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aard genomen in het museum. Hij staat naast ee 1- e-eeuws portret van een onbe -
meisje, dat gezien haar kleding tot de gegoede d moer hebben behoord. De s...;, -

der is Jan Rotius. Doordat Carel juist deze ple - -oo naast dat schilderij , vair · ...::; 
dacht niet direct op hem, maar juist op dat pomec.. Daaruit blijkt weer, hoe be · 
Carel is bij alles wat in het museum gaande is. Hij heeft door zijn manier n n -· 
len, veel mensen liefde en belangstelling voor de Hoornse en West-Friese gesc • ;=> 
bijgebracht. Jammer genoeg heeft hij de leeftijd bereikt, waarop hij, ambtenaar ~-~-
niet meer mag blijven werken. Op bladzijde 2 heeft Marit Veerman hem · 
redactie een interview afgenomen. 
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Nieuwjaarstoespraak Oud Hoorn 2008 

Beste mensen, 

Welkom in het pakhuis, dat we, 
tien jaar geleden al weer, betrok
ken. 
U allen een heel mooi, gelukkig en 
vooral gezond nieuwjaar gewenst. 
Veel is er het afgelopen jaar ge
beurd. Ik stip enkele zaken aan. 
Maar eerst noem ik vier markante 
leden van wie we in 2007 afscheid 
moesten nemen: Giel van der Zel, 
John de Visser, Jan Piet van der 
Knaap en op de laatste dag van het 
oude jaar Jan Plekker, die zo'n 
belangrijke bijdrage aan de Velius 
Kroniek leverde. Ieder van ons 
weet wat zij voor de vereniging 
betekend hebben. 

We hebben in 2007 aan de weg ge
timmerd. 
Hoogtepunt was de presentatie 
van de Velius-kroniek. Een groot 
succes, boek en middag. Twee
duizend exemplaren weggezet. In 
een maand tijd. En in het .bestuur 
hebben we het nog gehad over het 
verlagen van de oplage. 
Herdrukken? We hebben de mo
gelijkheid onderzocht en besloten 
er, althans voorlopig, van af te zien. 

Vorigjaar presenteerden we tijdens 
de nieuwjaarsborrel het fluitschip. 
Er staat inmiddels - het heeft veel 
voeten in de aarde gehad - een 
vitrine om heen. En we zijn er nog 
niet uit. 
Er kwamen extra en dikkere num -
mers van ons Kwartaalblad uit. 
Over de oudste geschiedenis van 
Hoorn en de negentig jaren van 
onze veremgmg. 
Iedereen kreeg een set ansichtkaar
ten: Hoorn oud en nieuw. 
De gidsen organiseerden bijzonde-

re jubileumwandelingen waarvoor 
we veel complimenten ontvingen. 
Er waren extra lezingen en een 
mooie ledenexcursie, door het 
weer helaas wat minder bezocht. 
De houtsculptuur Judith en Holo
fernes aan het Claesz Stapelhof 
werd opgeknapt. 
We gaven een boekje uit voor de 
basisscholen over oude en moder
ne monumenten in onze stad, 
samen met het Architectuurcen -
trum. 
Met dit centrum organiseerden we 
ook de workshop over de moge
lijkheden van de Noordervee
markt. Het leverde drie fantasierij
ke plannen op voor dit veronacht
zaamde gebied. 
Vijf Hoornse kunstenaars presen -
teerden hun kunstwerken over 
onze monumenten. 
En tot slot: de Veliustentoonstel
ling. We broeden op de mogelijk
heid van een afzonderlijke publi
catie over Velius op voorwaarde 
dat we meer over de persoon zelf 
aan de weet kunnen komen. Zo is 

Egbert Ottens, voorzitter 

het opmerkelijk dat Velius de ge
beurtenissen die hem persoonlijk 
raakten, negeert of objectief, 
afstandelijk, beschrijft. Tot het jaar 
1619, wanneer het wanbeleid van 
prins Maurits en de vazallen die de 
prins in Hoorn aan de macht heeft 
geholpen, de spuigaten uitloopt. 
Iedereen die op enigerlei wijze bij 
deze activiteiten betrokken was: 
dank! 

Ondanks haar hoge leeftijd bruist 
de vereniging van energie dankzij 
de vele vrijwilligers. Want niet ge
noemd zijn de mensen van de win
kel, administratie, boekhouding, 
beeldbeheer, website, documenta
tie, redactie, fotografen, bezorgers, 
gidsen, de werkgroep Velius, afge
vaardigden in de commissie wel
stand en monumenten, en mijn 
mede bestuursleden. 
Vereniging Oud Hoorn is een be
drijf Een bijzonder bedrijf Zonder 
betaalde krachten maar met veel 
enthousiaste, betrokken en uiterst 
deskundige vrijwilligers. 

Voorzitter Egbert Ottens houdt zijn nieuwjaarstoespraak in de tentoonstellingsruimte van 
het O.I. Pakhuis. 
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Één van de gidsen, Sebastiaan Hol, biedt tijdens de nieuwjaarsreceptie voorzitter Ottens een 
foto-schilderij van een Hoornse gevelsteen aan. 

Ik wil dit jaar de werkgroepen be
zoeken. Willen jullie mij via de 
mail uitnodigen? Ik kijk dan of ik 
kan. 

In 2008 willen we ons bezinnen op 
de meer inhoudelijke kant van het 
werk. We verwachten nieuwe ont
wikkelingen voor de binnenstad. 
Het bestemmingsplan, het Sta
tionsgebied, de Vale Hen. Hoe ver
houden die plannen zich tot het 
karakter en de historische struc
tuur van de binnenstad? Worden 
panden en straten voldoende be
schermd? Wat is onze rol daarin? 
Hoe stellen wij ons als vereniging 
op, met in ons achterhoofd de 
doelstellingen die nog niets aan 
actualiteit verloren hebben en die 
Kerkmeijer heeft ingescherpt. 
Daarnaast vragen we aandacht 
voor de naoorlogse monumenten. 
Hoe krijgen we die op de kaart? 
We willen het actief aanschrijven 
opnieuw onder de aandacht van de 
politiek brengen en bezien of we 
daar zelf een bescheiden rol in 
kunnen spelen. En we gaan ons 
voorzichtig aan bezinnen op 100 
jaar Oud Hoorn. De totstandko
ming van de kroniek leert dat je 
daar niet vroeg genoeg mee kunt 
beginnen. 
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Natuurlijk blijven we opkomen 
voor het historisch stadsschoon. In 
de rubriek Stadsbeeldbewaking 
doen we daarvan verslag. Je zou 
willen dat de politiek die signalen 
eens oppikte. Als u iets tegenkomt, 
geef het alstublieft door. We zien 
als bestuur niet alles. 

Ik kom kort op de kroniek terug. 
Deze publicatie bevestigt de tradi
tie waar we als inwoners van deze 
stad in staan. Dat is geen overbodi
ge constatering. Mensen concen -
treren zich steeds meer op het 
heden waarin het nu en het eigen 
individu maatgevend zijn. Wie 
niet beseft dat hij - of zij - in een 
historisch continuüm staat, vindt 
alles van gisteren waardeloos, en 
beseft evenmin dat eigen handelen 
een dag later betekenisloos is. 

De kroniek is dus niet alleen een 
leuk jubileumgeschenk of een aar
dig geschiedenisboek. Velius is niet 
slechts een geïnteresseerde en bij 
zijn tijd betrokken schrijver. Velius 
is de Geert Mak van de zeventien -
de eeuw. Hij illustreert op onna
volgbare wijze de gevolgen van het 
handelen van de machthebbers 
voor de gewone burgers. Hij maakt 
ons duidelijk dat kennis van de 

geschiedenis bescheiden maakt. 
We beroemen ons vaak op onze 
Hollandse tolerantie, die volgens 
koningin Beatrix tot ons culturele 
erfgoed behoort. Maar hoe tole
rant waren wij in ons brave vader
land als we naar de kroniek kijken? 
Was het niet vaak berekening? 
Tolerant tegenover de Turken. 
Liever Turks dan Paaps, zeiden de 
geuzen. En hoe tolerant zijn we 
nu? Is het niet veeleer onverschil
ligheid? Mogelijk dat in het debat 
dat Doekle Terpstra startte dat be~ 
grip opnieuw wordt gemunt. Wat 
zal de Velius van het jaar 2300 
daarover zeggen? 

De Geldersen, de Friezen, de Ken -
nemers, de Amsterdammers en de 
Geuzen, zijn de clans die in het 
Midden-Oosten elkaar het leven 
zuur maken. De katholieken, de 
gereformeerden en de remonstran -
ten van toen zijn de soennieten, sji
ieten en soefi's van nu. In onze 
bewierookte republiek telde een 
mensenleven ook niet. 
Hoe kort geleden vond al dat 
afschuwwekkende nog vlak naast 
ons bed in Europa plaats? Lees 
Geert Mak of kijk naar In Europa 
en laat u niet weerhouden door de 
kritiek van - ik denk - jaloerse 
wetenschappers. Wie via de spie
gels van Velius en Mak en andere 
geschiedschrijvers naar de actuele 
situatie in de wereld kijkt, oordeelt 
niet snel en meedogenloos, en is 
elke dag blij met dat ene Europa 
dat, ondanks hinderlijke groeistui
pen, in ontwikkeling is. 

Dat dames en heren is, naast wat 
we over de geschiedenis van onze 
stad hebben kunnen leren, de 
grote betekenis van de kroniek en 
we mogen Velius, de werkgroep en 
onze vereniging, daar niet genoeg 
dankbaar voor zijn. 

Ik wens u allen een goed en 
gezond 2008. Proost. 



Het fortuin van Carbasius 
Hoornse kleuters vieren na eeuw nog Sinterklaas 
met geld uit eifenis van Henrica 

De Hoornse tak van de familie 
Carbasius is al lang uitgestorven. 
Toch profiteert de Hoornse ge
meenschap nog dagelijks van haar 
rijke nalatenschap. De restauratie 
van de Oosterkerk is mede met 
geld van de familie tot stand geko
men, ze schonk haar enorme por
selein - en zilvercollectie aan het 
Westfries Museum. En wie weet 
nou, dat Hoornse kleuters tot op 
de dag van vandaag Sinterklaas 
vieren van het geld van Henrica 
Carbasius? 
"Hoorn heeft veel te danken aan 
de familie Carbasius", zegt John 
Lamers. De Hoornaar is betrokken 
geweest bij de restauratie van tal 
van monumenten in de stad. Vo
rige maand bracht hij de gedach
tenis aan de familie weer tot leven 
met het opknappen van het inge
storte familiegraf op het kerkhof 
aan het Keern. 
Hij wist er geld voor los te krijgen 
uit het fonds van de Stichting 
Carstijns Capellerije, een eeuwen -
oud fonds dat bovendien door de 
familie Carbasius in het leven is 
geroepen. 

Annette Snaas 

Lamers hoorde voor het eerst van 
het bestaan van het fonds toen hij 
samen met monumentenstrijders 
als Jan Piet van der Knaap en Kor 
Korpershoek bezig was geld bijeen 
te krijgen voor de restauratie van 
de Oosterkerk. 

Portret van Wilhelmina Carbasius uit 1775, pasteltekening geschonken aan het Wesifries 
Museum. 

Wat hen toen overkwam, om -
schreef Korpershoek in het kwar
taalblad van Oud Hoorn in 1983 
als 'een sprookje' dat werkelijkheid 
werd. In 1979 meldde de gemeen
te hen dat de Carstijns Capellerije 
een grote hoeveelheid grond in 
Oosterblokker ging . verkopen aan 
Hoorn. De gemeente had de grond 
nodig ter compensatie van de 

bouw van de nieuwe wijk Kersen-
. boogerd. De gemeente wees er ook 

op dat een deel van de rente van de 
opbrengst gebruikt kon worden 
voor de restauratie van de Ooster
kerk. De Stichting was dolblij met 
de 16.500 gulden die ze kreeg uit 
het fonds. 
Dit 'fonds' dateert uit 1487. In dat 
jaar stichtte de welgestelde wedu
we Karsteyn, met hulp van haar 
voogd Claas Ruyghesz, het vicari-

aat Carstijns Capellerije met het 
doel een 'capellerije' ofwel altaar te 
laten onderhouden in de Grote 
Kerk in Hoorn, schrijft Körpers
hoek. Een vicariaat was een 'vrome 
stichting', die een priester inkomen 
moest verschaffen om op geregel
de tijden missen voor het zielen
heil op te dragen. Mevrouw Kar
steyn bepaalde dat haar opvolgers 
in het vicariaat mannen uit de 
naaste familielijn moesten zijn. 
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Op de begraafplaats aan het Keern ligt de steen van het graf van de familie Carbasius er 
gebroken bij. 

Landerijen 
De inkomsten bestonden uit de 
opbrengst van de landerijen en 
boerderijen die mevrouw Karsteyn 
bezat in Oosterblokker en West
woud. 
Mevrouw Karsteyn was familie 
van de gefortuneerde familie Pot
tebacker uit Medemblik. Na haar 
overlijden volgde Claes Potten
backer haar op. Hij verhuisde naar 

Hoorn, waar hij de naam Seyl
maecker aannam. Niet te verwar
ren met Dirk Seylmaecker, alias 
Velius, die tot een andere familie 
behoorde. 
De derde vicaris, Jan Seylmaecker, 
geboren rond 1560, studeerde in 
Leiden en Padua medicijnen en 
vestigde zich als arts in Hoorn. 
Zoals onder mensen met een we
tenschappelijke opleiding gebrui-

Met zand en vooral vereende krachten hebben de heren Herman Kaptein en Henri Veld van 
Bouwbedrijf Hoorn '80 de stukken steen weer aan elkaar 'geplakt' . Ttáarvoor alle hulde! 
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kelijk was, nam hij de naam Car
basius (zeildoek) aan. Hier begint 
het geslacht Carbasius dat vele 
regenten voortbracht. 

Het altaartje in de Grote Kerk 
bestaat al lang niet meer, maar het 
werk van het vicariaat - een van de 
oudsten in Nederland - gaat door 
tot op de dag van vandaag. In 1980 
werd het vicariaat omgezet tot een 
stichting die tot doel heeft restau -
ratie van kerkgebouwen in Hoorn 
te bevorderen en in stand te hou
den, in het bijzonder de Ooster
kerk. De huidige 'vicaris' is Lex 
Maier uit Voorschoten. 

Begraafplaats Keern 
Terug naar het graf op de begraaf
plaats aan het Keern, daar geko
men met de verhuizing van het 
kerkhof achter de Grote Kerk. 
Hier rusten mr. Gerard Carbasius 
( 1791-1835), burgemeester van 
Berkhout en rechter in Hoorn, zijn 
vrouw Jacoba Carbasius-Van de 
Blocquery ( 1792-1865), zijn moe
der Maria Carbasius-Berkhout 
( overl. 1846) en zijn dochter Maria 
Carbasius ( 1829-1892). 
De zussen Carbasius woonden op 
Rode Steen 15: Mejuffrouw Maria 
en Henrica, weduwe van Willem 
de Vicq, destijds burgemeester van 
Hoorn. Henrica was regentes van 
het protestantse weeshuis. Ze had
den geen kinderen. Daarom liet ze 
bij haar dood in 1906 haar fortuin 
aan de gemeente na. 

Testament 
Het huis aan de Rode Steen moest 
worden verhuurd aan 'welom
schreven functionarissen' of wor
den bestemd tot museum of bibli
otheek. De bibliotheek heeft er een 
tijdje gezeten, maar een museum 
nooit, al had het Westfries Mu
seum er wel oren naar. Al het 
antieke porselein, zilveren en gou -
den voorwerpen en tekeningen 
schonk ze aan het Westfries Mu-



seum: 336 objecten. Van een be
drag van 26.050 gulden, was de 
rente bestemd voor beloning van 
de kinderen van de openbare kleu
terscholen voor trouw schoolbe
zoek. 
Sinds 1945 wordt het geld gebruikt 
voor het sinterklaasfeest op de 
kleuterscholen. Dat gebeurt nog 
steeds: voor de groepen 1 tot en 
met 4 is een euro per kind be
schikbaar. 

Met dank aan het Noordhollands Dag
blad. 
Overgenomen uit het Noordhollands Dag
blad van 6 februari 2000 Stad en Streek. 

Foto rechts: tekening van de kraamkamer 
in huize Carbasius op Nieuwendam 9, 
geschonken aan het Wesifries Museum. 

2008. Het eerste huis rechts is het pand Roode Steen 15, waar rond 1900 de zusters Maria en Henrica Carbasius woonden. Links ziet u het 
Wesifries Museum. 
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Van de bestuurstafel 

Voorjaarsledenvergadering 
De voorjaarsledenvergadering staat 
gepland voor woensdagavond 16 
april 2008, om 20.00 uur in de 
Oosterkerk. Het bestuur hoopt 
twee kandidaten voor de vacatures 
aan u te kunnen voorstellen. Het 
gaat om Henk Wokke als penning
meester en Ed Boom. De laatste zal 
zich gaan bezighouden met jonge
ren en scholen. De agenda treft u 
bij dit nummer van het Kwartaal
blad aan. 

Website 
De website van onze veremgmg 
kreeg in de categorie Historische 
verenigingen van de jaarlijkse 
Archievenprijs een eervolle ver
melding. Daarmee grepen we net 
naast de prijs. Maar met vijftig 
deelnemers mogen we trots zijn op 
de uitslag. Vanaf deze plek een 
welgemeende felicitatie voor de 
vrijwilligers die de website behe
ren. Vorigjaar drongen we al tot de 
beste vijf door en ging de eervolle 
vermelding naar een andere site. 
Nu eindigden we als tweede. De 
jury roemde de informatie op de 
website van Vereniging Oud 
Hoorn die ook voor buitenstaan -
ders interessant is, waar de meeste 
historische verenigingen intern 
zijn gericht. Er stond, aldus de jury, 
eerder te veel dan te weinig infor
matie op onze site. Maar dat is be
wust beleid van de vereniging. 
Oud Hoorn wil zo veel mogelijk 
historische bronnen ontsluiten. In 
dat kader is besloten om oudere 
artikelen uit het Kwartaalblad te 
digitaliseren en via de website toe
gankelijk te maken. In de afgelo
pen twee jaar is het bezoek aan de 
website van de vereniging verdrie
voudigd. Juni 2007 was de absolu-
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Egbert Ottens, voorzitter 

Noorderveemarkt. Studenten bedachten inspirerende plannen voor dit gebied. 

te topmaand, met meer dan dui
zend bezoekers per dag! Geen dui
delijker bewijs dan dat het werk 
van de vereniging breed in de be
langstelling staat. 

