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Villa Alewijn in volle glorie hersteld 
Grote Oost 26 is weer een stadspaleis geworden 

Als afstudeeropdracht voor de 
HBO+ opleiding Restauratie en 
Bouwhistorie aan de Hogeschool 
van Utrecht heb ik samen met 
Hendrik Haafkens een bouwhisto
risch onderzoek uitgevoerd naar 
het pand aan het Grote Oost 26 te 
Hoorn. Het pand was toen nog in 
gebruik door de Stichting Kunst
uitleen West-Friesland maar stond 
al te koop. Na de aankoop van het 
pand door de heer Melcherts ben 
ik via mijn werk bij Hangelbroek 
Gouwetor architecten, inmiddels 
overgegaan in TPA HG architec
ten, betrokken geraakt bij de res
tauratie van het pand. 

Vanaf het eerste moment dat wij 
het pand bezochten, werden wij 
overweldigd door de grote hoe
veelheid van bouwfasen en bouw
sporen in het rijke en bijzondere 
in - en exterieur. 
Het bleek een ingewikkelde puzzel 
waarbij onduidelijkheden soms 
pas tijdens de restauratie waren 
vast te leggen. 

Algemeen 
Om de bouwgeschiedenis van het 
pand na te kunnen gaan, hebben 
wij zowel in het pand als in de rele
vante archieven onderzoek verricht. 
Bij het archiefonderzoek hebben 
wij ondersteuning gekregen van 
A. Boezaard, hoofd bureau Wel
stand en Monumenten. Na analyse 
en het verwerken van de tekstuele 
stukken, het maken van transcrip
ties en het maken van kadasterteke
ningen kwamen gedetailleerde 
hypothesen en onderzoeksvragen 
tot stand. Deze hebben wij met 
behulp van aanvullend onderzoek 
naar bouwsporen in het pand tot 
conclusies kunnen omzetten. 

Bouwfasen voor 1723 
Er zijn weinig gegevens beschik
baar van de periode voor 1723. Het 
huidige perceel bestaat uit samen
voeging van drie smallere percelen 
(zie afb. 1 ). Het hoofdhuis neemt 
twee van deze percelen in beslag. 

lia bouwdeelA 

mm! bouwdeel B 

- bouwdeelC 

lJ bouwdee! D 

B A 

Jr 
bel etage 

Ajb. 1 Plattegrond met bouwdelen 

Het bouwdeel A is op een breder 
perceel gebouwd. In het souterrain 
is duidelijk zichtbaar dat de oor
spronkelijke 17e eeuwse bouwmu
ren en de houtconstructie van twee 
verschillende panden aanwezig is. 
Tijdens de restauratie werd ook 
zichtbaar dat de 1 e verdiepings
vloer van bouwdeel B uit eiken 
balken met sleutelstukken bestond 
waarbij ook de sporen van muur
stijlen en korbelen zichtbaar 
waren. De eerste verdiepingsbalk
laag van bouwdeel A betrof een 
grenen balklaag. In de kap is zicht
baar dat er drie verschillende typen 
eiken krammers zijn hergebruikt. 

Boudewijn van Langen 

Bouwfase 1723 
De vroegst bekende vermelding 
van Grote Oost 26 is die van 6 juni 
1723. Het ging hierbij om het pro
ces-verbaal van overeenkomst tus
sen de heer Joan Schagen en Franz 
Sijmonsz. Berkhuijsen (afb. 2). 
Notaris van Beek neemt een over
eenkomst op tussen deze regent en 
bakker, waarbij Schagen 'in min en 
vrindschap' het recht krijgt 
in/tegen de zijmuur van het huis 
van zijn buurman een nieuw huis 
te bouwen. Als tegenprestatie moet 
Schagen een nieuwe loden goot 
aanbrengen. Schagen was reeds in 
het bezit van het perceel bouwdeel 
A en mocht tegen het perceel van 
de heer Franz Sijmonsz. Berk
huijsen, bouwdeel C/D1, aanbou
wen. Joan Schagen is dus de bewo
ner die de twee percelen/ panden 
met elkaar verbindt. 

Ajb. 2 Proces-verbaal 

Er zijn uit deze bouwfase geen 
gevels gehandhaafd. In het interi-
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eur zijn nog wel veel onderdelen 
uit deze bouwfase aanwezig. De in 
1723 aangebrachte hoofdstructuur 
met centrale middengang, trap
penhuis en kamers is grotendeels 
aanwezig. In het souterrain van 
bouwdeel A is een deel van de 
keuken behouden dat waarschijn
lijk uit deze bouwperiode dateert. 
De prachtige gang op de bel-etage 
met het gemodelleerde Lodewijk 
XIV stucwerk, de marmeren vloer 
en lambrisering, liep waarschijn
lijk tot de achtergevel. In ieder 
geval is zichtbaar dat de gang is 
ingekort in een latere fase. De gang 
in het souterrain loopt nog wel 
door tot de achtergevel. In de 
voorkamer van bouwdeel A zijn 
nog schetsen van de stucadoor uit 
1723 zichtbaar geworden doordat 
tijdens werkzaamheden in 1992 
delen van het 19e eeuwse stucpla
fond naar beneden vielen. 

