurtbe
woners. Nog geen bouwvergunning 
verleend. 

Munnickenveld 
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeelden, 
zij het dat dit wordt ontsierd door het 
autoblik voor de deur. Er is veel te 
zeggen voor een autovrij e kade. De 
parkeeroplossingen liggen om de 
hoek! 

Muntstraat 
Straat met 10 rijksmonumenten en 
verscheidene beeldbepalende panden 
krijgt een centrale afwikkelfunctie 
voor het (zware) verkeer de stad uit. 
Alternatieve oplossingen gevraagd. 
Het wordt steeds duidelijker dat de 

Oude Doelenkade 55 

brug naar de Pakhuisstraat de ver
keersafwikkeling van het echt zware 
verkeer via de Muntstraat zal blokke
ren. Oud Hoorn acht dat een goede 
zaak. 
Renovatie Pakhuisstraatbrug is ge
start. 
Daarna volgt de herinrichting ten 
gunste van voetgangers en fietsers; 
fundering wordt sterk verbeterd. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwsteeg 
Herinrichtingsplan ziet er aardig uit. 

Nieuwsteeg 39-41-43 
Oud Hoorn is erg benieuwd naar het 
eindresultaat van de verbouwing. Eén 
uniforme onderpui wordt niet geac
cepteerd. Oud Hoorn blijft daar mor
dicus tegen. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortj e uit 1603; restauratie van de 
muren en het houten gewelf noodza-
kelijk. 
Begin negentiger j aren van de vorige 
eeuw zijn twaalf monumentale stenen 
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Oude Doelenkade, met mensen op de Ottobrug 

poortjes gerestaureerd. Na 10 jaar 
krijgen de poortjes opnieuw een on
derhoudsbeurt. 

Onder de Boompjes 20 -
rijksmonument 
Pand wordt geheel gerestaureerd door 
de nieuwe eigenaar lntermaris 
Woondiensten. Er komen negen ap
partementen in. Recent is de monu -
mentenvergunning verleend. De res
tauratiewerkzaamheden zijn begon
nen. De verhoogde gootlijst met roco
co-snijwerk is in optimale luister her
steld. Complimenten voor lntermaris. 
Oud Hoorn heeft hier lang geleden 
sterk op aangedrongen. 

Oostereiland 
De laatste berichten Zijn dat de 
gemeente Hoorn het eiland met zijn 
opstallen definitief tegen een lagere 
prijs in eigendom wil verwerven. De 
gemeente Hoorn overlegt op dit mo
ment met de Rijksgebouwendienst 
over verschillende herinrichtingsmo
gelijkheden waarbij de huidige op
stallen intact blijven. Oud Hoorn 
vraagt zich af of de gemeente wel 
moet inzetten op verwerving van het 
eiland. 
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Oude Doelenkade 27 
De restauratie is bijna afgerond. 
Het beeld blijft ernstig verstoord door 
een combinatie van obstakels voor de 
deur. 
Zijn er nou geen andere locaties te 
vinden voor deze concentratie van 
ellende? 

Slapershaven (zie pagina 137) 

De werkgroep Micromilieu meldt: 
- ANWB-bord is een oude toezeg

gmg 
- De afValcontainers (ondergronds) en 
de stroomkast ten behoeve van sche
pen moeten een plaats hebben 

Aanplakbord is mogelijk te 
verplaatsen naar Ottobrug: "Er moet 
wel zo'n bord zijn anders kan er 
niet opgetreden worden tegen plak
kers". 

Oude Doelenkade 55 
Bouwplan stilgelegd door de gemeen -
te. 

Oude Doelenkade 
Ottobrug is hard toe aan opknap
beurt. 