Noorderveelllarkt 
Donderdagavond 20 december 
2007 presenteerde een 15-tal stu
denten van de Academie van 
Bouwkunst uit Arnhem in het 
Architectuurcentrum hun steden
bouwkundige ideeën voor het 
wellicht moeilijkste plekje in 
Hoorn: het gebied van de Noor
derveemarkt, waar veel verkeers
stromen en functies samenkomen. 
Het was de laatste activiteit in het 
kader van het negentigjarig be
staan van onze vereniging, waarbij 
in dit project Architectuurcen
trum en Vereniging Oud Hoorn 
nauw samenwerkten. In drie groe-

pen van vijf hadden de studenten 
zich op de opdracht geworpen. Een 
semester lang verdiepten zij zich in 
de problemen en de oplossingen. 
De uitkomst per plan was, on
danks overeenkomsten, verschil
lend maar zeer inspirerend. De 
plannen deden in de ogen van de 
bezoekers van de bijeenkomst niet 
onder voor de uitwerking die de 
Taskforce Ruimtewinst van de pro
vincie Noord-Holland een week 
eerder in de Noorderkerk presen
teerde. Integendeel. De jury stak 
haar lof dan ook niet onder stoelen 
of banken. Architectuurcentrum 
en Vereniging Oud Hoorn boden 
de plannen aan wethouder Van Es 
aan als vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur, in de hoop dat 
deze bijdragen bij het zoeken naar 
kwalitatief goede en duurzame 
oplossingen voor dit gebied. Ook 



wethouder Van Es was verrast door 
de hoge kwaliteit van de plannen. 
Hij stipuleerde dat, nu het eind 
van de bouwmogelijkheden in de 
uitleggebieden in zicht komt, 
Hoorn voor de opgave staat om 
binnenstad en buitengebieden op 
een goede en verantwoorde wijze 
met elkaar te verbinden. De oplos
singen van de Arnhemse studen -
ten, boden daar niet alleen goede 
aanknopingspunten voor, maar 
waren, net als sommige voorstellen 
van de Taskforce, in bepaalde 
opzichten verrassend, zoals het 
pleidooi voor een andere aanslui
ting op de Provinciale Weg en de 
oriëntatie van NS- en busstation 
op de locatie ten noorden van het 
spoor. Voldoende stof om over na 
te denken teneinde dit lang veron
achtzaamde gebied op verant
woorde wijze aan te helen. 

Samenvoegen panden 
binnenstad 
16 januari 2008 vond in het stad
huis een informatie- en discussie
bijeenkomst plaats over het voor
stel van het college om de moge
lijkheden tot het samenvoegen van 
panden in het in voorbereiding 
zijnde Bestemmingsplan Binnen
stad te verruimen. De Hoornse 
ondernemers waren ruim aanwe
zig om hun steun aan het verder 
verruimen van de regels, zoals 
bepleit door HOF-voorman Loo
mans, te steunen. De heer Ver
hoeven, lid van de Hoornse com -
missie Welstand en Monumenten, 
verdedigde de monumentenbelan -

· gen in een gedegen en bevlogen 
betoog, dat nauw aansloot - hoe 
kan het anders? - bij dat van onze 
veremgmg. 

Het standpunt van Vereniging 
Oud Hoorn over het samenvoegen 
van panden is simpel. Samen
voegen moet in principe niet wor
den toegestaan. Niet in winkels in 
de oude binnenstad en al helemaal 

niet in monumenten. Meermalen 
zijn regels afgesproken die verder 
gingen dan Oud Hoorn wenselijk 
achtte en evenzoveel keer kwam 
het verzoek om ze op te rekken. 

Oud Hoorn begrijpt het optimis
me niet dat door het opnieuw ver
ruimen van de marges, grote win
kelketens naar de stad worden ge
lokt. Dat argument is al zo vaak 
uitgesproken. Als die bedrijven 
hadden gewild waren ze al lang in 
Hoorn geweest. De voorbeelden 
van twee grootwinkelbedrijven op 
het Grote Noord (C&A en V&D) 
zijn wem1g hoopgevend. De 
mogelijkheden die beide zaken 
hebben om uit te breiden is nim
mer benut. Vanaf de Roode Steen 
gezien heeft de vestiging van C&A 
geen enkele bijdrage geleverd aan 
de versterking van het eerste 
gedeelte van het Grote Noord als 
winkelstraat. Grote winkels .horen, 
naar de mening van Oud Hoorn, 
aan de rand van de binnenstad en 
kunnen meeliften op plannen die 
in ontwikkeling zijn. En juist voor 
die locaties zijn belangrijke ont
wikkelingen op komst, zoals de 
discussies naar aanleiding van 
stationsgebied en Noordervee
markt aantonen. 

In 1996 schreef een door het toen
malige college ingeschakeld ad
viesbureau: 'Door overal vast te 
houden aan de huidige schaal en 
korrelgrootte, wordt de dynamiek 
van de detailhandel aan banden 
gelegd, wat zal leiden tot verschra
ling van het aanbod en verzwak
king van de regiopositie.' Het is nu 
12 jaar verder, hielden wij onze 
hoorders voor, het beleid is niet 
opgerekt zoals men toen wilde, 
maar de vraag of de sombere voor
spellingen van de onderzoekers 
zijn uitgekomen moet negatief 
worden beantwoord. Juist door de 
fijnmazigheid van onze binnenstad 
behield het kernwinkelgebied zijn 

. ' 

aantrekkelijkheid en sloot daar
mee aan bij nieuwe trends. 

Dezelfde argumentatie wordt nu 
gebruikt voor verruiming van de 
horecafaciliteiten in de binnenstad. 
Het gemeentelijke beleid zit de 
landelijke ontwikkeling van 
mengformules in de weg, wordt 
beweerd. Maar de groottediscussie 
speelt ons inziens geen enkele rol. 
Het heeft te maken met welk aan -
bod je op bepaalde plekken toelaat. 
En 200 m2 lijkt ons voor de door
snee horeca, zelfs als het om 
mengformules gaat, flink aan de 
maat. Waar waren bijvoorbeeld de 
horecaondernemers toen veel vier
kante meters op de Roode Steen 
beschikbaar kwamen? Groter moet 
je in de binnenstad niet willen, te
meer daar ook hier zich een trend 
ontwikkelt naar knus en eigen. 

Vereniging Oud Hoorn bepleitte 
dat de raad haar invloed niet uit 
handen geeft. Want de binnenstad 
op slot, zoals de ondernemers be
weerden, daar is geen enkele spra
ke van. Er zijn voldoende voor
beelden waarin samenvoeging uit
eindelijk door de politiek werd 
toegestaan. Daaronder goede voor
beelden, maar helaas ook slechte, 
zodat we ook bepleitten om even -
tuele plannen kritischer te beoor
delen en ook te handhaven als meh 
zich uiteindelijk toch niet aan de 
regels houdt. Zoals bij sommige 
reclame-uitingen. 

Hoorn heeft een unieke binnen -
stad, die wordt gekenmerkt door 
de kleinschaligheid van de oude 
structuur. Zowel vanuit cultuur
historisch, toeristisch als commer
cieel oogpunt is er geen belang bij 
schaalvergroting. Met de histori
sche binnenstad heeft Hoorn goud 
in haar handen. Wees daar voor
zichtig mee, college en raad, spra
ken wij uit. Wat u uit handen geeft 
is voor altijd verloren. 
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O.I. Pakhuis. Ook Diana van der Hoogen heeft haar bijdrage geleverd aan het 'wegwerken' van deze 'muur' van Veliuskronieken. Zie 
'Terugblik' enz. 

Terugblik 90 jaar 
Vereniging Oud Hoorn 
Als vereniging hebben we een 
mooi jaar achter de rug. Het kan 
niemand zijn ontgaan dat we onze 
negentigste verjaardag vierden. Een 
groot aantal activiteiten vond in 
dat kader plaats. Iedereen die op 
zijn of haar manier daar een steen
tje aan bijdroeg, vanaf deze plaats 
bedankt. Het belangrijkste evene
ment was de uitgave van de Kro
niek van Velius. Wie had ooit kun
nen bevroeden dat de volledige 
oplage van deze prachtige publica
tie - 2000 stuks - in een maand tijd 
was uitverkocht. We gaan ons nu 
voorbereiden op het eeuwfeest van 
de vereniging. Dat moet, zo moge
lijk, nog grootser worden gevierd. 

Nieuwjaarstoespraak 
In mijn nieuwjaarstoespraak voor 
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de vrijwilligers (zie pag. 3), de eer
ste zondag van het nieuwe jaar, heb 
ik aangegeven dat we ons als ver
eniging in 2008 gaan bezinnen op 
de meer inhoudelijke kant van het 
werk van de vereniging. We ver
wachten nieuwe ontwikkelingen 
voor de binnenstad (zie hiervoor). 
Het ontwerp-Bestemmingsplan 
Binnenstad komt in zijn eindstadi
um, voor het Stationsgebied en de 
Vale Hen wachten nieuwe moge
lijkheden. Hoe verhouden die 
plannen zich tot het karakter en de 
historische structuur van de bin
nenstad? Worden panden en stra -
ten voldoende beschermd? Wat is 
onze rol daarin? Hoe stellen wij 
ons als vereniging op, met in ons 
achterhoofd de doelstellingen van 
Kerkmeijer die niets aan actualiteit 
hebben ingeboet. Daarnaast vragen 
we aandacht voor de naoorlogse 

monumenten. Hoe krijgen we die 
op de kaart? We willen het actief 
aanschrijven opnieuw onder de 
aandacht van de politiek brengen 
en bezien of we daar zelf een be
scheiden rol in kunnen spelen. Na
tuurlijk blijven we opkomen voor 
het historisch stadsschoon. In de 
rubriek Stadsbeeldbewaking doen 
we daarvan verslag. De aanpak wij
zigt zich. We gaan minder op her
haling en beperken ons tot meer 
actuele zaken. Als u iets tegenkomt 
dat aandacht behoeft, kunt u dat 
doorgeven. 

Actief aanschrijven 
Ons voortdurende pleidooi om bij 
verwaarlozing van bestaande bouw 
met name in de binnenstad tot 
aanschrijving en handhaving over 
te gaan lijkt gevolg te krijgen. De 
gemeente onderzoekt momenteel 



de mogelijkheden om met een 
beroep op het Welstandsbeleid de 
mogelijkheden daartoe te vergro
ten. Naast gevaarlijke situaties 
zouden dan ook vaker situaties die 
uit oogpunt van ruimtelijke kwali
teit aanstootgevend zijn, aange
schreven worden. Als het lukt een 
prima ontwikkeling. 

Begraafplaatsen 
In de vorige nummers van het 
kwartaalblad besteedden we aan -
dacht aan de erbarmelijke staat 
waarin zich een aantal graven en 
begraafplaatsen in onze stad be
vindt. Daaronder de graven van 
enkele befaamde Hoornse families. 
Oud-Hoorn ereleden Albert de 
Graaf en John Lamers hebben de 
handschoen opgevat en wilden 
niet langer wachten tot de ge
meente haar verantwoordelijkheid 
neemt. Wij zijn daar oprecht blij 
mee. Maar je zou willen dat de 
politiek de signalen die we onder 
andere in de rubriek Stadsbeeld
bewaking regelmatig afgeven, ook 
zonder dat we daar steeds weer 
brieven over schrijven, oppikt. Dat 
duurt soms geruime tijd, zie het 
vorige onderwerp, ma'.lr soms lukt 
het ook. We houden hoop. Het be
stuur heeft in de februarivergade-

Na-oorlogsmonument? Engelbewaarderskerk,Joh. Poststraat. 

ring besloten om in samenwerking 
met de genoemde leden een aparte 
werkgroep in te stellen. De werk
groep heeft als taak om allereerst 
te inventariseren wat te doen staat 
en tot wiens verantwoordelijkheid 
bepaalde activiteiten behoren. 
Als bestuur stellen we de werk
groep de nodige faciliteiten be
schikbaar. 

Na-oorlogse monumenten 
Ons pleidooi voor een beschermde 
status voor de Engelbewaarders-

Na-oorlogsmonument? Gebouw Wilgaerden, Maelsonstraat. 

kerk aan de Johannes Poststraat, 
lijkt resultaat te krijgen. De com
missie Welstand en Monumenten 
heeft de gemeente om een be
schrijving van het gebouw ge
vraagd. Minister Plasterk heeft ge
meenten opgeroepen om meer 
aandacht aan na-oorlogse monu
mentale gebouwen te besteden. In 
de feestrede ter gelegenheid van 
de negentigste verjaardag van 
de vereniging riep ik op dat voor
beeld te volgen. Eén van onze 
leden wees ons naar aanleiding van 
die oproep op het gebouw van 
Centraal Bureau Wilgaerden aan 
de Maelsonstraat. Dit gebouw is 
het enige kantoorgebouw dat de 
zoon van Gerrit Rietveld, Jan 
Rietveld, ontwierp. 

Architect Aldo van Eyck was 
lovend over dit bijzondere gebouw 
en over het werk van Jan Rietveld 
in het algemeen. Een aantal in 
Amsterdam gerealiseerde ontwer
pen van Jan Rietveld staat op de 
nominatie tot monument te wor
den verheven. Bijzondere aandacht 
is nodig, want met alle verbouwin -
gen van de laatste tijd dreigt met 
name het unieke interieur verloren 
te gaan. 
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Hoornse kunstenaar Wouter IJdo schilderde Flevobad 

In het kwartaalblad nr. 1 van maart 
2007 werd een oproep geplaatst. 
Het ging om de vraag of er lezers 
waren die over informatie of foto 's 
van het voormalige Flevobad 
beschikten. Wij kregen een uitvoe
rige reactie van mevrouw Jannie 
Peetoom uit de Liornestraat in 
Hoorn. Zij kon melden dat ze wel 
het een -en -ander kon vertellen 
over het bewuste zwembad. Boven -
dien zou ze in het bezit zijn van een 
schilderij waarop het zwembad te 
zien is. 
Over wat mevrouw Peetoom wist 

te vertellen over het bad is melding 
gemaakt in het kwartaalblad nr. 2 
van 2007. Nog voor wij een af
spraak konden maken om eens 
naar het schilderij te komen kijken 
bereikte ons het bericht dat me
vrouw Jannie Peetoom -Leegwater 
op 18 juli 2007, op 83-jarige leef
tijd was overleden. Na enige 
maanden hebben wij toch contact 
opgenomen met de heer Piet Peet
oom en konden wij het bewuste 
schilderij bewonderen. 
Op het door Wouter IJdo vervaar
digde kunstwerk zien we een jong 

Het schilderstuk 'Flevobad' van de hand van Wouter I]do. 
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Frans Zack 

In 1945 vervaardigde Wouter I]do dit zelf
portret dat in het bezit is van zijn dochter, 
mevrouw M. M. van Oijen-IJ do te Amers
foort. 

meisje met op de achtergrond iets 
van een houten hutje dat zwembad 
Flevo moet voorstellen. Dit zwem -
bad was gelegen op het land van 
Neefjes langs de Schellinkhouter
dijk ter hoogte waar nu het die
renasiel is gevestigd. 
Het schilderij werd vervaardigd 
door de Hoornse kunstenaar 
Wouter IJ do ( 1887-1965). IJ do, die 
overigens zijn werk signeerde met 
Ydo, was woonachtig aan het 
Grote Oost 57. 
Hij was werkzaam bij Rijkswater
staat, eveneens aan het Grote Oost 
gevestigd. Wouter IJdo was Rijks
ambtenaar maar in zijn hart meer 
kunstenaar. De grote stap naar het 
beroep van kunstenaar heeft hij 
echter nooit durven zetten. Ook 
het Westfries Museum beschikt 
over enige werken van Wouter 
IJ do. 

(Met dank aan de heer B. van Oijen te 
Wedde). 



Zaagtanddaken voormalige TSH krijgen 'bovenbouw' 

Op donderdag 21 februari j.l. wer
den diverse overeenkomsten gete
kend over de ontwikkeling van de 
locatie van de voormalige Tech
nische School Hoorn (TSH) aan de 
Johannes Poststraat. Het ging hier
bij om de gemeente Hoorn, In -
. termarisHoeksteen en Thunissen 
Ontwikkeling Noord B.V. 
De betreffende locatie is door de 
gemeente Hoorn verkocht aan 
IntermarisHoeksteen en Thunis
sen Ontwikkeling Noord B.V., die 
een samenwerkingsverband vor
men. Er zullen op deze locatie een 
aantal woningen worden ge
bouwd. De gemeente krijgt vervol
gens voor 25 jaar kosteloos het ge
bruiksrecht over wijkcentrum De 
Schoor dat ook op deze locatie zal 
komen. 
Het Stedenbouwkundig Program
ma van Eisen (SPvE) maakt sloop 
van het TSH-complex mogelijk. 

Het hoofdgebouw aan de Johannes 
Poststraat dat nu in gebruik is als 
O.P.D.C. (Ortho Pedagogisch 
Didactisch Centrum West-Fries
land) blijft behouden. Dat is ook 
het geval met het zogenaamde 
'zaagtanddak-gebouw' aan de 
Liornestraat. Onze vereniging 
heeft zich in de afgelopen tijd 
ingezet om dit gebouw te behou
den daar het een voorbeeld is van 
Het Nieuwe Bouwen. Het betref
fende gebouw bood indertijd on
derdak aan de opleidingen voor 
timmerman, automonteur en 
metaalbewerking. Het gebouw zal 
worden geïntegreerd met de daar
boven bedachte woningbouw. Er 
komen ongeveer 15 sociale huur
woningen, 30 koop-starterswonin -
gen en ongeveer 40 koopapparte
menten. In het SPvE is ook aange
geven dat er een wijkcentrum met 
een oppervlakte van 1.200 m 2 

Frans Zack 

komt. De ontwikkeling van de 
TSH-locatie vormt voor Inter
marisHoeksteen het begin van de 
verdere herstructurering van de 
wijk. 
Er is door IntermarisHoeksteen een 
plan ontwikkeld, waarbij in een 
latere fase ook mogelijkheden voor 
bebouwing bestaan op de plaats 
van de huidige duplexwoningen 
aan de St. Eloystraat. Daardoor is 
het mogelijk de woongebouwen in 
een carrévorm te realiseren. 
Hierdoor ontstaat samen met het 
hoofdgebouw aan de Johannes 
Poststraat een min of meer gesloten 
bouwblok. 

Voor de uitvoering van het project 
is IntermarisHoeksteen een samen -
werkingsverband aangegaan met 
Thunissen Ontwikkeling Noord 
B.V., met de naam Thunissen 
Intermaris Projecten. 

Prachtig zeegezicht voor Westfries Museum 

Sinds kort 1s het Westfries Mu -
seum een werk van de 17e eeuwse 
Hoornse zeeschilder Jan Claesz. 
Rietschoof rijker. Het betreft een 
zeegezicht, dat door een particulie
re verzamelaar aan het museum in 
bruikleen is gegeven. De aanwinst 
heeft een plek gekregen in een ver
nieuwde opstelling waarin het 
museum zijn mooiste 17e-eeuwse 
zeegezichten toont. 
In deze werken komt Hoorns rijke 
maritieme geschiedenis goed tot 
uitdrukking. 
Jan Rietschoof ( 1652-1719) was in 
zijn tijd een alom gewaardeerd 
zeeschilder. Het zeegezicht dat het 
Westfries Museum in bruikleen 

heeft gekregen is ongedateerd, 
maar is vermoedelijk rond 1700 
door hem vervaardigd. Zoals vrij
wel al het werk van Rietschoof is 
het zeegezicht topografisch van 
aard. Het toont enkele schepen in 
het woelige Nieuwe Diep. Aan de 
horizon is het silhouet van Den 
Helder zichtbaar. Het zeegezicht 

Frans Zack 

van Rietschoof is een belangrijke 
aanwinst voor het Westfries Mu
seum. Het heeft dan ook een ere
plek in de nieuwe presentatie 
waarin het museum zijn mooiste 
stukken bij elkaar heeft gebracht. 

De werken uit de presentatie zijn 
vrijwel allemaal gezichten op de 
rede van Hoorn. 
Hier lagen de schepen voor anker 
die een diepgang hadden van méér 
dan drie meter. Dankzij de be
schutte baai en de zachte bodèm 
die de schepen een veilige ligplaats 
bood, floreerde de haven van 
Hoorn in de 16e en 17e eeuw en 
dat is aan de zeegezichten te zien. 
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Zomaar een foto 

Een zomerse dag aan de haven van 
Hoorn. De bomen staan vol in blad 
en de twee jongens aan boord heb
ben breedgerande hoeden op tegen 
de zon. 
Op de voorgrond, aan het Baat
land, ligt een botter afgemeerd 
met de zeilen in top. Aan de over
kant - De Oude Doelenkade, vlak
bij de draaibrug, waar vroeger een 
plantsoen was - liggen enkele bin -
nenvaartschepen en rechts zien we 
nog net de kop van een klipper. De 
botter is kennelijk zó voor de foto
graaf neergelegd dat je er mooi in 
kunt kijken. De man links, op het 
boord gezeten, zal de schipper zijn, 
geflankeerd door vrouw en kinde
ren. Ik veronderstel dat er een spe
ciale aanleiding bestond voor dit 
'staatsieportret'. Maar welke? 