Gebruiksgeschiedenis: 
J oan Schagen 
(ca. 03-03-1662-29-09-1728) 
J oan Schagen was één van de 
belangrijkste regenten en bekleed
de verschillende vooraanstaande 
posities in het bestuur van de stad 
Hoorn2. Eén van zijn belangrijkste 
posities was bewindhebber bij de 
West Indische Compagnie (1672). 
Maar hij was ook Commissaris 
(1683) en Schepen (1686). Hij 
trouwde op 07-12-1687 met Anto
netta Merens, zij kregen vier kin -
deren. 

Bouwfase 1804 
Na het overlijden van Antonetta 
Merens-Schagen (vrouw van de 
kleinzoon van Joan Schagen) in 
1803 komt het pand Grote Oost 26 
in handen van de stad Hoorn. De 
Schepenen verkopen vervolgens 
het pand aan Frederick Alewijn de 
Jonge. 

Direct na de aankoop begint een 
grootschalige verbouwing. Het 
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pand wordt voorzien van een nieu
we achtergevel en nieuwe kapcon -
structie. Ook het interieur wordt 
voorzien van lambriseringen die 
aansluiten bij de gewijzigde ach
tergevel indeling. De exacte date
ring van de kapconstructie en ach
tergevel was zeer moeilijk te bepa
len totdat wij een jaartal vonden 
ingekerfd in het lood van de dak
kapel in de zakgoot, 1804 (afb. 3). 

Ajb. 3 Jaartal in lood 

Frederick Alewijn de Jonge begint 
enkele jaren na de aankoop van 
Grote Oost 26 met het aankopen 
van de naastliggende panden aan 
de oostzijde van het perceel. Na 
aankoop van de panden worden 
deze gesloopt met het doel zijn 
tuin te vergroten. In 1812 worden 
Grote Oost 27 en 28 gesloopt. 
De sloop van het naastgelegen per
ceel betekent dat het pand aan die 
zijde vrij komt te staan. Deze zijge
vel is door een onbekende archi
tect in neoclassicistische stijl ont
worpen. De gevel werd geheel 
gestuct, voorzien van lijstwerk, een 
goot met kroonlijst en pilasters 

Ajb. 4 Detail neoclassicistisch terracotta 
kapiteel 

Ajb. 5 Zijgevel 

met neoclassicistische kapitelen 
(afb. 4). Afbeelding 5 laat een 
reconstructie van de zijgevel zien. 
Tijdens de restauratie werd duide
lijk dat deze van terracotta ver
vaardigd waren. 
Op de kadastrale minuut van 1823 
wordt deze situatie bevestigd. (afb. 
6) Het is mogelijk dat er al een toe
gangsdeur in de zijgevel was aan
gebracht om de tuin te bereiken. 

Ajb. 6 Kadastrale minuut 1823 

Het erf wordt door Frederick 
Alewijn van een nieuwe ringmuur 
voorzien. De stalling aan de zijde 
van de Appelhaven blijft bestaan 
en wordt tevens koetshuis. 

Gebruiksgeschiedenis: 
Mr. Frederick Alewijn, 
de Jonge 
( 15-05-1775-11-09-1817) 

Mr. Frederick Alewijn de Jonge is 
de zoon van de Amsterdamse 



Ajb. 7 Kapel/stalling achter Grote Oost 26 

Burgemeester Frederick Alewijn 
(door patriotten in 1787 afgezet). 
De Alewijns zijn net als de familie 

Ajb. 8 Kadastrale kaart 1849 

Schagen regenten, maar nu wel 
Amsterdamse regenten. Groot
vader Frederick Alewijn laat in 
1645 door de bekende architect 
Pieter Post (belangrijke vertegen
woordiger van het Hollands Clas
sicisme) zijn huis aan de Heren -
gracht verbouwen. Ook laat hij 
buitenplaats 'Vredenburg' in de 
Beemster door Pieter Post bou
wen3. 

Frederick Alewijn de Jonge is al 
vanaf zijn 17e levensjaar kerkmees-

ter van de Noorderkerk van Am
sterdam. Hij studeerde rechten aan 
het Atheneum Illustre te Am
sterdam en Romeins en Heden -
daags Recht aan de Hogeschool te 
Leiden. Hij trouwde op 17 juni 
1799 met Margeretha Christina 
Opperdoes. Na de dood van 
Frederick Alewijn blijft Marge
retha bewoonster van Grote Oost 
26. 