Pakhuisstraat 
Sobere en doelmatige renovatie gere
aliseerd. 
De gemeente Hoorn draagt het vroe
gere VOC-peperpakhuis over aan de 
Stichting Stadsherstel Hoorn. De 
muur aan de westzijde is fraai ver
weerd maar ook bijzonder slecht. 
Stichting heeft het plan om in het 
complex een tandartsenopleiding en 



kantoorruimte te realiseren. Oud 
Hoorn krijgt aangrenzend aan haar 
huidige bezit uitbreiding op de bega -
ne grond. Nog veel overleg nodig, ook 
met de gemeente Hoorn, over com -
pensatie voor de 2e en 3e verdieping. 
Welstandscommissie adviseert posi
tief over restauratieplan St. Stads
herstel. 

Peperstraat 2 
Verzoek om monumentenvergunning 
voor dit beeldbepalende pand inge
willigd. 
Voornemen tot planologische vrijstel
ling voor het bouwen van een dakka

pel. 

Peperstraat 24 
Bouwvergunning verleend voor kap 
op de woning plus de overkapping 
van de steeg. 

Rode Steen 
De laatste terrasschotten detoneren 
niet minder dan de inmiddels eerder 
verdwenen perceelscheidingen. Ooit 
was er een afspraak dat deze direct na 
het zomerseizoen zouden worden 
verwijderd. Oud Hoorn heeft het col
lege daaraan herinnerd. 

Slapershaven 
Van overtuinen, parkeerplaatsplannen 
naar openbaar groen. Wat is er van de 
unieke overtuinen overgebleven? 
Ook hier ontnemen de steeds grotere 
woonboten het beeld op het historisch 
stadsschoon. Rechts sluit een merk
waardig nieuw schuurtje een oud 
steegje af. 

Stationsgebied 
Gemeentebestuur deinst terug voor 
de hoge verplaatsingskosten van het 
busstation naar de noordzijde. 
Busmaatschappij en provincie 
Noord-Holland willen niet meewer
ken. 
Oud Hoorn is van mening dat de 
gemeente zich moet blijven inspan
nen voor een stijlvollere entree tot de 
oude stad. De aanhouder wint! 

Weeshuiscomplex 

Turfhaven/Jeudje 
Forse nieuwe woonark gereed. Beleid 
inzake bouwwerken in historisch 
water is dringend noodzakelijk. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Architect Sjoerd Soeters heeft de eer
ste ideeën gepresenteerd voor de ont
wikkeling van dit gebied. En
thousiaste politieke reacties. 

Veemarkt (rijksmonument) 
Oud Hoorn vraagt zich af waarom bij 
de reconstructie van deze historische 
markt de nieuwe straatverlichting niet 
is doorgetrokken tot aan de 
Noorderstraat. 

Visserseiland 
Jarenlange juridische strijd beslecht: 
eerherstel voor wandelgebied. 
Aanleg parkeerplaatsen voor de passa
giers van de charterschepen gereali -
seerd. Aparte bushalte op strategische 
plek aangelegd. 

Wabenstraat 
Het complex van het Streekzieken
huis wordt in de 2e helft van 2004 
gesloopt ten behoeve van de bouw 
van een nieuw woongebied: de 

Streektuinen. Het plan bestaat uit 
circa 300 woningen en appartemen -
ten. Realisering anno 2007. 
Oud Hoorn blijft vraagtekens plaat
sen bij de sloop van het uit architecto
nisch oogpunt markante gebouw van 
het (voormalige) Streekziekenhuis. 

Westerblokker 
Karakteristieke lintbebouwing. De 
Raad van State heeft ingestemd met 
het bestemmingsplan dat hoogbouw 
tot 10 meter toestaat. Wie waakt er nu 
eigenlijk wel over ons stedelijk en lan
delijk schoon? 

Weeshuiscomplex 
Stichting Netwerk heeft het pand ver
laten. De gemeente spreekt met de St. 
Stadsherstel over een nieuwe bestem
ming inclusief restauratie. 