'De Glazenkast' 
Ik kreeg de foto van mevrouw 
G. Wormsbecher-Kaan. Zij vertel
de dat hij uit de familie van haar 
schoonvader afkomstig was. De af
gebeelde botter zou HN 10 ge
nummerd zijn en de schipper 
stond bekend als 'de Glazenkast' 
omdat hij erg zuinig op zijn schip 
was. 
Zo liet hij zijn klompen op de wal 
staan als hij aan boord ging. Ik 
mocht de foto reproduceren en bij 
het aandachtig bekijken probeerde 
ik me voor te stellen ter gelegen -
heid waarvan hij werd genomen. 
Wat opvalt is dat de zeilen nog wit, 
dus vermoedelijk nieuw zijn. De 
golfjes in de achterlijken geven aan 
dat het tuig nog ingezeild moet 
worden. Die touwen naait de zeil
maker altijd heel ruim aan, waar
door ze bij het rekken van het 
doek niet te strak komen te staan 
en het zeil de wind goed loslaat. 
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Zou het schip zelf misschien ook 
nieuw en net in de vaart zijn? Er 
valt in elk geval geen jarenlang 
intensief gebruik aan af te lezen en 
het is goed denkbaar dat een 
nieuw schip aanleiding was om 
vast te leggen op de gevoelige 
plaat. 
Om wat meer te weten te komen 
over schip en eigenaar(s) raad
pleegde ik onder meer het archief 
van de Rijksdienst ter Uitvoering 
van de Zuiderzeesteunwet1 en de 
genealogie van het geslacht 
Wormsbecher2. Roelof Philippus 
Wormsbecher, de man op de foto, 
werd op 28 mei 1861 in Hoorn 
geboren en overleed op 6 januari 
1937. Nadat zijn eerste vrouw al in 
het eerste jaar van hun huwelijk 
( 1885) overleed, trouwde hij vier 
jaar later met Aagje Tros (1860-
1938). Hun eerste kind, een zoon, 
overleed nog in hetzelfde jaar van 
zijn geboorte. Ook de volgende 
kinderen waren van het mannelijk 
geslacht: Willem (1890-1922) en 
Daniël Philippus ( 1898-1955). Dat 
zullen de jongens zijn die in de 
botter staan. Onbekend is wie het 
meisje is, waarvan het lijkt of ze de 
fokkeboom in haar nek heeft. 
De Wormsbechers vormden een 
bekende vissersfamilie met ver
schillende takken in Hoorn. Maar 
er zijn er ook verhuisd naar 
Harderwijk (Daan W HK 3) en 
Huizen3. Op een vlootlijst uit 
19074 zijn van de 39 in Hoorn 
geregistreerde schepen 8 in bezit 
van een Wormsbecher en in 1937 
zijn het er nog 4 van de 285. Stam
vader was Johann Daniël, in 1756 
geboren in Marburg, Duitsland, 
ruim honderd kilometer oostelijk 
van Keulen. Hij zou als huursol
daat naar Nederland zijn geko-

Peter Dorleijn 

men, vervolgens geronseld zijn 
door de Oost-Indische Compagnie 
maar er in Hoorn tussenuit gekne
pen, waarna hij zich vijf weken 
schuilhield in een varkenshok. Hij 
trouwde met een Hollandse vrouw 
en oef ende de beroepen van 
schoorsteenveger en slager uit. 
Twee van zijn zoons werden visser. 
Weer terug naar de foto. De HN 10 
was een klein slag botter. In de al 
genoemde vlootlijst uit 1907 staat 
een tonnage van 13 genoemd. Ter 
vergelijking: Marker botters meten 
doorgaans 20 ton. Aan te nemen 
valt dat het schip gebouwd werd 
op de werf van Kaat aan de Kar
perkuil in Hoorn, waar veel van dit 
soort botters zijn gemaakt. In de 
papieren komen we tweemaal een 
schatting van de ouderdom tegen. 
In het ene geval leidt dat tot een 
bouwdatum van rond 1905, in het 
andere van circa 1908. 
Wormsbecher viste voornamelijk 
met staande botnetten. Dat is ook 
op de foto zichtbaar aan de stok
ken die in de zij van de botter lig
gen. Deze stokken, onderaan ver
zwaard met een steen, markeerden 
de in zee uitgezette netten. Volgens 
zijn opgave voor de zogenoemde 
Waardevermindering als gevolg 
van de Afsluiting (1935) bezat 
Wormsbecher in 1918 aan viswant 
en toebehoren: 40 perkjes zijden 
botnetten met toebehoren 
80 ansjovisnetten, compleet 
80 haringnetten, compleet 
1 botsleepbeug 
1 haringsleepbeug, compleet 
1 haringvlet 

In 1928, Wormsbecher was toen 67 
jaar, werd het voor de oudere vis
sers zonder opvolging erg moeilijk. 
Door de dreigende afsluiting wa-
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De HN 10 liggend in Muiden. De ondiepe kuststrook voor het Gooi was een aantrekkelijk 
gebied voor de 'ziënetters' omdat daar niet met gaand want gevist werd. Achter in de botter 
schipper Roel Wormsbecher, in het midden zijn zoon Henk en vooraan Willem, die aan toe
vallen leed. Hij is in 1922 overboord gevallen, volgens overlevering terwijl hij op het achter
boord zijn behoefte deed, en verdronken. 

ren hun bedrijfsmiddelen vrijwel 
waardeloos geworden. Bovendien 
waren ze door de minder worden -
de vangsten niet meer in staat om 
een knecht te betalen en moesten 
ze in hun eentje proberen nog wat 
bij elkaar te scharrelen. Vandaar 
dat zij zich ernstig zorgen maakten 
over hun ouderdomsvoorziening. 
Wormsbecher viste toen 's zomers 
nog met botnetten en hield zich 
's winters bezig met visventen. 'Hij 
vischt alleen wat gevaarlijk is en 
zeer weinig oplevert,' schreef de 
burgemeester. Zoon Daan, waar
mee Wormsbecher eerder voer, 
had vanwege de slechte resultaten 
al eerder ander werk gezocht. 

'Een oud wrak' 
De laatste jaren dat Wormsbecher 
de HN 10 in bezit had, kwam er 
van vissen niets meer terecht en lag 
de botter zo'n drie jaar ongebruikt 
voor de wal. 'Het tuig is sindsdien 
afgeslagen en het vaartuig verkeert 
in verwaarloosde staat. Het wordt 
niet meer onderhouden. 
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Hij oef ent het beroep van visch
venter uit en wil zijn vaartuig niet 
laten afschrijven,' lezen we in een 
brief van de Commissaris van 
Politie, gedateerd 9 oktober 1930. 
Maar in datzelfde jaar wordt de 
botter toch voor J 50,- verkocht aan 
Jacobus Johannes de Best (1885-
1945) en omgenummerd naar HN 
35. De Best vist men zijn zoon 
Evert (1902-1963) en met Jan van 
der Zel. Schip en viswant zijn ge
zamenlijk bezit. In de komende 
jaren zal de oude De Best zich 
geleidelijk terugtrekken uit de vis
serij, maar hij blijft, evenals de 
andere twee, een derde deel uit de 
besomming ontvangen. Evert en 
Jan zijn 'beiden ongehuwd en flin
ke kerels' (1936). Ze houden zich 
vooral bezig met de hoekwantvis
serij op paling. 
Als in 1945 vader De Best overlijdt 
ontstaat tussen Evert en de familie 
onenigheid over de erfenis. Twist
punt vormt kennelijk het bezit en 
de waarde van schip en viswant. In 
een notitie van inspecteur buiten-

dienst Jacob de Boor van de Rijks
dienst lezen we over de droevige 
staat van het vaartuig: 'Een oud 
wrak. Geen fok en zeilen meer. Dat 
zeilwerk hetwelk nog op het vaar
tuig aanwezig is, is geleend van 
andere schuit. . .'. Dat is meteen het 
laatste wat we erover vernemen. 
Lang zal er niet meer met de schuit 
gevist zijn, want in later jaren 
varen De Best en Van der Zel met 
een schouw, eveneens HN 35 
genummerd. 
Tot slot richten we onze aandacht 
nog een keer op de oude Roel 
Wormsbecher en zijn nageslacht, 
dat zich tot op de dag van vandaag 
bezighoudt met vis en vishandel. 
Roel had in zijn werkzame leven 
kans gezien enig kapitaal te ver
werven en daardoor kwam hij 
nooit in aanmerking voor enige 
geldelijke tegemoetkoming in het 
kader van de Zuiderzeesteunwet. 
Volgens een opgave van de ge
meente ontving hij jaarlijks aan 
rente uit hypothecaire leningen 
J 440,-, rente van de spaarbank 
J 180,- en aan ouderdomsrente 
J 260,-, terwijl de opbrengst uit 
zijn eigen vishandel zo'n f 100,- be
droeg. Bovendien woonde hij in 
een eigen woning - waarvoor te 
rekenen J 52,- - en bezat hij een 
huis dat hij aan zijn zoon verhuur
de maar waarvoor 'wegens de 
slechte tijdsomstandigheden' geen 
huur betaald werd. Wel ontving hij 
een vergoeding voor de waarde
vermindering van schip en vis
want, in totaalf179,-, uitbetaald in 
termijnen van J 8,95 per jaar. Waar 
de schipper van de HN 10 allengs 
meer overstapte van vissen naar 
venten werd de vishandel voor 
zoon Daan (1898-1955) hoofdmid
del van bestaan. Zijn zoons Roel en 
Henk - van de weduwe van de 
laatste kreeg ik de foto te leen -
zetten eerste gezamenlijk de zaak 
voort maar gingen later uit elkaar. 
De huidige winkel en vishandel in 
de Wijdebrugsteeg wordt nu 



bestierd door een zoon van Henk, 
ook Henk geheten. 

Naschrift: 
Bij het zoeken naar materiaal voor 
dit artikel ontdekte ik dat er tame
lijk veel foto's van de HN 10 
bestaan. 
Zo staan er twee in 'Van gaand en 
staand want' Deel I, waarvan één 
waarbij het schip op de werf staat 
(blz. 185) en één op blz. 246. De 
eerste foto staat ook paginabreed 
in 'De bouwgeschiedenis van de 
botter' (blz. 16). 

Op de andere foto zien we schip
per Roel met z~n beide zoons 
Henk en Willem bezig met netten 
boeten. Die foto plaatsen we hier 
nog een keer. 
Ook in 'De Nederlandse visserij 
1900-1935' met foto's uit de 
RIVO-collectie6, zien we de HN 
10 terug op pagina 63. Deze opna
me zou uit ongeveer 1920 stam
men. De fotograaf stond kennelijk 
achterop het visserijonderzoe
kingsvaartuig toen hij de botter, 
die een sleepje de haven uit krijgt, 
vastlegde. 

Noten 
1) Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. 

2) H. Wormsbecher, Genealogie Wormsb

echer, Arnhem 1981 

3) Peter Dorleijn, Wormsbechers zochten de 

vis op, Tagrijn 1999-3 en 1999-4. 

4) H. C. Redeke, Rapport over onderzoekin

gen betreffende de visscherij op de Zuider

zee, ingesteld in de jaren 1905-1906, 

's-Gravenhage 1907. 

5) Van gaand en staand want Deel 1, 

blz. 267. 

6) Frits R. Loomeijer en Simon Schaap, 

De Nederlandse visserij 1900-1935, 

Alkmaar 1995. 

Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 

november 2007 t/m januari 2008 

Over deze periode zijn enkele pas 
aangekochte boeken te vermelden. 
Uitgeverij GigaBoek te Broek op 
Langedijk hèeft een mooie facsimi
le-uitgave uitgebracht van 'Ge
daante en gesteldheid van West
vriesland en ondergang van het 
dorp Vroone'. Het oorspronkelijke 
boek dateert uit het jaar 1714. 
Schrijver Simon Eikelenberg 
(1663 - 1738) vervaardigde ook de 
schitterende met pen getekende 
landkaarten voor dit werk. Voor de 
kennis van de vroege geschiedenis 
van West-Friesland is dit boek van 
groot belang. Deze fraaie heruitga
ve kost slechts een fractie van de 
prijs van een antiquarisch exem
plaar. Jammer is wel dat men bij 
het kopiëren van enkele pagina's 
niet nauwkeurig genoeg is geweest. 
Daardoor is een smal strookje van 
de bladspiegel en dus van de tekst 
weggevallen. Een zeer fraai boek
werk is 'Plakkaat van Verlatinge 
1581' met inleiding, transcriptie en 
vertaling door Dr. ME.H.N. Mout. 
Dit boek met facsimile-uitgave van 
de originele tekst verscheen in 1979 

ter gelegenheid van de vierhon -
derdjarige verbintenis tussen de 
Staten-Generaal en de Staatsdruk
kerij. De facsimile zelf, gedrukt op 
lompenpapier, is in passepartout 
gezet. Het boek is gebonden vol
gens een oude Japanse traditie en 
zit in een stevige cassette. Ook 
enkele boeken aangaande archief
onderzoek en -stukken, die met 
het 'Plakkaat van Verlatinge 1581' 
tot eenzelfde veilingkavel behoor
den, heb ik in het documentatie
centrum opgenomen. Ik noem 
hiervan de 'Atlas voor Nederland
sche Palaeographie' door H. 
Brouwer uit 1944. Een bijzonder 
mooi en informatief boek is 'Prins 
Willem' van Herman Ketting uit 
1979. Het spiegelschip 'Prins 
Willem' werd in Middelburg voor 
de VOC in 1649 op stapel gezet. 
Het vertrok op 5 mei 1651 voor zijn 
eerste reis naar Indië. De auteur 
beschrijft met behulp van vele 
tekeningen, tot in de kleinste 
details nauwkeurig, de bouw van 
een zeventiende-eeuwse Oost
Indiëvaarder. Op 5 december ver-

Christ Staffelen 

scheen het boek 'Hoorn in 50 ver
halen'. Deze uitgave van het 
Noordhollands Dagblad bevat vijf
tig artikelen die in 2007 wekelijks 
op woensdag in het Dagblad voor 
West-Friesland en de Enkhuizer 
Courant zijn verschenen. De vol
gende twee aangekochte boeken 
kwamen ook aan het eind van 2007 
uit. 'Van Aagtdorp tot Zwanen
burg; 326 x Noord-Holland'. Voor 
alle Noord-Hollandse plaatsen -
van het kleinste gehucht tot de 
grootste stad - vinden we daarin 
een geschiedkundige beschrijving, 
geïllustreerd met heel mooi foto
materiaal. Het tweede is de door 
Gerben Graddesz Hellinga ge
schreven 'Geschiedenis van Neder
land', de meest moderne versie van 
onze historie. Deze prachtige, rijk 
geïllustreerde uitgave draagt als 
tweede titel 'De Canon van ons 
Vaderlands Verleden'. 
Voor zover het laatste nieuws uit 
het documentatiecentrum. Voor 
vragen, opmerkingen, schenkingen 
en anderszins kunt u mij bereiken 
op nummer 0229-235227. 
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Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn - 2007 

Algemeen 
Het jaar 2007 was voor de ver
eniging een bijzonder jaar. De vie
ring van het 90-jarig bestaan viel 
in hetzelfde jaar dat Hoorn 650 
jaar stadsrechten herdacht. Dat 
leidde tot veel festiviteiten in de 
stad. Daaraan heeft Oud Hoorn op 
diverse wijzen bijgedragen. Er is 
een speciaal jubileumnummer van 
het kwartaalblad verschenen, dat 
geheel gewijd was aan Hoorn 650. 
Een aantal bijzondere stadswande
lingen is georganiseerd, die een 
groot aantal belangstellenden heb
ben getrokken De leden hebben 
een mapje met ansichtkaarten ont
vangen. 
In opdracht van de vereniging zijn 
door vijf Hoornse kunstenaars 

zeefdrukken en een lino van de vijf 
panden van Oud Hoorn gemaakt 
en deze zijn voor de leden ver
krijgbaar. 
Hoogtepunt van het jaar was de 
jubileumviering op 15 november 
2007. Voor speciale genodigden en 
de vrijwilligers hielden de voorzit
ter en gastspreker Herman Beliën 
boeiende toespraken over de 
geschiedenis van de vereniging en 
over de betekenis van jubileumvie
nngen. 
Daarna is het eerste exemplaar van 
de kroniek van Velius uitgereikt 
aan de jongste nazaat van Velius. 
Deze prachtige uitgave is zo goed 
ontvangen, dat na vijf weken de 
gehele oplage was uitverkocht. 
In dit jubileumjaar heeft de ver-

Rita Lodde, secretaris 

eniging diverse cadeaus ontvangen. 
Zo was er een groot legaat van me
vrouw Groefsema. Een schilderij 
van D. Ooijevaar werd door de 
familie Broertjes aangeboden. Een 
zilveren plaquette van de voorge
vel van het St. Jozefhuis aan het 
Achterom en gekleurde penteke
ning van de binnenplaats van dit 
huis uit de nalatenschap van C. van 
Buchem zijn in dank aanvaard. 
Het bestuur heeft als cadeau voor 
de jarige vereniging het beeldje 
van Kerkmeijer, gemaakt door 
Thea van Lier, aangekocht. 
In samenwerking met het 
Architectuurcentrum heeft Oud 
Hoorn studenten van de Hoge
school Arnhem gevraagd plannen 
te ontwikkelen voor het stations-

Kunstenares Thea van Lier maakte ter ere van het 90-jarigjubileum van Oud Hoorn een beeldje, Kerkmeijer, de stichter van de vereniging 
voorstellende. De huidige voorzitter Egbert Ottens en zijn voorganger Ton van Weel houden het beeldje tussen zich in. Zie derde kolom. 
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gebied. Drie groepen studenten 
hebben op 20 december hun plan
nen gepresenteerd. Het ligt in de 
bedoeling deze plannen op een bij
eenkomst met raadsleden te pre
senteren en het debat over dit 
gebied aan te zwengelen. 
In de najaarsledenvergadering is de 
monumentenprijs uitgereikt aan 
de heer L. Melcherts voor het her
stel en de restauratie van het pand 
aan het Grote Oost 26, Villa 
Alewijn. 

Leden 
Het aantal leden van de vereniging 
is in het afgelopen jaar iets gedaald. 
Per 1-1-2008 stonden 1963 leden 
ingeschreven De contributie is op 
hetzelfde niveau gebleven. Er is 
onder de bewoners van Bangert en 
Oosterpolder een kwartaalblad 
verspreid om hen te laten kennis
maken met de vereniging. 

Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
12 maal vergaderd. Per jaar wordt 
een term,ijnagenda en een jaar
planning opgesteld. De termijn
agenda geeft de onderwerpen aan 
die in een bepaalde maand aan bod 
moeten komen. 
Van de secretaris Nelleke Huisman 
en de notulist Marian Faber is in de 
voorj aarsledenvergadering afscheid 
genomen. Voor het vele werk dat 
zij gedurende een groot aantal 
jaren voor de vereniging hebben 
gedaan zijn zij hartelijk gedankt. 
In deze vergadering is Hieke Stapel 
benoemd en zij neemt onder meer 
de functie van notulist over. In de 
najaarsledenvergadering is Rita 
Lodde benoemd tot secretaris. In 
diezelfde vergadering heeft Lies
beth van Apeldoorn afscheid moe
ten nemen, omdat de bestuurs
functie niet te combineren viel 
met haar werk. 
Er wordt gezocht naar twee leden 
voor het bestuur: vervanging van 
de penningmeester, die in april 

2008 afscheid zal nemen en aan -
vulling van het bestuur voor met 
name educatieve activiteiten. 