Bouwfase 1844 tot 1875 
Mr. Pieter Opperdoes Alewijn erft 
in 1844 Grote Oost 26 van zijn 

Ajb. 9 Plafond 

ouders. Ook Opperdoes Alewijn 
zou een grote stempel drukken op 
de uiterlijke verschijning van 
Grote Oost 26. Al in 1847 ver
schijnt de eerste bouwaanvraag in 
de archieven van de stad Hoorn. 
Opperdoes Alewijn laat de stalling 
aan de achterzijde van het perceel 
opnieuw aankleden in de stijl van 
de 'Haagse' Willem II gotiek, ook 
wel stucadoorsgotiek genoemd4 

(afb. 7). 

Op de kadastrale kaart van 1849 is 
zichtbaar dat er aan de zijkant een 
aanbouw gebouwd wordt (afb. 8). 
De vestibule is fraai gedetailleerd 
en geeft toegang aan de woning via 
de tuin. 
In de onderzoeksfase gingen wij 
ervan uit dat het interieur pas in 
1870 verbouwd werd. Tijdens de 
restauratie werd door de aanwe
zigheid van een jaartal, duidelijk 
dat de stucplafonds in de grote 
kamers op de bel-etage ook in 
1848 aangebracht waren (afb. 9). 
Op de kozijnbetimmering van de 
kozijnen in de achtergevel zijn met 
potlood geschreven dateringen van 
1848 ontdekt (afb. 10). 

In 1865 dient Opperdoes Alewijn 
opnieuw een bouwaanvraag in. Hij 
wil nu; 'gaarne in overeenstemming 
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Ajb. 10 Betimmering kozijnen achtergevel met datering 1848. 

Ajb. 11 Ontwerp voorgevel Bleijs 
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met de door hem aangebrachte nieuwe 
toegang tot zijne woning. Nog boven
dien ook de voorgevel van zijn huis 
in verband daarmede te verbouwen.' 
Hij neemt voor het ontwerp de 
toen 23-jarige ambitieuze archi
tect A. C. Bleijs in de arm. 

Bleijs geeft de gevel vorm in een 
eclectisch historiserende stijl waar
in de renaissance kenmerken het 
meest duidelijk te herkennen zijn 
(afb. 11 ). In een memorandum in 
De Telegraaf van 23 november 
1903 staat; 'In zijn vaderland terug 
gekeerd begon hij daar zijn loopbaan 
met den bouw van een groot herenhuis 
met stalling dat van jhr. Alewijn. Dit 
fraaie gebouw in renaissance stijl trok 
veler aandacht men mag zeggen vestig
de zijn naam in Noordholland'. (afb. 
12) 
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Ajb. 12 Artikel Telegraaf 

Opvallend was dat in het ontwerp 
van Bleijs in het midden van de 
gevel geen voordeur was opge
nomen, terwijl we die wel aantrof-



Ajb. 13 Voorgevel voor de restauratie 

fen (afb. 13). In het NAI heeft H. 
Haafkens een ontwerptekening 
van Bleijs gevonden waarop stond 
geschreven; 'Ontwerp vestibule Villa 
Alewijn'. De vormentaal van het 
ontwerp kwam overeen met de 
aanwezige vormentaal in het stuc
werk op de zijgevel van bouwdeel 
B (afb. 14). Hieruit concludeerden 
wij dat de voorgevel door Bleijs is 
gebouwd zonder voordeur naar de 
bel-etage en dat bouwdeel D de 
oorspronkelijk door Bleijs ontwor
pen vestibule betrof. 
Een oude, eind 19e-eeuwse foto 
laat zien dat er naast het hoofdhuis 
een bouwmassa aanwezig is waar
bij het lijstwerk ter plaatse van de 
begane grond en de verdiepings
vloer door wordt gevoerd in de 
gevel van de aanbouw (afb. 15). 
Tevens is zichtbaar dat er een 
balustrade was aangebracht. 
Tijdens nader onderzoek ter plaat
se van de bestaande entree in het 
midden van de voorgevel werden 
verschillende bouwsporen aange
troffen die in ieder geval bevestig
den dat de trap en de voordeur niet 
authentiek waren. 

Gebruiksgeschiedenis: 
Jhr. Pieter Opperdoes Alewijn 
(21-04-1800-09-03-1875) 
Jhr. Pieter Opperdoes Alewijn was 

net als zijn vader 'controleur der 
Rijksbelastingen in Hoorn'5. Hij 
trouwt met Jonkvrouw Cornelia 
Eva Wilhelmina Snouck van 
Loosen. Hij wordt in 1833 zelf in 
de adelstand verheven en mag 
zichzelf jonkheer' noemen. 
Alewijn klimt op tot Arrondise
ments betaalmeester en neemt tus
sen 184 7 en 1849 zitting in de 
Tweede Kamer. Daarvoor was hij 
al lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland. 