Westerblokker -
kerkgebouw Heilige 
Aartsengel Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met go
thische en neoclassicistische elemen
ten reeds lange tijd in gebruik als 
tapijthal. Gebouw dateert uit 1853 en 
is ontworpen door de Leidse architect 
Th. Molkenboer (1796-1863). Plan om 
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Westerdijk 44 

pand op de gemeentelijke monumen
tenlijst te plaatsen. Gemeente heeft 
een P.M.post op de begroting opgeno
men. 

Westerdij k (provinciaal 
monument} 
Oud Hoorn juicht herstel oorspron
kelijke loop van de Westfriese 
Omringdijk van harte toe. Provincie
bestuur eiste dat. 

Westerdijk 4 
Nieuwe schouwburg annex congres
centrum in gebruik genomen. 
Oud Hoorn vraagt zich af waarom het 
terras door een glazen wand is 
gescheiden van het IJsselmeer. De 
aangrenzende trap biedt zo minder 
goede mogelijkheden voor recreatief 
oevergebruik. 

Westerdijk 44 
Plan voor verbouwen van woning. 

Westerdijk 75 o.a. 
Verouderde woonflat en een viertal 
karakteristieke visserswoningen zijn 
gesloopt ten behoeve van de bouw 
van 37 appartementen voor ouderen 
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Westerdijk 4 

door lntermaris Woondiensten. De 
bouw vordert gestaag. 

Zeer grote hoogteverschillen tussen 
de flat en de kleine pandjes in de 
directe omgeving. 

Onder de Boompjes 20 

Zon 11 
De verloedering van dit markante 
pand gaat onverminderd door. Wie 
neemt het intiatief om tot verbetering 
te komen? De huurpanden zijn accep
tabel opgeknapt en vernieuwd. 



Lezers schrijven 

Het Künckelorgel 
(n.a.v. Oud Hoorn 15-06-04; "Van 
de bestuurstafel", blz. 61) 

Het orgel in de Eikstraatkerk is wel 
volop in de aandacht gekomen. 
Eigenaresse van het instrument is 
de Vereniging van Rechtzinnig 
Hervormden. Deze vereniging 
komt aan het einde van haar taak
stelling. Het kerkgebouw werd 
reeds verkocht. Men meende een 
goede bestemming aan het orgel te 
kunnen geven door overdracht aan 
de Hervormde Gemeente van 
Bolsward. Hiermee kan men van 
de zijde van de gemeente Hoorn 
evenwel niet akkoord gaan. Het 
instrument zou in Hoorn moeten 
blijven. 
In de tekst van bovenvermeld arti
kel is het allereerst toch wel beslist 
beledigend t.o.v. het bestuur van de 
Vereniging van Rechtzinnig 
Hervormden dat als mogelijkheid 
wordt gesteld dat het om een ordi
naire centenkwestie zal gaan. Alsof 
de vereniging aan het einde van 
haar bestemming nog alle centen 
bij elkaar aan het schrapen is. 
Ook wel denigrerend in de zelf de 
tekst is dat de nog bestaande ver
eniging slechts 16 leden telt. Dit 
aantal eist namelijk een verklaring. 
Genoemde vereniging is tal van 
jaren eigenlijk geheel verbonden 
geweest met de inmiddels opgehe
ven hervormde gemeente (een zgn. 
buitengewone wijkgemeente), 
welke in het gebouw haar kerk
diensten hield. Gezien deze ver
bondenheid hebben vooral later 
tot de gemeente toegetreden leden 
zich veelal niet meer formeel tot 
lid laten inschrijven. Maar zij zijn 
uiteraard via hun kerkelijke 

gemeente volledig bij de vereni
ging (eigenaresse van kerkgebouw 
en pastorie) betrokken gebleven. 
Ongetwijfeld zal het betreffende 
cultuurgoed voor ondergang moe
ten worden behoed. En vanzelf
sprekend rust op de gemeente 
Hoorn de plicht hier bewakend bij 
op te treden. Maar als op dat be
treffend punt garanties kunnen 
worden geboden, zou men dan 
binnen redelijke rechtsnormen de 
eigenaresse in het beschikkings
recht mogen beperken? Het 
behoud zal immers buiten Hoorn 
ook mogelijk kunnen zijn. Als alle 
gemeenten zich op een soortgelijk 
standpunt zouden hebben gesteld, 
zou toch bijvoorbeeld ook nooit 
het Buitenmuseum in Enkhuizen 
tot stand hebben kunnen komen. 