Contact met de Gemeente 
Op verzoek van de Vereniging 
heeft een gesprek plaatsgevonden 
met wethouder Van der Maat over 
het monumentenbeleid in de stad 
en de kwaliteit van het historisch 
stadscentrum Ten aanzien van één 
van de gebouwen waar we aan
dacht voor vroegen, werd onmid
dellijk actie ondernomen. Van de 
kant van de Gemeente werd ge
vraagd of Oud Hoorn in bepaalde 
situaties zelf actie kan onderne
men bijv. in samenwerking met 
Stichting Stadsherstel. 
Er zijn brieven geschreven over de 
aantasting van het stationsgebouw 
en over de voetgangersbrug naast 
dit rijksmonument 
Het bezwaar tegen de kap van de 
suikeresdoorns aan de Weeshuis
kade, dat de Vereniging heeft inge
diend is ongegrond verklaard. Wel 
is de voorwaarde van de herplant 
van behoorlijke bomen aan de 
kapvergunning verbonden. 
Ook is aandacht gevraagd voor de 
moderne monumenten, zoals de 
Engelbewaarderskerk en de 'zaag
tandlokalen' van de voormalige 

Technische School Hoorn. 
Contact met andere historische 
verenigingen heeft vooral met 
Heereveen, Enkhuizen, Zwaag en 
Blokker plaatsgevonden. Het ligt in 
de bedoeling de samenwerking met 
Zwaag en Blokker te intensiveren. 

Eigendommen 
In het bezit van de vereniging zijn 
de panden Schoolsteeg 7, Breed 12, 
Bierkade 10, Onder de Boompjes 
8. Deze panden waren het hele jaar 
verhuurd. Het reguliere onder
houd is uitgevoerd. Dit betrof 
schilderwerk aan de achterzijde 
van Onder de Boompjes 8 en 
schilderwerk en bestrijding van 
houtrot aan het pand Breed 12. 
In het bezit en in gebruik bij de 
Vereniging waren de panden 
Onder de Boompjes 21 ·en 22, beide 
gedeeltelijk. Op de zolder van het 
pand Onder de Boompjes 21 is een 
opslagruimte gecreëerd voor de 
vereniging. In het pand Onder de 
Boompjes 22 zijn datakabels naar 
de 2e verdieping aangelegd. Ook is 
de cv-ketel op zolder vernieuwd. 
Voor het scheepsmodel 'de Ris
dam', geschonken door de heer J. 
Drijver, is een vitrine gemaakt; het 
geheel staat opgesteld in de Kerk
meij erzaal. 

Zilveren plaquette van de voorkant van het St. Jozejhuis aan het Achterom. Zie tekst derde 
kolom blz. 18 
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Stadsbeeld bewaking 
Aandacht voor de verkrotting is 

· aan de orde geweest in een gesprek 
met wethouder Van der Maat. Het 
bestuur beraadt zich erop, hoe in 
samenwerking met Stichting Stads
herstel, dit onderwerp kan worden 
aangepakt. 

Vertegenwoordigingen en 
representaties 
Monumentencommissie/Welstands
comnuss1e. 
Met ingang van 1 januari 2007 zijn 
de Monumentencommissie en 
de Welstandscommissie samen -
gevoegd. Er wordt eenmaal per 4 
weken vergaderd. Frans van lersel 
is de vertegenwoordiger namens 
de Vereniging en Jaap Bronkhorst 
is zijn plaatsvervanger. 

In de Stichting Kerkmeijer-de 
Regt heeft Ton van Weel de plaats 
ingenomen van Albert de Graaf 
In de Stichting Open Monumen
tendag wordt de vereniging verte
genwoordigd door Tine Eggers en 
bij Hoorn Oh ja door Koos van 
Boxmeer. In de Publicatiestichting 
Bas Baltus: Ton van Weel en Pim 
van der Waal. Deze laatste neemt 
per 1 januari 2008 afscheid. Hij zal 
worden opgevolgd door Rita 
Lodde. 
Nelleke Huisman vertegenwoor
digde de vereniging in de Stichting 
Hoorn 650. 
Henk Overbeek onderhield de 
relatie met het Nationaal contact 
Monumenten. 
In het Westfries Genootschap heeft 
namens de verenigingJaap Schaper 
zitting. 
Voor overleg met de historische 
verenigingen in West-Friesland 
wordt een nieuw contactpersoon 
aangewezen. 
In het verslagjaar is de vereniging 
lid geworden van de Bomen
stichting. De contactpersoon hier
voor is Henk Overbeek. 
Aan de Straatnaamcommissie 

20 

neemt Hieke Stapel namens de 
vereniging deel. Er wordt gewerkt 
aan de straatnamen van Bangert en 
Oosterpolder, de Blauwe Berg en 
het bedrijventerrein de Kromme 
Leek. 
Bij de Hoornse Schouw is de ver
eniging vertegenwoordigd door 
Femke Uiterwijk. 

Werkgroepen 

Vrijwilligers algemeen 
De belangrijkste pijler voor de ver
enigingsactiviteiten zijn de vrij
willigers. In het afgelopen vereni
gingsjaar telde de vereniging bijna 
100 vrijwilligers: er kwamen wat 
mensen bij en er vielen helaas 
enkele vrijwilligers af Hoewel een 
deel van de vrijwilligers slechts 
een beperkte taak heeft, is een toe
nemend aantal met veel plezier 
heel wat uren per week met ver
enigingswerkzaamheden bezig. 
Het bestuur heeft besloten om met 
ingang van 2008 alle werkgroepen 
die dat wensen, een voorschot te 
geven van 200 euro. Met deze 
maatregel wil het bestuur voorko
men dat voor alle kleine uitgaven 
vooraf toestemming moet worden 
gevraagd. Aan het eind van het jaar 
worden de uitgaven door de werk
groep middels bonnen verant
woord. 

Beheer O.I. Pakhuis 
Met veel enthousiasme is een vaste 
groep vrijwilligers actief geweest 
in de winkel en het beheer van het 
Pakhuis. Het resultaat mag er ook 
zijn. De omzet van de winkel was 
weer groter dan in 2006. Het Pak
huis wordt ook steeds meer een 
plek, waar een vaste kern van vrij
willigers graag komt, om onder 
het genot van een kop koffie of 
thee wat bij te praten. 
Ook vinden in de expositieruimte 
steeds meer ontvangsten plaats van 
groepen bezoekers. 
In het Pakhuis is een aantal bouw-

kundige verbeteringen aange
bracht. Zo is de akoestiek van de 
tentoonstellingszaal door aanpas
singen sterk verbeterd. 

Ledenadministratie 
De vrijwilligers die zich inzetten 
voor de ledenadministratie hebben 
vanaf de zomer veel extra werk 
gehad vanwege de invoering van 
een nieuw automatiseringspro
gramma. Met dit nieuwe program
ma kunnen nog meer gegevens 
worden opgeslagen. Bovendien is 
het nu voor de ledenadministratie 
mogelijk om de administratie van
af de eigen computer thuis te doen 
door in te loggen. 

Documentatiecentrum. 
Het afgelopen jaar is verder 
gewerkt aan het voor de bezoekers 
beter toegankelijk maken van het 
documentatiecentrum. Ook daar 
zal de automatisering haar intrede 
doen, waardoor bezoekers sneller 
een antwoord kunnen krijgen op 
hun vragen. Helaas is het proces 
door gebrek aan menskracht nog 
niet afgerond. De twee meest in 
het oog springende aanwinsten 
zijn 'De ontdekkingsreis van Jacob 
Le Maire en Willem Cornelisz. 
Schouten' en 'Hoogtepunten uit 
Hoornse bodem'. 

Kwartaalblad 
De redactie is dit jaar versterkt met 
een aantal nieuwe medewerkers. 
Naast de 4 kwartaalbladen is ter 
gelegenheid van 650 jaar Hoorn 
door de redactie een prachtigjubi
leumnummer uitgebracht met 
als onderwerp 'Hoorn 650 jaar 
stad'. 

Stadswandelingen 
Ook in het afgelopen seizoen 
namen weer enkele honderden 
mensen deel aan de zeven zomer
avondwandelingen. Omdat het 
een jubileumjaar was, ontvingen 
de wandelaars tijdens de wande-



lingen steeds een kleine traktatie. 
Bij enkele wandelingen waren 
zelfs meer dan 200 mensen van de 
partij. Ter gelegenheid van het 90 
jarige bestaan van de vereniging en 
vanwege 650 jaar stad vond in sep
tember bovendien een jubileum -
wandeling plaats met als thema 
'poortjes en tuinen'. Ook hier lie
pen meer dan 200 mensen mee. 

Beeldbeheer 

Het aantal oude foto's dat bij de 
. werkgroep beeldbeheer binnen
komt, is weer toegenomen. Een bij
zonderheid was de collectie G. v.d. 
Zel, waarvan de vereniging eige
naar is geworden. Ook dit jaar is 
door vrijwilligers weer twee dagen 
per week hard gewerkt om alle 
foto's te digitaliseren en te rubrice
ren. Inmiddels zijn enkele duizen
den foto's gedigitaliseerd. Er wach
ten echter nog een paar duizend. 

Automatisering 

Zoals bij de ledenadministratie en 
beeldbeheer al is vermeld, neemt 
de automatisering in de vereniging 
toe. Nieuwe computers, een groot 
beeldscherm voor de expositie
ruimte en een nieuwe scanner zijn 
dit jaar aangekocht. 

Website 

De werkgroep heeft weer een 
prachtige prestatie geleverd: werd 
onze website in 2006 genomineerd 
voor de archievenprijs in de cate
gorie historische verenigingen, dit 
jaar werd in de ogen van de jury 
een nog betere prestatie geleverd. 
Dit resulteerde naast opnieuw een 
nominatie in een eervolle vermel
ding. De toegankelijkheid van de 
website is opnieuw verbeterd en 
het aantal rubrieken is uitgebreid. 
Het aantal bezoekers van de websi
te is in belangrijke mate toegeno
men. 

Lezingen 
Dat de lezingen aanslaan bij een 

Voorkant boek 'Hoogtepunten uit HOORNSE BODEM'. Zie onder Documentatie

centrum. 

groot publiek is ook dit jaar weer 
gebleken: steeds volle zalen in het 
Theaterpakhuis. De keuze van de 
onderwerpen en de belangstelling 
voor de historie van Hoorn blijft 
onverminderd groot. Dat is o.a. 
gebleken uit de enorme belang
stelling voor de oude films over 
Hoorn. Steeds was er een (nage
noeg) uitverkocht huis. 

Rondje cultuur 
Ook dit jaar werd i.s.m. de Kunst
compagnie een activiteit georgani
seerd waarbij leerlingen van het 
voortgezet onderwijs kennis 
maken met het historische karak
ter van Hoorn. Aan deze activiteit 
namen 50 jongeren deel. 

Tentoonstelling en publicaties 
De tentoonstelling Velius over het 

leven van deze man en de ontwik
keling van de stad Hoorn in zijn 
tijd is verzorgd door Marit Veer
man. Er wordt nagegaan of met de 
informatie van de tentoonstelling, 
aangevuld met gegevens over de 
persoon Velius en de politieke ver
wikkelingen die zich in die perio
de afspeelden, een boekje samen
gesteld kan worden. 
Voor scholieren is een boekje ge
maakt over oude en moderne mo
numenten in de stad. 
De heruitgave van de Kroniek van 
Velius is hiervoor al gememoreerd. 

Aan het einde van het jaar kon de 
vereniging terugkijken op een bij
zonder geslaagd feestelijk jaar en 
voorzichtig is al gestart met de 
voorbereiding van het eeuwfeest in 
2017. 
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Jaarverslag 2007 Vereniging Het Carillon 

'Hoorn 650 jaar stad' is niet onop
gemerkt voorbijgegaan. Er was een 
menigte aan activiteiten. Onze 
vereniging heeft daaraan op be
scheiden wijze meegewerkt. 
Terugzien op 'Hoorn, 650 jaar 
klokken - en carillonstad' kunnen 
we niet. 
Wat klokken betreft, zijn er gege
vens uit ongeveer 1480. In 1532 
kwam er een eerste speelwerk in 
de Grote Kerktoren. Het omvatte 
tien klokken. In 1528 werd het ge
goten door Geert van Wouwe uit 
Kampen. Volgens Velius was het 
spel "seer konstelijk gewrocht en 
soo gemaekt dat men daer aldereij 
Voysen op stellen mogt." 
In de jaren 1601-1603 voegde men 
enige klokken toe, zo op toon ge
bracht, dat ze in het oude speel
werk pasten. Wat later ontstond 
een plan om het ganse oude spul te 
plaatsen in een daarvoor gemaakte 
toren op de Oosterkerk. Dat 
bouwsel was echter tekort gemaakt 
en "te seer in malkandergedron -
gen". Bijtijds constateerde men 
gelukkig, dat van de fundatie op 
het kruiswerk ook niets deugde. 
Zo bleef alles met wat aanpassing 
in de toren van de Grote Kerk. 
In 1670 besloten burgemeesters en 
kerkbestuur over te gaan tot een 
geheel nieuw speelwerk; te gieten 
door Petrus Hemony uit Amster
dam. Er kwamen 32 klokken, tesa
men wegende 11.634 pond. Men 
was wel zo verstandig geweest om 
eerst na te gaan of de torencon -
structie dit alles kon dragen en 
bevatten. Met onderhoud en repa -
ra ties bleef dit prachtige klokken -
spel in stand tot de brand van kerk 
en toren in 1838. Na drie eeuwen 
speelwerk bleef het lange tijd stil. 
Pas in 1939 vernam men in de stad 
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Stadsbeiaardier Frits Reynaert. 

weer carillonklanken, zij het voor 
zeer korte tijd. In 1943 voerde de 
Duitse bezetter het klokkenspel 
weg. 
In 1950 vangt dan een derde tijd
vak aan met de installatie van het 
huidige carillon. Na verval, restau
ratie en uitbreiding omvat dit 
thans een prachtige beiaard van 52 
klokken. Onze vereniging kon zich 
met dit speelwerk in het stadsjubi
leumjaar naar waarde presenteren. 
In de reeks reguliere concerten 
waren er twee van bijzondere 
importantie. Op 22 augustus ver
zorgden Koen van Assche, stads
beiaardier van Leuven en Anna 
Maria Reverté, beiaardier van het 
'Palau de Generalitat' te Barcelona 
een vierhandig concert. Op rond
borstige Spaanse wijze en met 
Spaanse spirit tuimelde de muziek 
de toren uit. 
Apart was ook stellig het concert 
aangeboden aan het 650-jarig 
Hoorn, op 5 september. Compo
nist en docent electronische 
muziek Jorrit Tamminga verzorg
de in samenwerking met beiaar
dier Sjoerd Tamminga en Frits 
Reynaert de uitvoering van de 

Albert de Graaf 

compositie voor carillon en elec
tronische muziek genaamd: 
'Waterslag'. Op de klanksporen 
klinken electronische klanken van 
zee, regen, wind, klokken, orgel en 
koor. De beiaard verklankt stad en 
land, scheepvaart en ontstaan van 
Hoorn. Met behulp van de com -
puter werden klokkenklanken 
microscopisch ontleed, getransfor
meerd tot exotische modulaties. 
Uiteraard beoordeelden de vele 
luisteraars dit gebeuren zeer divers. 
In elk geval prevaleerde: '"t was 
zeer bijzonder en dat was het. .. !" 
Het openingsconcert van Frits 
Reynaert en niet minder dat van 
Liesbeth Janssens uit Gent munt
ten uit door met durf gespeelde 
werken. Te beluisteren waren o. a. 
de 'Cantio Matutina' uit ons eigen 
Hoorns beiaardboek en composi
ties uit het Leuvens beiaardboek 
uit 1983. Er is veel werk verzet om 
dit jaar te zorgen voor een feeste
lijke en waardevolle presentatie. 
Daarvoor dank gebracht aan be
stuur, leden, onze stadsbeiaardier, 
vaak onafgebroken in touw. On -
ontbeerlijk was daarbij de zo ge
waardeerde financiële hulp van de . 
stichting Hoorn 650, de gemeente 
Hoorn en het fonds voor de 
Scheppende Toonkunst en het 
VSB-fonds. 

Naschrift 
Gewaardeerde lezers, 
't Is ienmaal wel. Bij leven en wel
zijn beëindig ik per april 2008 mijn 
activiteiten voor de vereniging Het 
Carillon. Ik dank allen voor het 
klinkklaar houden van beiaard en 
vereniging. Dank ook aan de 
redactie van ons kwartaalblad voor 
het immer plaatsen en keurig ver
zorgen van mijn jaarverslagen. 



Stadsnieuws uit 2007 in 'Hoorn oh ja' 

Op donderdag 24 januari j.l. werd 
in de Oosterkerk de 17e editie van 
het jaarboek 'Hoorn oh ja' gepre
senteerd. Zoals gebruikelijk werd 
het eerste exemplaar overhandigd 
aan iemand of vertegenwoordiger 
van een organisatie die op de voor-

. pagina te zien is. En dit keer was 
dat Dick Louwman die als voorzit
ter van 'Hoorn 650' het eerste 
exemplaar ontving uit handen van 
Martin Hoiting. 
Op de voorpagina is Dick Louw
man te zien tijdens de historische 
optocht door de binnenstad van 
Hoorn met aan de hand zijn klein
dochter Laura. Verder zien we 
Daan Schram als baljuw uit de tijd 
van Graaf Floris V en burgemees
ter Onno van Veldhuizen. Ook de 
afbeelding op de achterpagina is 
vermeldenswaard. Daar ziet men 
de terugkeer in Hoori;i van het 15e 
eeuwse Mariabeeld dat nu in het 
Westfries Museum bewonderd kan 
worden. Mede door deze f eeste
lij kheden staat deze 17e editie 
volop in het teken van dit gebeu
ren. Met in totaal achttien foto's 

Frans Zack 

Dick Louwman (links) bekijkt het eerste exemplaar van 'Hoorn oh ja' dat hij zojuist over
handigd heeft gekregen van Martin Hoiting, voorzitter van de Stichting Hoorn oh ja. 

wordt aandacht gegeven aan de 
feestelijke concerten, optochten en 
andere culturele projecten. 
Het zijn echter niet alleen de fees
telijkheden rond 650-jaar stad die 
in het boek te zien zijn. Ook nu 
heeft het boek als ondertitel 'Van 
mensen en dingen die voorbij gin -
gen'. Onder deze titel wordt een 
boeiend overzicht gegeven van de 
belangrijkste gebeurtenissen die 
in 2007 hebben plaats gevonden. 
Evenals in de voorgaande edities 
vindt men in het boek ook nu 
weer een kroniek van dag tot dag, 
opgetekend door Koos van 
Bockxmeer. De samenstelling van 
'Hoorn oh ja' is in handen van 

Hans Rijswijk en Hans Schipper. 
Mede dankzij diverse sponsors 
bedraagt de prijs van het boek ook 
nu weer € 7,50. Het boek is ver
krijgbaar bij de diverse boekwin
kels in Hoorn. En verder ook bij de 
VVV/ ANWB en de Hema Hoorn. 
Zoals gebruikelijk kunt u het boek 
ook kopen in onze verenigings
winkel, Onder de Boompjes 22, 
Hoorn. Daar zijn ook nog oudere 
jaarboeken verkrijgbaar en heeft 
men zelfs ook de complete serie in 
de verkoop. 
De prijzen van deze eerder ver
schenen editie's zijn te lezen op de 
website van onze veremgmg: 
www.oudhoorn.nl 

In het kwartaalblad van december 2007 werd verslag gedaan van de jubi
leumviering van onze vereniging in de Oosterkerk. Bij die gelegenheid 
werd de Kroniek van Hoorn van Theodorus Velius gepresenteerd. De 
projectgroep had voor deze hertaling gebruik gemaakt van een originele 
Velius, in bruikleen afgestaan door de familie Godvliet. In het onder
schrift bij de foto noemde ik echter per abuis de familie Vogelpoel als 
degene die de Velius in bruikleen had gegeven. Hiervoor mijn welge-
meende excuses. F.Z. 
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Verslag van de najaarsledenvergadering 
27 oktober 2007, Noorderkerk te Hoorn 

Onderstaand verslag moet nog 
goedgekeurd worden door de 
ledenvergadering. 

Aanwezig 77 leden; afwezig met 
kennisgeving: dames Pols, Eggers, 
Faber, Van Putten en de heren 
Wester, Wai Low, Leek, Van der 
Tuin en Schoenmaker. 

1. Welkom, algemene 
mededelingen 

De voorzitter opent de vergade
ring en heet een ieder van harte 
welkom, in het bijzonder de aan
wezige ereleden: mevrouw Uiter
wijk en de heren Lamers, De 
Graaf, Hoogeveen, Boezaard en 
Van Weel. 
Verder verwelkomt hij de heren 
Melcherts en Van Langen. 
Hij wenst het erelid Arie Boezaard 
nogmaals geluk met zijn konink
lijke onderscheiding. Ook een 
gelukwens aan de actieve vrijwilli
ger Jacques Wester. Hij werd be
loond voor zijn jarenlange inzet bij 
de Hoornse brandweer. 

2. Noorderkerk 
De afgelopen periode is veel werk 
voor de restauratie van de 
Noorderkerk verricht. Wim 
Oussoren, lid van het bestuur van 
de Stichting Noorderkerk, vertelt 
iets over de geschiedenis van de 
restauraties en de recente ontdek
kingen. Afgesproken is dat voor 
belangstellenden een rondleiding 
door de Noorderkerk georgani
seerd wordt. 

3. Verslag van de 
voorj aarsledenvergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. Dank aan Nelleke 
Huisman. 
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Rita Lodde, secretaris 

De heer Wim Oussoren vertelt over de restauraties in de Noorderkerk. Lees onder nr. 2. 

4. Actualiteiten en mededelin
gen vanuit het bestuur 

Redactie 
De redactiecommissie van het 
kwartaalblad is uitgebreid met Jos 
B iegstraa ten. 
De redactie bestaat nu uit Femke 
Uiterwijk, Frans Zack, Ben Leek, 
Leo Hoogeveen, Rob de Knegt, 
Jacques Entius, Alex Flameling, 
Christiaan Schrickx en Egbert 
Ottens. 

Website 
De website is onlangs uitgebreid 
met een rubriek archivering. Het 
betreft de bibliografie van alle uit
gaven over Hoorn van 1971 tot en 
met 2006. D e redactie van de web
site is nog op zoek naar redacteu -
ren voor de Scholenrubriek. 

Vrijwilligers 
Coen Droog zoekt, omdat Jacques 
Wester gaat stoppen, nog iemand 
die Wai Low kan assisteren bij de 
ledenadministratie. 

Winkel 
Vanaf januari 2008 zal de winkel 
op zaterdag tot 14.00 uur zijn ge
opend i.p.v. tot 16.00 uur. 

Na-oorlogse monumenten 
De voorzitter vraagt aandacht voor 
de jonge monumenten. Minister 
Plasterk verhief onlangs 101 
na-oorlogse gebouwen in ons land 
tot rijksmonument. Het gebouw 
van de voormalige Technische . 
School Hoorn zal behouden blij
ven, mede dankzij actie van onze 
vereniging. Als bestuur hebben we 
ervoor gepleit om de Engelbe
waarderskerk een beschermde sta
tus te geven. 

Actief aanschrijven 
Op een aantal plaatsen in onze 
binnenstad staan verpauperde 
pandjes ondanks de eervolle status 
van beschermd stadsgezicht. 
In de rubriek Stadsbeeldbewaking 
zijn diverse panden genoemd, die 
dienen te worden aangepakt, van 
het Achterom tot de Zon. 



Bomen 
De kap van de fraaie zilveres
doorns naast het Weeshuis tegen -
over ons verenigingsgebouw heeft 
veel aandacht gekregen. Wij heb
ben bezwaar aangetekend, maar 
niet kunnen bereiken dat de 
bomen behouden bleven. Henk 
Overbeek zal ons indien nodig ter
zijde staan en onze vereniging ver
tegenwoordigen in de Bomen
stichting. 

.Vale Hen 
Als vereniging hebben we richting 
het college gereageerd op het ste
denbouwkundig programma van 
eisen voor de Vale Hen. We zijn 
voor een goede invulling van deze 
rafelrand van onze historische bin -
nenstad, maar hebben moeite met 
het uiteentrekken van de winkel
functie. Culturele functies, zoals 
een nieuwe vestiging van de biblio
theek en een goede binnenstads
supermarkt, van Deen bijvoor
beeld, als alternatief voor de te 
krappe vestiging op het Grote 
Noord, verdienen ons mz1ens 
voorrang. 

5. Verslag activiteiten in het 
kader van het 90-jarig 
bestaan van de vereniging 

Er staan nog twee activiteiten op 
het programma. Dat betreft de 
presentatie van de Veliusuitgave in 
de Oosterkerk op 15 november a.s. 
Op 20 december vindt 's avonds in 
het Architectuurcentrum de pre
sentatie plaats van de architec
tuurworkshop Noorderveemarkt. 
Een groep studenten van de Aca
demie in Arnhem is bezig onder 
leiding van het Architectuur
centrum en met steun van ons be
stuurslid Liesbeth van Apeldoorn. 
Zij zullen de resultaten presente
ren van hun studie naar de moge
lijkheden die het gebied tussen 
Vale Hen, Stationsgebied en Pel
molenpad biedt. Oud Hoorn geeft 
deze resultaten door aan het ge-

meentebestuur in de hoop dat de 
ideeën op enigerlei wijze toepas
baar zijn. 
In het jubileumjaar hebben de 
leden een set ansichtkaarten ont
vangen. Er is een extra nummer 
van ons kwartaalblad uitgegeven 
met artikelen van Jan de Bruin en 
Joost Cox over de oudste geschie
denis van onze stad. In het decem -
bernummer gaat Leo Hoogeveen 
in op de geschiedenis van onze 
vereniging. Ook zijn er voor Ge
rard Beemsterboer en de gidsen 
complimenten voor de buitenge
woon goed georganiseerde wande
lingen. De jaarlijkse fietsexcursie 
voor de leden was opnieuw goed 
voorbereid en georganiseerd, al 
viel het aantal deelnemers wat 
tegen. 
Er is voorts mede met onze steun 
een boekje uitgegeven voor alle 
leerlingen van het basisonderwijs 
over oude en nieuwe monumenten. 
De houtsculptuur Judith en Holo
fernes in de gevel van het Mun -
nickenveld 15-19 is geïmpregneerd. 

6. Presentatie van vier 
zeefdrukken en één lino 

Vijf kunstenaars hebben in het 
kader van het 90-jarig bestaan van 

de veremgmg opdracht gekregen 
om één van de monumenten die 
de vereniging bezit in een prent 
vast te leggen. De vijf monumen
ten zijn: 

het bijzondere pand aan de Bier
kade, met de schuine regenpijp, 
het pànd Onder de Boompjes met 
het fraaie pothuis, 
het verenigingspand Onder de 
Boompjes, 
het van de firma Blokker verkre
gen monument aan het Breed 
het winkelpand in de Schoolsteeg. 

Eerst krijgen Christiaan Heiden
rijk en Peter Dorleijn de gelegen
heid om de door hen gebruikte 
technieken toe te lichten. 

Peter de Rijcke heeft het Oost
Indisch Pakhuis laten weerspiege
len in de gracht. Het is een zes 
kleurendruk; kleuren van de duis
ternis met als tegenstelling het 
licht van het pand. Hij heeft de 
bomen al weggelaten. 

Thea van Lier heeft het pand met 
het pothuis in verstilde oude kleu
ren weergegeven. Het is een vijf
kleurendruk op geschept papier. 

Het mooi gerestaureerde familiewapen bovenin de gevel van Grote Oost 26, Villa Alewijn. 
Lees onder nr. 9. 
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De heer Melcherts, links, neemt de monumentenprijs 2007 in ontvangst uit handen van 
voorzitter Ottens. Lees onder nr. 9. 

Christiaan Heidenrijk heeft voor 
het pand Breed 12 gebruik ge
maakt van een tekening van het 
pand in de huidige situatie en daar 
aan toegevoegd een foto uit het 
archief van Femke Uiterwijk. 

Arie de Jong heeft een prent 
gemaakt die verwijst naar de cul
turele en handelsbetrekkingen die 
Nederland al vier eeuwen met 
Japan heeft. De in onze ogen exo
tisch uitgedoste vader en dochter 
bekijken hier een prent, met daar
op een voor hén al net zo exotisch 
uitziend Hollands straattafereeltje. 

Peter Dorleijn heeft bij de keuze 
van de panden zijn voorkeur voor 
water, schepen en de haven kun -
nen laten meespelen. Zijn inspira
tie heeft hij gevonden bij Breitner 
en Witsen. In zijn lino speelt de 
sneeuw een belangrijke rol in de 
weergave van licht en donker. 

7. Afscheid van 
Liesbeth van Apeldoorn 

Liesbeth van Apeldoorn heeft te 
kennen gegeven haar bestuurs
functie te willen beëindigen. Het 
werk voor de Vereniging Oud 
Hoorn is soms moeilijk te combi
neren met haar dagelijkse werk als 

26 

architect, vooral wanneer zij bij 
projecten in de Hoornse binnen
stad betrokken is. Liesbeth heeft 
toegezegd dat ze op de achter
grond graag actief wil blijven. 
Ook de penningmeester is voorne
mens met zijn werkzaamheden 
voor de Vereniging Oud Hoorn te 
stoppen. In de voorjaarsledenverga
dering van 2008 kan hopelijk een 
nieuw bestuurslid worden voorge
steld. Tot zo lang blijft Jeroen 
Spiekker actief. 

8. Benoeming van Rita Lodde 
in de functie van secretaris 

Rita Lodde wordt bij acclamatie 
benoemd. De voorzitter dankt de 
vergadering voor het vertrouwen 
en hij wenst Rita namens het be
stuur en de leden van de vereni
ging een goede tijd. 

9. Toekenning van de 
Monumentenprijs 2007 

De voorzitter licht de keuze voor 
het monument van 2007 als volgt 
toe. Genomineerd waren de res
tauratie van de villa en de boerde
rij langs de Draafsingel door Frits 
van der Werff, de verbouwing en 
restauratie van het postkantoor aan 
het Grote Oost en de restauratie 
van het naastgelegen pand Villa 

Alewijn. De laatste is het gewor
den. Het is een bijzonder project, 
waarin met grote zorgvuldigheid 
de oude bijzondere details en het 
interieur van dit pand worden her
steld en gerestaureerd. 
Op het bordje dat aan de heer 
Melcherts wordt overhandigd, 
staat een korte omschrijving van 
de geschiedenis en de betekenis 
van dit pand. De heer Melcherts 
wordt van harte gelukgewenst met 
de toekenning van de prijs. 

10. Rondvraag 
John Lamers meldt dat de vrijwil
ligers inmiddels een brief hebben 
ontvangen waarin staat dat zij een 
exemplaar van de Veliuskroniek 
cadeau krijgen. 
Albert de Graaf vraagt aandacht 
voor de correcte vermelding van 
straatnamen en de juiste schrijfwij
ze. Hij waarschuwt voor mogelijke 
naamsveranderingen bij de Vale 
Hen. Namens het bestuur van de 
Vereniging Oud Hoorn zit Hieke 
Stapel in de straatnaamcommissie. 
Zij zal hier attent op zijn. 

11. Voordracht 
Presentatie door bouwhistoricus 
Boudewijn van Langen. Hij licht 
op boeiende wijze de geschiedenis 
van het pand, Villa Alewijn, Grote 
Oost 26, en de ontwikkeling van 
het restauratieplan toe. 
Zijn uitgebreide verhaal is zo inte
ressant, dat de voorzitter hem 
vraagt daarvan een artikel voor het 
kwartaalblad te maken. 
De voorzitter dankt hem met een 
fles wijn. 

12. Slot 
Voor belangstellenden wordt een 
rondleiding in Villa Alewijn ge
houden. 
De heer Melcherts heeft toege
zegd, dat na het gereedkomen van 
het pand nog een mogelijkheid 
voor een rondleiding wordt gebo
den. 



Lezers schrijven 

Prof Dr. C . L . Heesakkers: 

''Alweer een maand geleden mocht 
ik Velius' Kroniek ontvangen in 
het prachtige jasje, waarin u en uw 
collega's van de projectgroep hem 
in dit jubileumjaar hebben gesto
ken. Het boek ziet er werkelijk 
prachtig uit, prachtige bladspiegel, 
prachtige illustraties op kostbaar 
papier. 
Nogmaals voor u en de andere 
medewerkers mijn gelukwensen 
met deze prestigieuze publicatie." 

F R. Barthel: 

"Wat een prachtige heruitgave van 
Velius' Kroniek van Hoorn. Het 
pakket kwam vanmorgen aan: ik 
wist niet wat ik zag. Prachtig ge
drukt op mooi papier, rijk geïllus
treerd. Hulde aan de vertalers voor 
dit gigantische werk, aan de vrij
willigers, aan de redacteuren en 
sponsoren, maar bovenal aan het 
bestuur van de vereniging, dat het 
heeft aangedurfd het werk te doen 
hertalen ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan van de vereniging. 
Lof en bewondering!" 

W Brouwer, Hogeschool van Amster
dam: 

"Mag ik u danken voor de Velius 
hertaling? Ik heb ervan gesmuld. 
Het facsimile was voor mij niet 
toegankelijk, deze wel." 

]. M. Cox, gemeentesecretaris van 
Alkmaar: 

"Met bijzonder veel dank ontving 

ik de prachtige uitgave van de 
Kroniek van Velius. Het is een bui
tengewoon mooi uitgegeven en 
waardevol bezit voor de stad 
Hoorn en haar vele geïnteresseerde 
inwoners. De boeken zullen ook 
hun weg weten te vinden naar tal 
van anderen, waaronder weten -
schappers. Kortom, een welge
meend compliment aan de Ver
eniging Oud Hoorn voor een der
gelijk initiatief1" 

H. van Nierop, o.a. auteur van 'Het 
verraad van het Noorderkwartier', 
werkzaam bij de Faculteit der Geestes
wetenschappen: 

"Hartelijk dank voor het toesturen 
van uw nieuwe uitgave van Velius' 
Kroniek van Ho©rn. Het boek ziet 
er werkelijk prachtig uit en zal een 
belangrijke rol spelen in het on -
derzoek. Ik heb grote waardering 
voor het vele werk dat in deze 
zorgvuldige uitgave is gestopt." 

Cle. Lesger, o.a. auteur van het boek 
'Hoorn als stedelijk knooppunt', werk
zaam bij de Faculteit der Geestes
wetenschappen: 

"Ik heb de Kroniek van Velius in 
goede orde ontvangen en de delen 
zien er prachtig uit. Ik wil u en de 
Vereniging Oud Hoorn graag feli
citeren met het resultaat en bedan -
ken voor het presentexemplaar." 

H. Langeveld: 

Na band 1 van Velius te hebben 
gelezen, was ik zo kwaad op de 
Geldersen, dat ik vind dat we in de 

zomer van 2008 enkele schepen 
moeten uitrusten en een oorlog 
tegen die klaplopers moeten be
ginnen! 
Alle Geldersen hakken we de kop 
af en de rest smijten we overboord. 

Geweldig, jullie boeken over/van 
Velius. Grote hulde! 

Uit Australië van de heer Kees Hoog
land: 

Ik heb de kroniek al reeds sinds 
mid November ontvangen. Het is 
inderdaad een prachtige uitgave en 
in mijn opinion een wonder van 
geleerdheid. Ik feliciteer de Ver
eniging Oud Hoorn voor het ini
tiatief en de Heren en alle mede
werkers die dit werk tot stand 
gebracht hebben. Ik ben al reeds 
halverwege door het boek. Ik ben 
blij dat ik geboren ben in een his
torische stad, maar ik ben nog wel 
meer blij dat ik niet geboren was 
in die tijden. Ik herinner mij nog 
wel een deel van ons avondgebed: 
"Van Pest, Hongersnood en Oor
log, verlos ons Heer." Hoorn in die 
tijd had het allemaal en heel regel
matig. 

Portrelje van Velius. 
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Carel de Jong: afscheid van het Westfries Museum 

Op 1 april aanstaande gaat Carel de 
Jong met pensioen. Hij heeft dan 26 
jaar bij het Wesifries Museum gewerkt. 
Marit Veerman blikt met hem terug op 
deze periode. 

Van horeca naar 
studie geschiedenis 
Carel de Jong komt uit een 
Hoornse horecafamilie. Het was 
dus min of meer vanzelfsprekend, 
dat hij ook die kant opging. Via de 
grote vaart en het werken in 
hotels, belandde hij bij slijterij 
Schermer, omdat wijn zijn interes
se had. Eerst als filiaalhouder, 
daarna als franchisenemer. Na een 

aantal jaren wilde Carel iets 
anders; hij gaat sociale en econo
mische geschiedenis studeren. Ge
schiedenis had altijd al zijn belang
stelling: als 10-jarige jongen kwam 
hij al in het Westfries Museum. 

Tijdens zijn studie kwam hij Henk 
Saaltink tegen, toen conservator 
van het museum, en hij vroeg hem 
of hij een stage kon doen in het 
museum. De slijterij was tegenover 
het Huis Verloren, waarin toen 
nog het kantoor van het Westfries 
Museum gevestigd was. Zo kende 
Carel de medewerkers allemaal. 
Henk Saaltink werd in 1980 zijn 
stagebegeleider. Na de stage kwam 

Carel de Jong geeft uitleg in de zilverkamer van het Wesifries Museum. 
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Marit Veerman 

de baan als educatief medewerker 
vrij. Carel gaf rondleidingen en 
maakte lesprogramma's voor de 
scholen. "Maar," zegt Carel, "al snel 
bleek dat ik een goed gevoel had 
voor het inrichten van vitrines, het 
maken van tentoonstellingen, en -
zovoort. Deze werkzaamheden be
hoorden weldra tot mijn taken
pakket en zo kreeg ik een meer
omvattende functie. Na een paar 
jaar studeerde ik af en ontwikkelde 
mij verder binnen het museum." 

Het werk in het museum 
"Voor mij zijn de voorwerpen in de 
musea geen object op zich, maar 
het product van menselijk hande-



len," zegt Carel. "Het gaat mij om 
de mens, vandaar dat ik sociale en 
economische geschiedenis heb ge
studeerd. Dat heb ik hier in het 
museum ook altijd geprobeerd: 
voorwerpen in hun context plaat
sen. Het verschil tussen arm en 
rijk, religie, alles heeft invloed en 
verandert. Een mooi voorbeeld is 
altijd de positie van Jan Pietersz. 
Coen geweest. Hij wordt naar onze 
maatstaven verafschuwd en als je 
probeert zijn denken en handelen 
te plaatsen in de tijd waarin hij 
leefde, krijgje een heel andere kijk 
op de man. En dat vind ik essen -
tieel om over te brengen." 
In het algemeen vindt hij het zeer 
afwisselend werk: het zoeken van 
materialen, afbeeldingen, voor
beelden. Als je iets zelf niet hebt, 
dan ga je zoeken welk museum het 
wel heeft, zodat je het kunt lenen. 
Ook onderzoek doen en het geven 
van lezingen, behoorde tot zijn 
taak. 
In de loop van de tijd is er een heel 
gevarieerd tentoonstellingsaanbod 
geweest. 