Te bedenken valt vooral ook dat 
het hier niet om een uitgesproken 
Hoorns instrument gaat. Na 
geplaatst te zijn geweest in Delft, 
op twee plaatsen in Schiedam en in 
Odijk werd het in de vooroorlogse 
jaren naar Hoorn overgebracht. 
Onderscheiden kerkbesturen 
droegen het steeds weer over aan 
kerkelijke gemeenten waar het 
opnieuw een plaats voor de ere
dienst zou kunnen worden gebo
den. 
Gesteld wordt dat binnen Hoorn 
het orgel een plaats zou moeten 
krijgen in de Oosterkerk. Van de 
kerk in Workum wordt wel uit
voerig vermeld welk prachtig 
groot orgel daar aanwezig is. Alsof 
er in de Hoornse Oosterkerk ook 
niet een zeer bijzonder groot orgel 
te bespelen valt. 
In het artikel wordt ook vermeld 
dat tegenstanders van de verplaat
sing in de kerk van Workum 

gesproken hebben met een gast
heer en een gastvrouw die hun 
verwondering over een eventuele 
overdracht zouden hebben uitge
sproken. Wie dat zijn geweest blijft 
geheel onduidelijk. Moeten we 
veronderstellen dat het bestuur 
van de Vereniging van Rechtzinnig 
Hervormden niet op een serieuze 
manier met het kerkbestuur m.b.t. 
het orgel in overleg is? Volgens 
mijn informatie zal het orgel daar 
in het koor kunnen worden 
geplaatst, waar diensten met een 
kleiner aantal bezoekers kunnen 
worden gehouden (b.v. avonddien -
sten en kerkelijke inzegeningen 
van huwelijken). 
De vrees van de schrijver of de 
Hervormde Kerk van Workum 
een echt kerkelijke bestemming zal 
behouden gaat wel erg ver. Verder 
wordt mededeling gedaan van het 
vertrek van de hervormde predi
kant naar Hellendoorn. Van welke 
betekenis kan dit nu zijn? 
Predikanten veranderen inderdaad 
wel eens van standplaats. Maar we 
mogen toch veronderstellen dat 
het kerkelijk leven dan gewoon 
doorgaat. 
De zekerheid van regelmatige 
bespeling van het orgel in eredien -
sten binnen de Oosterkerk - die in 
het artikel wordt gemeld - kan 
overigens alleen maar steunen op 
het contract dat momenteel met 
een plaatselijke kerkelijke 
gemeente voor een beperkt 
gebruik bestaat. 
Te hopen valt dat men in Hoorn 
uit de betreffende impasse zal 
kunnen komen. 

Hoorn, 2 juli 2004 

B.C. Ruitenberg 
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"De kop' van het Grote Noord voor 1880 nog zonder de Cyriacuskerk 
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Nogmaals Haarwerk 

In het afgelopen juninummer van 
het kwartaalblad is in het artikel 
over haarwerk met als titel 'Haar 
als liefdevol kunstobject' op pagina 
7 4 bij de eerste foto een verkeerd 
onderschrift geplaatst. Het onder
schrift moet zijn: 

Verschillende voorbeelden voor 
haarwerk uit het tijdschrift voor 
dames 'Penelope' uit 1826. 

Ook heb ik nog een aanvulling op 
het betreffende artikel. 