Naast de tentoonstellingen heeft 
hij ook veel tijd besteed aan het 
inrichten van het museum zelf 
"Door steeds te wisselen in thema's 
en verdiepingen anders in te rich
ten, blijft het voor het publiek aan
trekkelijk om te komen. Dat is ook 
de uitdaging die je hebt. Dat je aan 
de hand van een nieuwe aanwinst 
het onderwerp gaat actualiseren. 
We hebben nu ook een ontvangst
ruimte voor publiek. Dat misten 
we nog." 

Een terugblik 
Op mijn vraag welke kant van het 
werk in de voorbije periode het 
meest interessante was, zucht 
Carel eens diep. "Dat vind ik heel 
moeilijk. Laten we eerlijk zijn, het 
werken met kinderen is heel leuk, 
maar een groepje deftige dames 
met geruite rokjes is ook leuk. De 

Het Wesifries Museum, werkplek van Carel de Jong. 

gevarieerdheid is aantrekkelijk. 
Doordat je steeds met andere on -
derwerpen bezig bent, verbreed je 
je visie en kennis en ben je in staat 
in de loop van de tijd meer boven 
de materie te staan, zodat je een 
beter inzicht krijgt. Binnen de stad 
krijg je een goed overzicht wat de 
geschiedenis betreft. 
Het leuke van de geschiedenis van 
Hoorn is, dat hij parallel loopt met 
de geschiedenis van Nederland. De 

onderwerpen in de geschiedenis
boekjes zijn eigenlijk allemaal 
terug te vinden in onze museum -
collectie." 

Tentoonstellingen 
Ik vraag welke tentoonstelling 
hem het meest is bijgebleven. 
"Ik heb bijvoorbeeld een keer een 
tentoonstelling gemaakt over de 
bulloper en de ontwikkeling en 
verbetering van het rundveeras in 
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Het in 2007 met geldelijke steun van velen 
aangekochte Mariabeeld, staat nu in de 
zilverkamer. 

de 19e eeuw. Er zijn nauwelijks 
bezoekers geweest, maar ik vond 
het fantastisch om te doen: met al 
die boeren praten. Ik had prachtige 
spullen. Die koeienkop, die daar 
nog hangt bijvoorbeeld (in de zaal 
waar we zitten) dat is iets om nooit 
te vergeten! 
Dat je je zo hebt verdiept in een 
onderwerp en als je dan bij de ope
ning van de tentoonstelling staat 
en denkt: "Nou, kijk, dat heb ik 
effe gemaakt! En dan komt er 
helemaal niemand! Dat was begin 
jaren '90." 
Vond je dat niet zonde van je werk, 
is mijn opmerking hierover. "Nee, 
dat vond ik helemaal niet! Ik vond 
het fantastisch om te doen! Alleen 
het resultaat was nul." 

Kunstenaars 
"Wat ik ook heel leuk heb gevon
den, is het werken met een paar 
landelijk bekende kunstenaars. 
Ruud Spruit, directeur van het 
Westfries Museum en verleden 
jaar ook met pensioen gegaan, had 
een nationaal netwerk en daardoor 
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hebben we tentoonstellingen ge
houden met mensen, die landelijk 
bekend zijn, zoals Jean Lemaire, 
Henk Helmantel of Ans Markus. 
We hebben gezegd: we moeten 
proberen zoveel mogelijk mensen 
binnen te halen. Dat kun je doen 
door bijvoorbeeld de historische 
collectie te actualiseren. Dus kies 
je schilders, die ook realistisch 
schilderen in het verlengde van 
onze collectie. Zo schildert John 
Lemaire portretten van mensen 
met heel bewerkte kleding aan. 
Dat is de andere kant, dat je niet 
inhoudelijk bezig bent en alleen 
maar binnengekomen schilderijen 
ophangt. 
Daarnaast hebben we een aantal 
kostuumprojecten gehad, waar 
grote bezoekersaantallen op af 
kwamen. Dan heb je ook publieks
begeleiding nodig." 

Wat probeerde Carel de Jong door 
zijn werk te bereiken? Hij zegt 
hierover: 
"Ik heb altijd proberen te bereiken, 
dat in de eerste plaats mensen iets 
meer geïnteresseerd zouden raken 
in de geschiedenis van hun eigen 
stad en streek. 
Ook aan kinderen probeerde ik te 
vertellen, dat er niet alleen een 
ontwikkeling is in techniek, maar 
ook een ontwikkeling in het den -
ken van mensen, in de vrijheid van 
mensen. Daarom ben ik geen 
kunsthistoricus, maar sociaal-eco
nomische historicus. 
Het was ook fantastisch, dat we het 
voor elkaar kregen het Mariabeeld 
op een veiling aan te kopen. De 
hele bevolking stond erachter." 

Met pensioen gaan 
Op mijn vraag wat Carel ervan 
vindt om met pensioen te gaan, 
antwoordt hij, dat hij er nu aan 
begint te wennen, maar dat hij het 
in het begin maar niks vond. "Ik ga 
nog steeds elke dag fluitend naar 
mijn werk en eerlijk gezegd ben ik 

er trots op. Hoorn is mijn vader
stad en ik vind het prettig om hier 
te werken, maar het houdt een 
keer op. Als het zou mogen, zou ik 
wel doorgaan, maar het mag niet. 
Ambtenaren moeten als ze 65 zijn 
stoppen. Dat was de eerste knop 
die je moet omdraaien. Bij het ont
vangen van je ontslagbrief, denk je: 
'Ja, het is zover!" 
Zijn plannen voor de toekomst 
zijn nog niet duidelijk. "Er zijn 
geen vastomlijnde plannen, maar 
ik denk er over artikelen te gaan 
schrijven bijvoorbeeld over ten -
toonstellingen die ik heb gemaakt 
en waar nog nooit over is gepubli
ceerd. Er is stof genoeg." 
Wat Carel zal missen, is de pretti
ge werkomgeving en alles daar 
omheen. De contacten met colle
ga's en mensen in de stad. Dat wat 
bij je werk hoort. Je komt in een 
ander circuit terecht. 
En als je artikelen gaat schrijven, 
moet je jezelf de discipline opleg
gen, dat je daar iedere morgen om 
negen uur aan begint. 

Het Westfries museum 
in de toekomst 
Er zijn voorstellen ontwikkeld over 
de invulling van het Oostereiland. 
Ziet hij daar voor het Westfries 
Museum nog een rol weggelegd? 
Carel vindt het een uitstekend idee 
om het Oostereiland deels voor 
cultuur en musea te bestemmen en 
voor toeristen aantrekkelijk te 
maken. Hij vindt alleen, dat het 
Westfries Museum daar niet naar 
toe moet. 
''Als we zoveel geld willen vrijma
ken om het museum eventueel te 
verhuizen, kun je het beter inves
teren op de plek zelf We hebben al 
eens gesproken over het bijtrekken 
van nog een pand; dan kun je beter 
daar je geld insteken. 
Om kunst in musea rond en in de 
buurt van het plein te handhaven, 
zoals de Boterhal, het Affiche
museum en ons museum: dat vind 



ik heel goed en dan op het Oos
tereiland weer andere zaken. Het 
Westfries Museum is als gebouw al 
het mooiste museumvoorwerp dat 
er is en tegelijkertijd is er de han
dicap van de geringe toegankelijk
heid. Maar het heeft ook een eigen 
plek in de stad verworven. Boven
dien, wat zou je anders met dit 
gebouw moeten doen? Je kunt je 
er moeilijk iets anders in voorstel
len. 

Welke plek is er voor de jeugd 
in het museum? 
"Dat is een heel lang proces ge
weest. Destijds is met de wethou
der van onderwijs en cultuur Jaap 
Schaper afgesproken, dat alle scho
len lx per jaar naar het museum 

Kom eens op bezoek 

Op bladzijde 2 van dit blad, ons 
kwartaalblad, vindt u onder het 
kopje openingstijden, tijdens 
welke uren u ons onderkomen in 
het Oost-Indisch Pakhuis, Onder 
de Boompjes 22, binnen kunt 
lopen. Als u de mooie 'poort' van 
dat voormalige pakhuis van de 
VO.C. door bent gegaan, komt u 
in de winkel. De gastvrouw of -
heer van die dag komt dan vragen 
of zij of hij u kan helpen. Mis
schien wilt u alleen maar wat 
rondkijken, want in schappen 
langs de muur staan boeken, boek
jes en tijdschriften over de geschie
denis van Hoorn uitgestald en daar 
kan u vrijelijk in gaan staan blade
ren. Er staan twee gemakkelijke 
fauteuiltjes, dus daar kan je lekker 
in gaan zitten lezen. Koffie en thee 
worden u met of zonder koekje 
aangereikt. Het is er lekker warm; 
dus wat wil je nog meer! Heeft u 
alleen zin in een praatje? Ook 
goed! Als u even de winkelruimte 
doorloopt, komt u in het praat/
koffie/theekamertje. Iedereen die 

zouden komen. Dat leidde soms 
tot 6000 leerlingen per jaar! Er is 
nu een groot aanbod van educatie
ve projecten en we hebben een 
prachtige VOC-collectie. Als scho
len naar het museum willen 
komen in het kader van de 
Gouden Eeuw of de VOC kan dat 
altijd. We hebben daar altijd plaats 
voor. 
Daarnaast hebben we twee of drie 
keer per jaar tijdelijke projecten. Ik 
ben er heel tevreden over hoeveel 
scholen daarop reageren. Dat is 

" een succes. 

Opvolging 
Carels opvolging is desgevraagd 
goed . geregeld. Hieke Stapel is 
publieksbegeleidster, ook voor de 

daar bij het meestal aanwezige 
groepje aanschuift, kan zijn 
mening over wat er in Hoorn 
speelt kwijt en vooral als er 'oude' 
Horinezen' aan het woord zijn, valt 
er nog heel wat te lachen! En dan 

scholen. Cecile Koenjer doet de 
educatie en de presentatie. Boven
dien zal een aantal contacten door 
de nieuwe directeur worden over
genomen. 

Carel de Jong houdt een goed 
gevoel over aan het einde van zijn 
werkzaamheden. Er zijn een groot 
aantal topstukken van grote kwali
teit in de afgelopen zesentwintig 
jaar bij elkaar gebracht en het 
museum is bekend bij een groot 
publiek. 

De Vereniging Oud Hoorn wenst 
Carel de Jong veel succes toe en 
wellicht zien we in de toekomst 
een aantal artikelen van zijn hand 
in het kwartaalblad verschijnen! 

heb ik het nog niet eens over de 
tentoonstellingsruimte, die nog 
niet eens zo lang geleden in ge
bruik is genomen. Daar hoort u de 
volgende keer iets over! 

F.U. 

Gastheer Henk Halsema, samen met Albert de Graaf en Diana v. d. Hoogen aan de kojfie. 
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Zowel bij het bestuur als de redactie 
van het kwartaalblad leefden ideeën 
over een andere opzet van de rubriek: 
meer op de actualiteit gericht en minder 
herhaling. 

Aanlichtingsbeleid 
Stichting Hoorn 650 diende meer 
dan een jaar geleden een plan voor 
de aanlichting van een aantal mo
numenten in. Door welke reden 
ook lukte het niet om een beleid te 
formuleren en dus kwam er van dit 
idee in het jubileumjaar niets 
terecht. Jammer, want onze monu
menten mogen, onder voorwaar
den, ook 's avonds gezien worden. 
Wellicht dat hiervoor een beroep 
kan worden gedaan op de opbreng
sten uit de te introduceren recla
mebelasting. Aanlichting van mo
numenten vergroot de aantrekke
lijkheid van onze stad en dient te
vens een economisch belang. 

Achterstraat. 
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Tijdens de afgelopen feestdagen 
hebben de winkeliers feestverlich
ting in de stad aangebracht. Het 
wordt tijd dat er beleid op dit punt 
komt. In de daklijst van het ge
meentelijke monument Achter de 
Vest 56 was bijvoorbeeld verlich
ting aangebracht die niet passend 
is. Beleid en handhaving zijn 
nodig. 

Blinderen van ramen 
De commissie Welstand en Monu -
menten heeft aandacht gevraagd 
voor het dichtplakken van ramen 
met ondoorzichtig folie, reclame 
of schilderwerk ter voorkoming 
van inkijk. De commissie vindt dit, 
terecht, geen verbetering van het 
aanzien van de binnenstad. Op 
grond van welstandscriteria kan er 
weinig tegen worden onderno
men. Mogelijk dat schrijnende 
gevallen als een exces in de zin van 

de welstandsnota kunnen worden 
beschouwd, in welk geval wel 
mogelijkheden tot aanschrijving 
van gemeentewege bestaan (zie 
ook de rubriek: Van de bestuursta~ 
fel). 

Begraafplaatsen 
Zie de rubriek Van de bestuurstafel 
en het artikel op pagina 5. 

Open gaten 
Op verschillende plekken in onze 
prachtige binnenstad, zoals aan het 
Kerkplein, op de Italiaanse Zeedijk 
en de Nieuwendam, bevinden zich 
open gaten, waar aandacht voor 
nodig is (zie foto's pagina 35). 

Achterstraat, 
beschermd stadsgezicht 
Intermaris ontwikkelt een plan 
voor de bouw van tien jongeren -
woningen op het voormalige 
BBN-terrein. De commissie Wel
stand en Monumenten wil eerst 
een cultuurhistorische analyse van 
de plek alvorens zich over het plan 
uit te spreken. 

Breed 54, 
beschermd stadsgezicht 
In verband met uitbreiding en ver
bouw van het pand wordt een 
nieuwe pui geplaatst. De commis
sie Welstand en Monumenten 
worstelt met het voorstel. Er kan 
niet worden gesteld dat de vorm -
geving van de nieuwe pui niet aan 
redelijke eisen van welstand vol
doet, maar bezwaar blijft er tegen 
de voorgestelde kleurstelling. 
Bovendien wordt gevraagd de 



reclame in de architectuur mee te 
nemen. 

Dorpsstraat 312, Zwaag 
Er dreigt weer een stolp voor de 
vlakte te gaan. Er is een aanvraag 
voor de bouw van een villa inge
diend. De stolp is onderdeel van 
een redelijk gaaf ensemble van 
stolpen, tuinderswoningen en 
schuren, aan het lint met meerde
re stolpen. Daarom had deze stolp 
bewaard moeten worden. De stolp 
is destijds niet vanuit het oogpunt 
van cultuurhistorie beoordeeld. De 
sloopvergunning blijkt reeds te 
zijn afgegeven en dus is er geen 
weg terug. We hopen een les, want 
het karakteristieke en vanuit cul
tuurhistorisch perspectief waarde
volle en beschermde aanzicht van 
de linten gaat in hoog tempo ver
loren. 

Gouw 1, voorbereiding 
gemeentelijk monument 
Het is niet mogelijk gebleken om 
de karakteristieke trappartij en de 
lichtinval in het trappenhuis van 
dit monumentale warenhuis van 
architect Jacot (1911), welke ken
merkend zijn voor de architectuur 
van J acot, te handhaven. Dat is 
jammer, maar niettemin is men 
erin geslaagd om een goed renova
tieplan te realiseren. Dit voor 
Hoorn unieke monument moet 
snel de status van gemeentelijk 
monument verkrijgen. 

Grote Noord 22, 
beschermd stadsgezicht 
De voorgestelde wijziging van de 

Keern 24-26. 

winkelpui betekent een verbete
ring omdat bovengevel en onder
pui weer een geheel gaan vormen. 

Keern 21 
De overdadige reclame-uitingen 
op de Fordgarage aan het Keern, 
waarover wij eerder de staf braken, 
worden in omvang teruggebracht. 

Keern 24, 26, 43, 45, 77, 127, 139 
en Koepoortsweg 99, 101 en 
121 
De commissie Welstand en Monu
menten staat positief tegenover 
plaatsing van deze panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
Een goede ontwikkeling. 

Kleine Noord 5, 
gemeentelijk monument 
Als aan de voorwaarden van de 
commissie Welstand en Monu- · 
menten wordt voldaan, kan dit ge
meentelijke monument worden 