Vanwege een verhuizing naar het 
verzorgingshuis Westerhaven heeft 
mevrouw G. Ooijevaar uit Hoorn, 
dochter van de in het vorige artikel 
genoemde kapper Dirk Ooijevaar, 
een deel van de inventaris van haar 
oude woonhuis weg moeten doen. 
De collectie van het Westrfries 
Museum werd verrijkt met een 
door haar vader in 1895 gemaakte 
poppenkamer en met een blikje 
met haarwerkproeven. De pop
penkamer was al eerder voor het 
museum bestemd. De haarwerk
proeven zijn aan het museum 
geschonken naar aanleiding van 
het artikel over haarwerk in het 
nummer van 15 juni j.L 

De inhoud van het blikje bestaat 
uit allerlei strengetjes gevlochten 
en geknoopt haar. Hieronder stuk
jes koord, die gebruikt konden 
worden voor het maken van horlo
gekettingen en een reeks openge
werkte bolletjes, waarvan een arm
band gemaakt zou kunnen wor
den. Het blikje zelf, heel toepasse
lijk zwart gelakt, is een oud koek
blikje van Verkade. 
De haarwerken in het blikje zijn 
met zekerheid gemaakt door Dirk 

Ooijevaar.We kunnen nu wel aan
nemen dat het haarwerkje ter 
nagedachtenis van Hendrika (zie 
vorig artikel) ook door hem 
gemaakt is. 

Het is voor het eerst dat er een 
duidelijk verband gelegd wordt 
tussen het kappersvak en het vak 
van kunsthaarwerk. Dirk Ooije
vaar oefende beide ambachten uit. 

Voor de nieuwsgierigen een korte 
beschrijving van de poppenkamer. 
De poppenkamer is gemaakt in 
een gesloten kartonnen doos en is 
duidelijk een product van huisvlijt. 
Bij het openen van de doos vormt 
het deksel, waarin papieren plavui
zen gelegd zijn, de vloer van de 
kamer. Voor de zijwanden zijn een 
paar extra kleppen gemaakt. De 
poppenkamer is ingericht in een 

Karin Wester 

neostijl die hier lang populair was: 
de Hollandse renaissancestijl. Het 
minutieus gesneden houten meu
bilair, waaronder een fraaie stoel
tjesklok en een gedateerde spiegel, 
is vermoedelijk gemaakt uit het 
hout van sigarenkistjes. De kamer 
wordt bewoond door een zestal 
popjes: een Duits popje van porse
lein en vijf celluloid popjes. 

De celluloid popjes zijn een toe
voeging; ze zijn vermoedelijk in de 
dertiger jaren in Japan gemaakt. 
Op de spiegel boven de betegelde 
schouw is de letter H aangebracht 
en het jaartal 1895. 
Op de deksel van de doos zijn de 
initialen G 0 H aangebracht, 
mogelijk de initialen van de eerste 
eigenaresse. Het is niet bekend wie 
dat was. Mevrouw Ooijevaar is nog 
niet oud genoeg. 

De door de vader van mevrouw Ooij°evaar vervaardigde poppenkamer uit 1895 
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Hoornse Historie bij Radio Hoorn 

Voor het Se seizoen is zondag 
(ochtend) 5 september om 09.00 
uur het alom gewaardeerde pro
gramma 'Hoorn, huizen, straten en 
mensen' bij Radio Hoorn van start 
gegaan. Met regelmatige bijdragen 
van Westfries Museumconservator 
Carel de Jong en een episode uit 
het levensverhaal van Piet 
Peerdeman (ex Achterom) voorge
dragen door Hans Zwerver. 
In de serie Hoornse Herinneringen 
zullen weer Horinezen gaan terug
blikken op de tijd dat Hoorn nog 
geen 20.000 inwoners telde. 
Dit seizoen komen o.a. de Gebr. 
Braakman (Adri, Gerard en John), 
Wal Ooms (van de feestwinkel) en 
gebr. De Haan (Gerard en Jan) aan 
het woord. 
Tussen de bijdragen zal oude maar 
ook nieuwe muziek het geheel 
opluisteren. Samenstelling en pre
sentatie Kees Knol - Techniek, 
Alex Gitzels. 