opgeknapt. De aangepaste pui 
moet qua detaillering identiek zijn 
aan de bestaande pui. Extra aan -
dacht is nodig voor de doorbraak 

~~~-~ 
f 

" 

Grote Noord 22. 
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Veermanskade en Hoofd. 

naar het oude deel vanuit het oog
punt van bouwhistorie en docu -
mentatie. 

Koepoortsweg 73, 
gemeentelijk monument 
In de tuin achter dit pand, dat 
door de Stichting Stadsherstel in 
samenwerking met Wilgaerde 
wordt verbouwd tot zorghotel, 
bevinden zich drie monumentale 
bomen: de grootste(!) walnoten
boom (ook wel okkernotenboom 
genoemd: Juglans regia) die op 
Hoorns grondgebied staat, een 

Koepoortsweg 73. 
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forse bruine beuk (Fagus sylvatica 
Atropunicea) en een Venijnboom 
(Taxus baccata). We gaan ervan uit 
dat er tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden zorgvuldig met 
deze drie monumentale bomen 
wordt omgegaan. 

Johannes Poststraat 
De procedure voor plaatsing van 
de Engelbewaarderskerk op de 
gemeentelijke monumentenlijst, is 
gestart. 

Nieuwland 
De Kroniek van Velius mag dan 
zijn uitverkocht, Velius blijft aan -
dacht vragen. Beeld en omgeving 
op het Nieuwland zijn aan een 
grondige onderhoudsbeurt toe. 

Stationsgebied 
Na de presentatie van de plannen 
van de Taskforce Ruimtewinst en 
de studenten van de Bouwkunst
academie in Arnhem voor de 
Noorderveemarkt en het stations
gebied, hopen we dat college en 
raad zich bezinnen op de aangebo
den mogelijkheden en visies. Het 
steeds opnieuw ontwikkelen van 
visieloze en onsamenhangende 
plannetjes voor dit deel van de 
binnenstad, zoals recent een 

gedrocht van een fietsenstalling en 
vervolgens een reizigersinforma -
tiebord, moet stoppen. Alle partij
en moeten om de tafel gaan en de 
potenties van het totale gebied, 
ook die van de noordzijde van het 
station, onderzoeken, waarbij recht 
wordt gedaan aan het station als 
monument en het beschermde 
stadsgezicht van de historische 
binnenstad. Het is te hopen dat het 
nu gedaan is met de weinig ambi
tieuze spielereitjes van NS-Vastgoed. 
Het wordt tijd dat de gemeente de 
regie in handen neemt, waarbij 
ook naar straatmeubilair en infor
matie- en verkeersborden wordt 
gekeken. En als er een andere fiet
senstalling nodig is: misschien kan 
de Conexxion-garage daar tijdelijk 
voor worden gebruikt. 

Vale Hen 
Oud Hoorn staat positief tegen -
over de herontwikkeling van deze 
rafelrand van de stad, maar heeft 
nog geen antwoord ontvangen op 
de brief aan het college over het 
plan. Bij een aantal ideeën en de 
uitvoerbaarheid heeft Oud Hoorn 
vraagtekens en bedenkingen ge
plaatst, zoals het verdiept aanleg
gen van de verkeersroute tegen de 
Westersingel aan en het mogelijk 
verkleinen van de singel. Oud 
Hoorn vreest toename van auto
verkeer in de stad. 

Veemarkt 40 
hoek Noorderstraat 
De ontwikkeling van dit bouwplan 
voor het hoekpand, met winkels 
en appartementen, blijft een moei
zaam proces. Het ontbreken van 
een beeldkwaliteitsplan en een 
actueel bestemmingsplan, wreekt 
zich ook hier. De commissie Wel
stand en Monumenten vindt dat 
het ingediende bouwplan te wei
nig ambitie uitstraalt voor deze 
markante plek. Ook qua sfeer sluit 
het ontwerp onvoldoende aan bij 
de omgeving. Wie bedenkt bij-



voorbeeld uitpandige balkons op 
deze plek, waar vlakke gevels in de 
historische stad kenmerk zijn? 

Veermanskade en Hoofd, 
beschermd stadsgezicht 
Het herinrichtingsplan voor deze 
belangrijke historische locatie is 
ingetrokken. Oud Hoorn hoopt 
dat de voor de kade kenmerkende 
bestrating met kinderhoofdjes 
blijft. Wel wordt een ondergrondse 
oplossing voor de vuilcontainers, 
die er in de zomer staan, gereali
seerd. 

Westerblokker 15, 
gemeentelijk monument 
Deze authentieke woning aan het 
lint, waarvan de bouwkundige 
toestand slecht is, wordt gerestau
reerd. 

Westerdijk 13-15-17, 
beschermd stadsgezicht 
In het vorige kwartaalblad ten 
onrechte Achterom genoemd. De 
woningen worden gesloopt en ver
vangen door acht appartementen. 
Sloop en nieuwbouw moeten op 
elkaar aansluiten. Oud Hoorn 
vraagt om een zorgvuldige inpas-

Open gaten: Nieuwendam. 

Open gaten: Italiaanse Zeedijk. 

sing van het nieuwe plan. 

Westerdijk locatie 
'oude Schouwburg' 
Het nu geheel vrijstaande karakte
ristieke pandje op de Westerdijk 
zal ook worden gesloopt. Daarmee 
komt de gehele strook tussen 
Nieuwsteeg en Geldersesteeg vrij 
voor het bouwplan dat het archi
tectenbureau Breitman & Breit
man uit Parijs in opdracht van De 
Peijler ontwikkelt. Oud Hoorn 
betreurt het verlies van dit aardige 
pandje, dat helaas geen bescherm
de status bezit. Het bouwplan 
blijkt inmiddels een fors stuk 
opgetild. De raadscommissie heeft 
aangegeven dat de hoogte van het 
bouwplan in de Geldersesteeg 
minder moet worden. Het ont
werp grijpt terug op elementen uit 
de klassieke bouwkunst maar 
schijnt tegelijkertijd ook geïn
spireerd te zijn op de Holland
se bouwkunst uit de 13e eeuw. Wij 
hebben daar onze twijfels bij. 
Daarvoor speelt de parcellering van 
de gevelwand onvoldoende een rol. 
Een pier die aansluit op de as via 
een poort naar het binnenterrein 
maakt onlosmakelijk deel van het 

Open gaten: Kerkplein. 

ontwerp van de Parijse architecten 
uit. Wij hopen dat dit element en 
het eveneens zorgvuldig te ont
wikkelen binnenterrein en de aan -
sluiting op de panden en de ont
sluiting van de parkeergarage aan 
het Achterom, en de naastliggende 
stegen niet wegens de kosten zul
len sneuvelen of aan kwaliteit 
inboeten. 

Westfriese Omringdijk, 
provinciaal monument 
Oud-Hoorn- en statenlid Ed Wa
gemaker heeft vragen aan Gede
puteerde Staten gesteld over de 
herstelwerkzaamheden aan de 
Westfriese Omringdijk, een pro
vinciaal monument. Hij bepleit 
een cultuurhistorisch verantwoor
de aanpak en het gebruik van 
Noorse stenen in plaats van fa
brieksmatig geproduceerde basal
tonblokken. In stukken van rond 
1250 wordt al over de dijk om 
West-Friesland gesproken. Wage
maker wil ook het tracé en karak
ter van de historische Schellink
houterdijk, dat deel van de West
friese Omringdijk uitmaakt, ver
sterken door de aansluiting op de 
Willemsweg aan te passen. 
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Men vraagt ons 

Voor mij heb ik het herdenkings
geschrift liggen, dat ter gelegen -
heid van het bijna 70-jarig bestaan 
van de RK-Aloysius Mavo-school, 
werd gemaakt. De school startte in 
1917, maar het hiervoorgenoemde 
boekje verscheen in 1985, omdat 
de school dat jaar opging in de 
scholengemeenschap Werenfrid us 
en toen dus ophield zelfstandig te 
bestaan. De school heeft dus eigen
lijk 68 jaar bestaan! 

Omdat ik u van deze school een 
leraren- en een klassenfoto uit de 
vijftiger jaren wil laten zien, vertel 
ik ook iets over het begin van deze 
RK.Aloysius MULO/ ULO school. 
In 1917 kwamen een aantal nota
belen bij elkaar: de heren E. J. M. 
Stumpel uit Hoorn, H. Schermer 
uit Berkhout, A. Commandeur uit 

Berkhout, N. Commandeur uit 
Wognum, W. Vlaming uit Me
demblik, P. Jong uit Lutjebroek en 
deken Vergeer van Wognum. Zij 
vormden het bestuur van de R.K. 
Schoolvereniging St. Aloysius en ze 
wilden graag één of meer R.K. 
ULO-scholen in West-Friesland 
oprichten. Om te beginnen wilde 
men grond aankopen aan de 
Draafsingel en daarop met de 
bouw van de eerste school begin
nen. Maar die aankoop ging niet 
door, toen bleek dat het herenhuis 
van de familie Hetterschij aan 
Onder de Boompjes te koop was. 
Dat was een buitenkansje, want 
zoals u op bijgaande foto kunt 
zien, is de kap van het betreffende 
pand (zie foto 2, het vierde pand 
van links) flink groot en in dat huis 
werd in oktober 1918 met de eerste 

Femke Uiterwijk 

West-Friese ULO-school gestart. 
Er hadden zich 3 7 leerlingen aan -
gemeld, waaronder ook enkele 
meisjes! In een circulaire, versche
nen in 1917, stond weliswaar: " ..... 
dat in de toekomst ook voor de 
Katholieke bevolking van West
Friesland mannen moeten kunnen 
optreden, die toegerust zijn met 
uitgebreidere kennis, dan die 
welke de gewone lagere school kan 
aanbrengen ... ", maar om financiële 
redenen werd ook een aantal meis
jes toegelaten. 

In het boek 'Hoorn, huizen, stra
ten, mensen staat vermeld, dat het 
pand binnen werd verbouwd tot 
school voor Meer Uitgebreid La
ger Onderwijs. Een MULO-school 
dus. Op foto 1 is te zien, dat boven 
de ingang een nis is aangebracht 

Foto 1: In dit voormalige woonhuis van de fam. Hetterschij werd de eerste Ulo/Mulo gevestigd, ± 1917. 
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Foto 2: Kaart gestempeld: 1932. Gezicht op Onder de Boompjes. Vierde huis van de hoek het 
grote pand, waarin vanaf 1917 tot 1936 de Aloysius MULO/ULO gevestigd was. 

met daarin een beeld voorstellende 
Sint Aloysius. 
Achter het perceel werd nog een 
bergplaats gebouwd. Architect van 
het geheel was de heer W. N. 
Vlaming uit Medemblik. Ik denk, 
dat het dezelfde mijnheer Vlaming 
was, die ook in het eerste bestuur 
zitting had. Uit hetzelfde grote 
boek blijkt, dat het schoolbestuur 

in 1930 ook in het bezit was van 
vier huisjes aan Achter de Vest, 
namelijk de nummers 48, 50, 52 
en 54. In dat jaar wordt door het 
schoolbestuur opdracht gegeven, 
achter deze pandjes privaten (w.c.'s) 
en kasten te maken. 

In 1935 werd besloten het heren
huis te slopen. Er moest een echt 

Foto 3: Achter de Vèst tussen nr. 46 en 48: 
het poortje, dat naar het schoolplein leidde. 

schoolgebouw komen met maar 
liefst acht lokalen (zie foto 4). Het 
bestuur kocht daartoe ook nog het 
kleine woonhuis nr. 18. erbij. Het 
schoolgebouw zoals het er nu nog 
staat, is ontworpen door de 
Hoornse architect Johan Verberne 
en werd in 1936 in gebruik geno
men. Het pand is ondertussen op 
de gemeentelijke monumentenlijst 

Foto 4: Onder de Boompjes 18/19. In 1936 is het nieuwe gebouw voor de Aloysius ULO klaar. In de deuropening staat een Duitse soldaat. 
Dus deze foto moet tussen 21 juli 1942 en 1 december 1944 genomen zijn. 
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Het lerarencorps in de jaren vijftig voor de ingang van de school, van links naar rechts: de 
heren Stuijfbergen, Willems, Van Iersel, kapelaan Herzberg, directeur van de school Holt
kamp, Van der Berg en Dekker? 

geplaatst, omdat het 'invloeden 
toont van de laatste periode van de 
Amsterdamse School'. Ook binnen 
valt nog steeds het prachtige jaren 
dertig tegelwerk op langs de trap
pen en de gangen. Het beeld, de 
heilige Aloysius voorstellende, dat 
in het oude pand in een nis boven 
de vooringang stond, paste niet bij 
deze bouwstijl. Het werd bij de 
nieuwe school op een verhoging 
aan de achterzijde geplaatst. Helaas 
is het op zeker moment in stukken 
gevallen. 

Tijdens de bouw van de school 
kregen de leerlingen les in het ge
bouw van de voormalige Open -
bare Lagere School, dat op de bin -
nenplaats achter de Nieuwsteeg 
stond en dat te bereiken was via 
een steegje uitkomend op de 
Kruisstraat. 

De Aloysiusschool gevestigd aan 
Onder de Boompjes had ook een 
toegang via Achter de Vest naar het 
plein achter de school. Op foto 3 
ziet u het poortje tussen Achter de 

/ , f " - 1 

Vest 46 en 48, waardoor menige 
leerling met de fiets aan de hand 
het schoolplein bereikte en via dat 
plein de achteringang van de 
school. 
De Tweede Wereldoorlog brak uit 
en het mooie nieuwe schoolge
bouw werd van 21 juli 1942 tot 1 

december 1944 in beslag genomen 
door de Duitse Wehrmacht. Waar 
gingen de leerlingen toen heen? 

In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw nam het aantal leerlingen 
flink toe: de school werd te klein. 
Op het schoolplein werden drie 
noodlokalen neergezet. Ook in het 
Protestantse Weeshuis in de nabij
gelegen Achterstraat werden enke
le ruimtes in gebruik genomen. 

Pas in 1971 wordt een nieuw groot 
gebouw aan de Berkhouterweg 
opgeleverd, dat ook al spoedig te 
weinig ruimte bood. Ook daar 
kwamen noodlokalen op het 
schoolplein te staan en werd ook 
nog eens in het ertegenovergele
gen Missiehuis les gegegeven. Eind 
1985 werd de Aloysius MAVO op
genomen in de scholengemeen -
schap Werenfridus. 

Eindexamenklas 1952? Helemaal links de leraar Frans, Willems. Tweede van rechts leraar Stuijfbergen, vierde van rechts leraar Dekker?, 
naast hem lerares Jaspers, zevende van rechts leraar van Rooyen. Zittend eerste van rechts Geard de Haan, naast hem Huub Willems, vierde 
van rechts Adje Biezen, later getrouwd met Huub Willems, vijfde van rechts John Lamers. 
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Jaarverslag Kerkmeijer-de Regtstichting 

Bestuurlijk heeft de stichting het 
afgelopen jaar een flinke gedaante
wisseling, om niet te zeggen een 
flinke verjonging, ondergaan. Mr. 
J. T. J. Schaper treedt op 1 januari, 
namens het Westfries Museum, 
aan als voorzitter en op datzelfde 
moment neemt drs. A. G. F. van 
Weel, namens Vereniging Oud 
Hoorn, de functie van secretaris 
over van de heer Albert de Graaf 
Penningmeester Jan Wigard zorgt 
in 2007 voor de broodnodige con
tinuïteit. In de bestuursvergade
ring van november geeft hij echter 
te kennen het mooi te vinden na 
25 jaar. Het vernieuwde bestuur 
gaat op zoek en prijst zich gelukkig 
dat mevr. drs. P. M. Huisman begin 
2008 de functie van penningmees
ter op zich wil nemen. Daarmee 
heeft de stichting in ruim een jaar 
een totaal nieuw gezicht gekregen. 

Tweeduizendzeven staat sterk in 
het teken van de viering van het 
50-jarig jubileum. Het kwartaal
blad van september maakt inhou
delijk melding van die viering. Als 
geschenk aan de Hoornse bevol
king siert het kerkraam met de 
twaalf Hoornse poortjes voortaan 
blijvend de Oosterkerk. Het be
stuur heeft het initiatief genomen 
te komen tot een publicatie over 
de naamgevers van de stichting en 
de stichting zelf Historicus Rob de 
Knegt heeft de opdracht daartoe 
aanvaard. De komende jaren werkt 
hij aan de realisering van het boek 
over Kerkmeijer c.s. De verwach
ting is dat het werk begin 2010 
door de Publicatiestichting Bas 
Baltus wordt uitgegeven. 
Het normale stichtingswerk is in 
2007 gewoon doorgegaan. Het 
heeft gelukkig niet geleden onder 
de festiviteiten. Traditiegetrouw 

buigt het bestuur zich over een zeer 
uiteenlopende reeks verzoeken. 
Soms vindt uitvoerig overleg plaats 
met de indieners, soms valt een 
verzoek volledig buiten de stich
tingsdoelstelling en is teleurstelling 
de uitkomst. Het moet gezegd: het 
cultuurhistorisch bewustzijn groeit 
in West-Friesland. Daarmee wordt 
vaak schrijnend duidelijk hoe hoog 
de financiële nood is. 

De stichting is het afgelopen jaar 
financieel actief betrokken geraakt 
bij vijf projecten. Zeer speciaal is 
de bijdrage aan de totstandkoming 
van de vertaling van de Kroniek 
van Hoorn van Th. Velius. De 
stichting steunt zelden een boek
prod uctie, maar voor deze jubi
leum-uitgave van Oud Hoorn 
maakt zij een uitzondering. 
De Stichting Vrienden van het 
Westfries Archief ontvangt een 
bedrag voor de aankoop - en dus 
ook voor het professionele beheer 
- van de historische Polygoonfilm: 
'Hoorn 600 jaar stad'. 

Ton van Weel 

Op voorspraak van het Westfries 
Museum koopt onze stichting het 
fleurige olieverfschilderij 'Bloe
menstal op de Gedempte Turf
haven' van Carl Fahringer ( 187 4-
1952). Dit karakteristieke werk van 
de Oostenrijkse professor en 
kunstschilder staat de stichting in 
bruikleen af aan het museum. 

Veel is er de afgelopen jaren te 
doen geweest over het Mariabeeld 
afkomstig uit de Vrouwekerk op 
het Kleine Noord; te koop, niet 
gelukt, weer te koop, wel gelukt. 
Mede dankzij een bijdrage van 
onze stichting keert het beeld met 
de gouden kroon na vele omzwer
vingen terug in de stad. Een resul
taat om trots op te zijn. 
De laatste actie waaraan een sub
stantiële bijdrage is verleend (uit te 
smeren over 2007 en 2008) is de 
realisatie van de Nieuwlicht 
Kloosterpoort te Blokker. Geluk
kig beijvert de Kloosterwerkgroep 
zich om de originele sluitsteen 
terug te brengen. 

Aankoop schilderij 'Bloemenstal op de Gedempte Tutjhaven' van Carl 
Fahringer. Lees derde kolom. 
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Herinneringen uit de oorlogsperiode 1940 - 1945 

HIJ R STE E E. 

Beschreven wordt de situatie van 
het gezin Hofman-den Ouden
dammer in de Gelderse Steeg 33. 

Vader Piet en moeder Dora had
den 6 kinderen, Piet, Cor, Nico, 
Joop, Gitta en Annie. Mijn vader 

was groenteboer en ventte met een 
motorbakfiets de groente uit. 
Moeder werkte tot de oorlog be
gon in de garderobe van het Park
hotel aan het Achterom. Waarvan 
het gezin in de oorlog leefde - ik 
was toen 9 jaar - weet ik niet pre
cies meer. Wel herinner ik mij nog, 
dat vader soms voor eten dingen 
uit ons huis ruilde, zoals schilderij 
en en mooi kristal. We hebben niet 
zozeer gebrek gehad aan eten, 
omdat we ook etensbonnen kre
gen, die we bij de gaarkeuken in de 
Kruisstraat konden inleveren. 
Mijn broer Piet, veel neven van mij 
en andere Hoornse jongens moes
ten toen ze 18 jaar waren naar 
Duitsland. Toen mijn broer Piet 
met de kerstdagen verlof zou krij
gen om naar huis te gaan, was hij 
natuurlijk ontzettend blij. Hij had 
veel last van heimwee. Toen hij, in 
Duitsland nog, op het perron 
stond, werden plotseling alle ver
loven in getrokken. Ten einde raad 
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Het bidprenlje van Petrus Johannes Hef man. 

heeft hij toen zijn hand in een 
draaiende machine gestopt om zo 
met ziekteverlof naar huis te kun -
nen. Voordat hij naar huis ging, 
heeft hij dit aan iemand verteld, 
die hem toen verraden heeft. 
Dit verhaal heeft mijn neef Cor 
Baas na de oorlog, aan mijn ouders 
verteld. Mijn broer Piet werd met 
zijn gewonde hand door de Duit
sers weggevoerd en mijn ouders 
kregen later bericht, geschreven op 
een pakje dat retour werd ge
stuurd, dat hij in Oranienburg bij 
Berlijn gestorven was . 
Via de Ortscommandant - de 
Duitse overheersers hielden kan
toor in het pand Grote Oost 8 -
werd alles geregeld en van hem 
hebben mijn ouders officieel ver
nomen, dat hij gestorven (ver
moord) was. Mijn ouders hebben 
er alles aan gedaan om ervoor te 



Het persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog van Petrus Johannes Hofman. 

zorgen, dat mijn andere broer, 
Cor, niet naar Duitsland hoefde. 
Dokter Bijou uit de Ramen heeft 
hem uiteindelijk afgekeurd 
wegens hartklachten. 
Toen mijn ouders van de dokter 
hoorden, dat 2 zoons van de fam. 
Versnel uit Amsterdam ook opge
roepen waren, zijn zij (5 mannen 
in totaal) ondergedoken bij mijn 
ouders. Het waren Henk en Jan 
Versnel, Jo Band, en nog 2 vrien -
den van deze jongens. Zij sliepen 
op de grote zolder en gingen alleen 
's avonds naar buiten; heel even een 

luchtje scheppen. Werd er een raz
zia gehouden, dan verdwenen de 
mannen op een klein opzoldertje 
bij de achterkamer. Voor de ingang 
kwam dan een groot schilderij te 
hangen, tot het weer veilig was. 
Mijn ouders hielpen ook veel 
mensen, die onderweg waren om 
eten te halen bij de boeren. Dat 
waren vooral veel Amsterdam -
mers. Zij moesten 's avonds voor 
acht uur van de weg af zijn en ze 
kwamen dan met hun kinderwa
gens of handkarren bij ons in de 
fietsenstalling overnachten. Zij 

sliepen dan in hun handkarren op 
wat oude dekens. Van mijn moe
der kregen ze 's morgens wat 
warms te drinken en dan trokken 
ze weer verder. 

Waarom ik dit verhaal nu pas ver
tel? 
Met mijn kinderen en kleinkinde
ren praat ik nu meer over de oor
log, en zij vragen hoe het toen was. 
En ik vind dat mijn ouders het ver
dienen, dat een dergelijk verhaal 
ook eens door anderen gelezen, en 
bekend wordt. 
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Jaarrekening 2007 en begroting 2008 

Vereniging Oud Hoorn 
Exploitatie 

Vereniainasactiviteiten 
Contributies 
Excursies, cursussen, 

lezinaen e.d. 
Rente 
Overiae 
Totaal inkomsten 

Bureau- en organisatiekosten 
Secretariaat 
Lidmaatschappen en contributies 
Representatie 
Verzekerinaen 
Vergaderkosten 
Advieskosten 

Ledenactiviteiten 
Kwartaalblad 
Gidsen 
Excursies, cursussen , 

Lezinaen e.d. 
Overiae 

Totaal kosten 

Producties 
Verkoop winkel/producties 

Inkoop winkel/producties 
Publicaties 
Internet- en beeldbeheer 
Tentoonstellinaen 
Giften en sponsorina 

Oost Indisch Pakhuis 
Verbouwina en inrichtina 
Exploitatie 
Docurnentatiecentrurn/vrijwilliQers 

Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 jaar 

Sarnenvaltina 
Verenigingsactiviteiten 
Producties 
Oost Indisch Pakhuis 
Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 jaar 

Werkeliik 2006 

44.763 

0 
16.577 
4.500 

65.840 

12.948 
386 

2054 
- 664 
3.365 

0 
18.089 

16.120 
606 

1.742 
118 

18.586 
36.675 
29.165 

8.183 

5.829 
0 

874 
1.354 

13.662 
21 .719 

- 13.536 

19.535 
19.280 
2.099 

- 40.914 

0 

29.165 
-1 3.536 
-40.914 

0 
- 25.285 

Jeroen Spiekker, penningmeester 

Bearotina 2007 Werkelijk 2007 Bearotina 2008 

42.500 44.185 42.500 

0 700 0 
14.000 13.393 12.500 
4.500 71 .063 4.500 

61 .000 129.341 59.500 

10.200 9.558 12.500 
400 161 400 

1.500 3.101 2.000 
600 374 500 

2.500 4.472 4.000 
1.000 0 1.000 

16.200 17.666 20.400 

19.300 18.306 19.000 
750 1.704 1.000 

2.500 2.108 2.500 
2.000 0 1.000 

24.550 22.118 23.500 
40.750 39.784 43.900 
20.250 89.557 15.600 

8.500 9.270 8.500 

6.500 5.779 6.500 
1.000 0 1.000 
1.250 1.074 1.250 
2.500 0 2.500 
4.000 3.000 4.000 

15.250 9.853 15.250 
- 6.750 - 583 - 6.750 

10.000 5.484 5.000 
20.000 15.595 20.000 

3.000 3.830 3.000 
- 33.000 - 24.909 - 28.000 

- 79.500 - 39.116 0 

20.250 89.557 15.600 
- 6.750 - 583 - 6.750 

- 33.000 - 24.909 - 28.000 
- 79.500 - 39.116 0 

- 99.000 24.949 - 19.150 

Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad € 99.000. Gerealiseerd is een overschot van€ 24.949. Dit 
verschil wordt met name veroorzaakt door: 

• Lagere kosten inzake hertaling Velius 
• Hogere opbrengst verkopen winkel 
• Hogere contributieopbrengsten 
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• Ontvangst van een legaat in 2007 
Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te verdelen: 

• € 10.956 ten laste van fonds Velius; 
• € 4.125 ten gunste van het Stimulerings- en promotiefonds; 
• € 31.780 ten gunste van het eigen vermogen 

Voor 2008 wordt een tekort geraamd van€ 19.150. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor 
het Oost Indisch Pakhuis. Dit begrote resultaat komt volledig ten laste van het eigen vermogen. 

Oost Indisch Pakhuis 
De kosten voor de (her)inrichting van het Oost Indisch Pakhuis (OIP) zijn in lijn met de begroting. Ook is het totaal 
binnen de resterende reservering gebleven. 

In 2008 zal geïnvesteerd worden in inrichting(€ 2.000) en automatisering(€ 3.000). 

De exploitatie van het OIP is in 2007 gunstig beïnvloed door een teruggave van energiekosten over voorgaande 
Jaren. 

Producties 
De uitgaven waren lager dan het begrote bedrag met name doordat de tentoonstellingskosten niet separaat gepre
senteerd zijn. De daling ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt door de donatie/schenking aan de Oosterkerk 
ad€ 10.000. 
De inkoop voor de winkel is in lijn met de hogere winkelomzet. De winkelomzet is evenals vorig jaar weer geste
gen, nu met ca.€ 1.000. Deze stijging zal echter beïnvloed zijn door het jubileumjaar. 
De kosten voor publicaties zijn grotendeels opgenomen in de overige kostencategorieën. 

B&O kosten 
De Bestuur- en Organisatiekosten zijn in 2007 hoger dan begroot in 2006. Deze hogere kosten worden met name 
veroorzaakt door hogere vergaderkosten (o.a. meer vergaderingen in jubileumjaar) en meer representatiekosten. 
Deze beide laatste categorieën zijn gestegen door de toegenomen activiteiten in 2007 (mede als gevolg van het jubi
leumjaar). De lidmaatschappen en contributies betreffen o.a. Stichting Monumenten, Kamer van Koophandel, 
Bomenstichting, IJsselmeervereniging, Stichting Koepelkerk, Stichting Vrienden van het Westfries Museum, Stich
ting Oosterkerk en Hendrick de Keijser. 

Ledenactiviteiten 
De afwijking in de ledenactiviteiten worden voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten voor de jubileumuit
gave van het verenigingsblad. De kosten voor porti zijn niet verbijzonderd. 

Contributies 
De groei van de vereniging maakt een pas op de plaats. De contributiegelden zijn desondanks ca. € 1.685 hoger dan 
geraamd, omdat veel leden meer betalen dan de minimum contributie. Voor 2007 wordt uitgegaan van 2.000 leden 
met tevens de veronderstelling, dat ook nu weer sommige leden meer betalen dan het minimum. 
De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2000 f 45 per jaar. Ook voor 2007 kon de contributie gehandhaafd blijven 
op€ 20,50 (8 jaar ongewijzigd). In de toekomst moet bekeken worden of deze gedragslijn gecontinueerd kan wor
den, zeker nu er exploitatietekort optreedt. 

Overige opbrengsten 
Onder de overige opbrengsten is de beheersvergoeding opgenomen, die in rekening wordt gebracht aan de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn. Tevens is€ 65.110 ontvangen uit hoofde van een legaat van mevrouw Groefsema-Molenaar. 

Renteopbrengsten 
De vereniging heeft (extra) inkomsten uit renteopbrengsten, omdat de overtollige gelden op een spaarrekening zijn 
gezet. 
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Hoorn 650 jaar en Oud Hoorn 90 jaar 
In 2007 werd Hoorn 650 gevierd en bestond de vereniging 90 jaar. In dit kader werden diverse extra activiteiten 
georganiseerd: 

Werkelijk Begroting 
Totale Opbrengst! Ten laste Totale Opbrengst! Ten laste 
kosten bijdrage van Oud kosten bijdrage van Oud 

derden Hoom derden Hoom 
Hertaling van de Kroniek van Hoorn van Th. Velius 84.395 73.439 10.956 100.000 60.000 40.000 
Biidraae restauralieoroiect Paramaribo <Suriname) Heeft aeen dooroana ( evonden 10.000 10.000 
Zeefdrukken/etsen panden Oud Hoorn 10.000 5.700 4 .300 10.000 6.000 4.000 
Extra uitaave vereniainasblad (excl.oortokosten) 4.847 4 .847 10.000 2.500 7.500 
Kaartenreeks 4.206 4.206 6.000 2.000 4.000 
Onderwijsproject 5.000 5.000 5.000 5.000 
Architectuur workshop Noorderveemarkt 3.000 3.000 3.000 3.000 
Houtsculotuur Kosten ziin door aemeente aedraaen 3.000 1.500 1.500 
Fluitschip 2.654 2.654 2.500 2.500 
Bronzen plaauette Heeft geen doorgang gevonden P.M. P.M. 
Lezinaen I rondleidinaen I etc. (extra) Verwerkt in de kosten 1.000 1.000 
Overige/onvoorzien 4.153 4 .153 1.000 1.000 
Totaal 118.255 79.139 39.116 151.500 72.000 79.500 

Activa 31-12-2007 31-12-2006 Passiva 31-12-2007 31-12-2006 

Rabo ledencertificaten 22.575 22.575 Eiaen vermoaen 455.719 423.939 

Debiteuren en vooruitbetaald 13.290 4.549 Stimulering- en promotiefonds 50.000 0 
Veliusfonds 0 56.831 

Liauide middelen 510.191 476.332 Uitbreiding OIP 0 5.000 

Crediteuren 24.246 10.073 
Vooruit ontvangen 16.091 7.613 

546.056 503.456 546.056 503.456 

De Rabo ledencertificaten worden gewaardeerd tegen kostprijs. 

De post debiteuren en vooruitbetaald heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen beheersvergoeding van 
de Stichting Monumenten Oud Hoorn 2006 en 2007. 

De crediteuren hebben betrekking op facturen 2007 die voldaan worden in 2008. 

Vooruit ontvangen heeft betrekking op in december 2007 ontvangen contributies voor 2008. 

Veliusfonds 
Het doel van het fonds is om voor Hoorn belangwekkende producties mogelijk te maken. Dit doel kan worden 
bereikt door middel van garantiestellingen en/of het beschikbaar stellen van financiële middelen. Voor 2003, 2004 
en 2005 was aanwending van het fonds niet noodzakelijk. In 2007 is een gedeelte van dit fonds benut. Ultimo 2007 
is dit fonds opgenomen in het Stimulering- en Promotiefonds. Dit fonds is een algemeen fonds voor projecten in 
het kader van de promotie en stimulering van de instandhouding van het (oude) stadsbeeld in Hoorn. In 2017 moet 
het fonds ca. € 100.000 bedragen. 

Uitbreiding OIP 
Het overleg met de Gemeente en de Stichting Stadsherstel om te komen tot uitbreiding van het OIP op de begane 
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grond was eind 2004 afgerond. In de najaarsledenvergadering van 2004 is besloten dat de Stichting Monumenten 
Oud Hoorn de bovenwoning Pakhuisstraat 1 (gelegen boven informatiecentrum Onder de Boompjes 22) ruilt tegen 
een uitbreiding op de begane grond. De vermogenspositie van de Stichting Monumenten Oud Hoorn is in relatie 
tot het bezit (5 rijksmonumenten) van dien aard, dat besloten is om de verbouwingskosten en de inrichting ten laste 
te brengen van de vereniging. In de balans was daarvoor een reservering opgebouwd. Voor 2005 is daar € 53.327 
voor aangewend. In 2006 is nog voor€ 19.535 aan kosten gemaakt. In 2007 is dit fonds afgewikkeld. 

Eigen vermogen 
In de toekomst zal nader aandacht besteed worden aan de vermogenspositie van de vereniging. Er zal beleid gefor
muleerd worden m.b.t. het benodigde eigen vermogen en mogelijke reserves/voorzieningen. 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Exploitatie 

Werkelijk 2006 

Huuroobrenasten 44.997 
Rente en dividend 3.115 
Overiae inkomsten 0 

48.112 
Vaste lasten oanden 5.948 
Onderhoud oanden 19.688 
Beheer- & onderhoudskosten 4.500 
Kosten advies en onderzoek 0 
Totaal kosten 30.136 

17.976 

Begroting 2007 Werkelijk 2007 Begroting 2008 

45.000 45.733 46.000 
2.750 5.243 4.500 

0 0 0 
47.750 50.976 50.500 

6.500 5.840 6.000 
15.000 5.997 15.000 
4.500 4.575 4.600 
2.000 0 2.000 

28.000 16.412 27.600 
19.750 34.564 22.900 

Voor de stichting was voor 2007 een exploitatieoverschot geraamd van € 19.750. Gerealiseerd is een exploitatie
overschot ad€ 34.565. Het verschil wordt veroorzaakt door het doorschuiven van onderhoudskosten naar 2008. 

Voorgesteld wordt het overschot aan de onderhoudsreserve toe te voegen. 

De begrote kosten voor 2008 (€ 15.000) betreffen de volgende posten: schilderwerk, vervangen cv-ketel, onderhoud 
aan/vervangen van goten en schoorstenen, regulier onderhoud. 

De Vereniging Oud Hoorn betaalde in 2003 aan de Stichting Monumenten Oud Hoorn een huurbedrag dat gelijk 
was aan de huur die de gemeente in rekening bracht, toen deze nog eigenaar was. De huur ad€ 2.600 was echter 
te laag om het onderhoud te voldoen. De huur is daarom in 2004 verhoogd tot€ 10.000 per jaar en is na de uit
breiding€ 15.000 per jaar (met ingang van 2006). 

Voor 2008 wordt per saldo een lager exploitatieresultaat verwacht, maar nog steeds een overschot van ca.€ 22.900. 

Activa 31-12-2007 31-12-2006 Passiva 31-12-2007 31-12-2006 

Onroerende goed 1 1 Eiaen vermoaen 0 0 

Rabo ledencertificaten 22.750 22.750 Onderhoudsreserve 234.737 200.173 

Debiteuren 16.105 0 Crediteuren 9.575 4.500 
Vooruit ontvanaen 419 419 

Liauide middelen 205.875 182.341 

244.731 205.092 244.731 205.092 
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De stichting heeft de volgende 
onroerende zaken in bezit: 

• Bierkade 10 
• Breed 12 en 12A 
• Onder de Boompjes 9, 21 

en 22 
• Schoolsteeg 7 

De waarde van deze panden is 
hoger dan de huidige waardering. 

De Rabo ledencertificaten worden 
gewaardeerd tegen kostprijs. 

De debiteuren hebben betrekking 
op nog te ontvangen huren (met 
name huur Pakhuisstraat/Onder 
de Boompjes van de Vereniging 
Oud Hoorn) en retour ontvangen 
dividendbelasting. 

De onderhoudsreserve is toegeno
men met het exploitatiesaldo. In 
de toekomst zal beleid ontwikkeld 
worden t.a.v. de onderhoudsreser
ve (en de behoefte aan eigen ver
mogen). 

De crediteuren betreft een bedrag 
dat verschuldigd is aan de Ver
eniging Oud Hoorn als beheers
vergoeding voor de panden en een 
reservering voor diverse kosten. 

De post vooruit ontvangen heeft 

betrekking op huur voor de maand 
januari 2008, die ontvangen is in 
december 2007. 

Stichting 
Maquette Oud Hoorn 
De Stichting Maquette Oud 
Hoorn is verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van de 
maquette, welke momenteel is 
ondergebracht in het Museum van 

de Twintigste Eeuw. Aan de 
maquette is geen waarde toege
kend. 
De beheerskosten komen voor 
rekening van de Vereniging Oud 
Hoorn. 
Door het ontbreken van bezittin
gen en schulden en het feit dat de 
exploitatie voor rekening van een 
derde komt, is geen jaarrekening 
opgesteld/beschikbaar. 

De maquette zoals die te zien is in het Museum van de Twintigste Eeuw. 

LEZING, woensdag 9 april 

Drs. Peter Swart - De Admiraliteit van West Friesland en het Noorderkwartier. 

Naast de geschiedenis van Medemblik heeft Peter Swart een speciale studie gemaakt van de geschiedenis van de 
Admiraliteit van dit gebied. Officieel sinds 1589 was de zetel van de Admiraliteit gevestigd in Hoorn, na 1593 
beurtelings drie maanden in Hoorn en drie maanden in Enkhuizen. 

De lezing zal plaatsvinden in theater 'Het Pakhuis', Onder de Boompjes 21 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De toe
gang voor leden bedraagt € 2,50, niet leden betalen € 3,50. 
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Oproep aan leden Oud Hoorn had succes F.Z. 

Naar aanleiding van onze oproep aan de leden om eens te 
kijken of ze de redactie aan foto- of ander materiaal kon
den helpen kregen wij van de familie Ligthart uit Hoorn 
een aantal interessante zaken in bruikleen. De firma Ligt
hart was n n oudsher een van de grootste brandstoffen -
handelaren in Hoorn. Begonnen aan het Stationsplein 
waar naasr kolen ook vloeibare brandstoffen werden ver
kocht, verhuisde het bedrijf na een brand naar de Vollers
waal. Op de foto zien we een tweetal vrachtwagens van de 

firma naast de srortlmker en natuurlijk ook de Packard 
personenauto van de heer P. Ligthart. Het unieke is ech
ter dat van de voorste vrachtwagen ook het belastingfor
mulier bewaard is gebleven. Dit formulier werd in 1939 

in Hoorn uitgegeven en was bestemd voor de Ford 
vrachtauto uit 1933 mee het kenteken GZ 4 7148. De foto 
werd gemaakt ter hoogte van het Watertje. Heeft u ook 
dergelijk uniek materiaal in uw bezit: laat het ons weten 
en wij zullen er graag gebruik van maken. 

MOTORRIJTUIG OP MEER DAN DRIE WIELEN, NIET 
INGERICHT VOOR PERSONENVERVOER. 

Omuhnj'vi·ng: ~ 
1. Kenmerken volgens het nummerbewij~en houder: LeLter . .7 . '.kummer f//t/ç,9' . 

fl. Verdere kenmer~en: brieksmerk ... 7~ -. . ; ·jaar van fabricage ~-] J ~- : 
~ chassisnummer ".· -·- "" J/Jo.J.~~ . -? ; -0~n13:

1:1e mo~or('*J; . . 

~ motornummer .. . ..L/~O .. L/2.J;~talcylinders ,,.-~~ ..... : soort ... . ~ ~ /'~j 
~ "'-'TOsseriel fabrikant c:/J. ~· ,Pf,?~; rnodel.Ó.,~~ ~~-

hoogte van den grond tot het hoogste punt , ..... .f-" ... "."."""."." .. ; /} / - - - ; 

Eigen gewicht ~J?€i<ilogram; voorzien van . . .... ~.banden. 
:;, UL Volgens de aangifte~ bij het motorrü tuig worden -gebezigd ~~~~~;:~~{s)' lngel'i~:; ~~::r~c!t v:~~=~.'".:~~~~nen 

eigen gewicht onden5cheiden1~k: f 

n•. 1 · kilogram i 

. banden; 

n•. 2 kilogram; ,,,,..,-,/''" ....=.. n' . l is voorzlen v~· ·· ·· ·· 
~~ no. 2 is voorzien van 
~en 

banden. 
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ftOJE HOORN VJERANDJERDJE 

De Nieuwstraat zo omstreeks 1920. Een rustige straat 
zonder autoverkeer. Boekhandel Bakker is dan al ver
huisd van een winkel op de hoek van de Muntstraat en de 
Nieuwstraat - ook nu al geruime tijd een juwelier - naar 
de overkant, naar nr. 17. Op nr. 19 ernaast hebben M. en 
later A. Bakker, andere leden van de familie, dan al een 
galanteriewinkel. Galanterieën waren garen, kant, bandjes 
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enz, maar als u de foto goed bekijkt, staat er op de hard
stenen stoep van nr. 19 een aantal vazen en daarvoor op de 
straat een hele verzameling kinderwagens met van die 
grote, hoge wielen en het kuipje er tussen hangend. In 
1948 werden de rus. 17 en 19 met elkaar verbonden tot één 
grote boekhandel. 
En die houdt nu op te bestaan. 
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