Aansluitend hierop volgt van 10.00 
uur tot 11.00 uur een nieuw pro
gramma n.l. 'Retourtje Hoorn, de 

· 60-er Jaren'. Het decennium van 
de 60-er jaren was wereldwijd een 
periode van grote veranderingen 
een aanpassingen. Zo ook in 
Hoorn. Wat in 1960 'niet kon', was 
in 1970 'gewoon'. De sociale en 
maatschappelijke ontwikkelingen 
volgden elkaar in rap tempo op. 
De Hoornse 'bloemenkinderen', 
alternatievelingen, nozems, provo's 
maar ook anderen, die in welk 
hoedanigheid dan ook, onderdeel 
uitmaakte van deze periode, zullen 
ruimschoots aan het woord komen 
en terugblikken op deze rumoeri
ge periode. Popmuziek was in deze 
periode heel belangrijk. De over
gangen van rock 'n' roll naar beat 
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naar underground zullen ruim -
schoots aan bod komen evenals 
andere soorten muziek uit die 
periode. 

Roeland Bajema, in het dagelijks 
leven voorlichter bij de gemeente 
Hoorn, zal wekelijks een Neder
beatsingle van deskundig com -
mentaar zal voorzien. Bajema is 
mede verantwoordelijk voor het 
standaardboekwerk 'Nederpop, 25 
Popmuziek' en hij geldt nog steeds 
als de archivaris van Ned. muziek 
uit de zestiger jaren. 

Samenstelling en presentatie, Jan 
Baart, Techniek George Musch. 
Beide programma's zullen waar 
mogelijk, gebruik maken van de 
oude 78 en 45 toeren platen als
mede de originele LP's. 

Als dit blad uitkomt, hebben de 

Jan Baart 

eerste twee uitzendingen al plaats
gevonden, maar toch ook voor de 
nog volgende: iedere zondagoch
tend van 09.00 uur tot 10.00 uur 
'Hoorn, huizen straten en mensen' 
en van 10.00 uur tot 11.00 uur 
'Retourtje Hoorn, de 60-er jaren' 
bij Radio Hoorn. Ontvangst via de 
kabel - 96.5 FM en via de ether 
105.8 FM. 

De programma's van Radio Hoorn 
zijn nu ook rechtstreeks (en dus 
niet op een willekeurig later tijd
stip) te beluisteren via internet. 
www.radiohoorn.nl 

Voor mensen die buiten de ont
vangstregio wonen (dus zeker een 
uitkomst voor oud Horinezen die 
in het buitenland verblijven), een 
ware uitkomst. 

Qan.baart@hccnet.nl) 

Een aantal jaren geleden interviewde Kees Knol voor zijn zondagse rubriek Ciel van der 
Zei. Toen nog in de studio aan de Wisselstraat 



Dominee Ris doopsgezind 

In mijn artikel 'Binnenluiendijk en 
haar gebruikers' dat geplaatst werd 
in het kwartaalblad van juni 2004 
is een fout geslopen. Albert de 
Graaf maakte mij erop attent dat 
Cornelis Ris, oprichter van 'de 
Vaderlandsche Maatschappij voor 
Rederij en Koophandel tot Lief
dadigheid in het Algemeen', koop
man en door mij genoemd een 
remonstrants dominee in werke
lijkheid een doopsgezinde domi
nee is geweest. Albert verwijst naar 
het 'Vervolg op de Chronyk der 
Stad Hoorn' van de Heer Dr. T. 
Velius met annotaties en inleiding 
van drs.H.W. Saaltink Deze uitgave 
werd door de vereniging Oud 
Hoorn in 1992 uitgegeven ter gele
genheid van het 75-jarig bestaan 
van de vereniging. 

Op blz. 163 lezen we onder meer: 
"De eenvaarde heer Cornelis Ris, 

koopman binnen deese stad en 
teffens mennoniet1 prediker, mede 
opgewekt om tot welsijn van dese 
stads weleer bloeiende in negotie 
iets toe te brengen om dezelve uyt 
die vervallene staat weder te doen 
herleeven gaf in de maand van 
February a.c. een werkie door den 
druk in het ligt: Proeve tot Ont
werp van redres van Coophandel, 
Navigatie, Fabricquen &c. Voor
namentlijk komt dit ontwerp hier 
op uyt om bij wijze van portien of 
deelneming een maatschappije op 
te rechten en daar in te samen door 
600 portien een somma van 6000 
guldens bij den anderen te bren -
gen omme daar voor te hu uren en 
uyt te reeden 2 scheepen ter wal
visvangst, het een na Groenland, 
het ander na Straat Davids. 

Ten tweeden het oprigten van een 
fabriecq of werkhuys waar armen 

John Lamers 

en eerlijke lieden en kinderen haar 
brood kunnen winnen hetzij met 
spinnen, weven of dergelijk. 

Ten derden het opregten van een 
armen kinderhuys of school om de 
kinderen van alle arme menschen, 
die men in deesen tijd schandelijk 
bij hoopen langs straaten ziet loop
en met kwaad ye doen of te bede
len, in dit school te plaatsen en also 
beter opvoeding en onderwijs te 
besorgen." 

Deze passage is aan mijn aandacht 
ontsnapt, waarvoor mijn veront
schuldigingen. 

Albert de Graaf dank ik hartelijk 
voor zijn opmerkzaamheid. 

Noot: 

1. doopsgezind 

HET BESTUUR VAN OUD HOORN IS OP ZOEK NAAR 

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS (M/V) 

DIE WILLEN MEEDENKEN IN DE WERKGROEP 
'UITBREID IJ-... G ACTIVITEITEN OOST-INDISCH PAKHUIS'. 

DE WERKGROEP ADVISEERT HET BESTUUR OVER: 

• de nieuwe activiteiten (soorten, frequentie e.d.) 
• de daarbij passende organisatie en continuïteit 
• de daarbij passende bemensing, zowel kwantitatief 

als kwalitatief 
• de noodzakelijke inrichting en investeringen 
• de amenwerking met andere kandidaat

gebruikers 

Geboden worden: 

• een grote mate van eigen verantwoordelijkheid c.q. 
vrijheid 

• ondersteunende facili teiten (computergebruik, 
vergaderruimte e.d.) 

• onkostenvercroedincr 

Kandidaten die belangstelling hebben, dienen deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de voorzitter A.G.F. 
van Weel p a Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn; tel. 0229 - 273570 of pffi-é: 0 __ 9-216449 (e-mail: van weel@planet.nD 
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HOJE HOOJRN VJEIRANDJEIRDE 

De Ambachtsschool stond al vanaf 1912-1913 op de hoek 
van het Keern. Eerst met rechts een koolveld, maar op bij 
gaande foto is dat allemaal al verdwenen. De Provinciale 
Weg tussen het Keern en de Koepoortsweg werd in 1934 
aangelegd en gaf aansluiting op de Nieuwe Weg. De roton
de - op de foto (links) zichtbaar - kwam in 1958 klaar. Nu 
is de Provinciale Weg een 4-baans snelweg met allerlei stop
lichten. Om die reden is op zeker moment de rotonde ook 
weer weggehaald. De foto moet voor 1959 genomen zijn, 
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Femke Uiterwijk 

want in dat jaar verhuisde de school naar een nieuw gebouw 
aan de Joh. Poststraat, hoek Liornestraat. Dit gebouw staat 
nu ook weer leeg. 
Bouwonderneming Nannings heeft de oude Ambachts
school op bovenstaande foto nog meer dan twintig jaar 
gebruikt, voordat het pand gesloopt werd. Nu staat er ten 
behoeve van de woningboulevard een wand van hypermo
derne gebouwen aan de noordkant van de weg. En ... roton
des zijn weer volop in de mode! 
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