Bouwfase 1875 - heden 
Na het overlijden van Jhr. Pieter 
Opperdoes Alewijn en zijn tweede 
vrouw, Margaretha Lambertina 
Clara Swart wordt het onroerend 
goed op een publieke veiling ver
kocht aan de Staat der Neder
landen. Tussen 1875 en 1878 ver
rijzen de eerste twee delen van het 
postkantoor in de oorspronkelijke 

Ajb. 14 Tekening vestibule 

tuin. Grote Oost 26 wordt nu het 
kantoor voor het kadaster wat het 
tot ver in de 20e eeuw blijft. Er 
wordt een voordeur gemaakt in 
het midden van de voorgevel en op 
de plaats van de vestibule wordt 
een tweelaags gebouw neergezet 
waarbij de voorgevel vernieuwd 
wordt en de zijgevel wordt opge
hoogd. 

In 1991 betrekt de 'Stichting Beel
dende Kunst, Kunstuitleen West
Friesland' het pand op de begane 
grond en het souterrain. De ver
dieping en zolder worden inge
richt als kantoorruimte voor de 
Raad van Kinderbescherming. 

Restauratievoorbereiding, 
aanvullend bouwhistorisch 
onderzoek 
In 2005 werd het pand door de 
huidige eigenaar gekocht. De op-
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Ajb. 15 Laat 19e-eeuwse foto van het Grote Oost. 

drachtgever was zeer geïnteres
seerd in onze afstudeerscriptie en 
heeft deze direct laten vermenig
vuldigen. 
Heel gelukkig besloot de op
drachtgever met ons architecten
bureau de restauratie voor te be
reiden en uit te laten voeren. 

Een van de belangrijkste conclusies 
uit ons rapport was dat tijdens de 
woonhuisfunctie van de familie 
Alewijn de entree van de woning 
zich aan de zijgevel bevond. De 
hoofdstructuur was in de platte
grond nog aanwezig. 

Om te kunnen bevestigen dat de 
door Bleijs ontworpen vestibule 
ook daadwerkelijk, volgens de ont
werptekeningen, gebouwd was 
hebben wij op enkele plaatsen in 
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de voorzetwanden gaten mogen 
maken. Hoewel afwijkend van 

Ajb. 17 Sporen van balklaag en plafondplint 

Ajb. 16 Gevonden stucwerk 

kleur en ernstig beschadigd kwa
men delen van het gestucte en 
geschilderde wandafwerking in 
het zicht (afb. 16). Hiermee was 
bevestigd dat Bleijs een nieuwe 
vestibule had gebouwd tegelijker
tijd met de bouw van de voorgevel. 

De gevel van het hoofdgebouw en 
de tweelaagse aanbouw op de 
plaats van de oorspronkelijke ves
tibule waren zo verschillend van 
schaal en verhouding dat de relatie 
van de structuur van één achterlig
gend woonhuis absoluut niet 
zichtbaar was. 

Omdat deze restauratie betekende 
dat het huis zijn oorspronkelijke 

Bouwnaad, oud en nieuw metselv.-e 

Hoogte van gestucte plafondlijst 



woonhuisfunctie weer terug kreeg 
zocht de architect, Annelies Han -
gelbroek, naar een goede woon
huisstructuur voor dit grote huis. 
De nog aanwezige structuur van 
het woonhuis uit de 19e eeuw leid
de naar het voorstel om een nieu -
we vestibule te maken op de plaats 
van de door Bleijs gebouwde vesti
bule. 
Na een presentatie in de monu
mentencommissie werd verder 
onderzoek gevraagd naar de kap
hoogte en vorm van de aanbouw. 
Na alle voorzetwanden in het 
bouwdeel E te hebben verwijderd, 
konden de plekken van de oor
spronkelijke balklaag en plafond
plint worden vastgesteld (afb. 17). 
Tevens hebben wij restanten van 
aansluitlood aangetroffen, zodat 
de exacte hoogte van de vestibule 
kon worden vastgesteld. Ook wer
den nog meer delen van de muur
schildering blootgelegd. 

Ontwerptekeningen van de voor
gevel zijn, tot op heden, helaas niet 
gevonden. Wel is een laat 19e
eeuwse foto gevonden waarop 
zichtbaar is dat het lijstwerk ter 
plaatse van de eerste verdiepings
vloer doorloopt in de daklijst van 
de aanbouw en dat op deze aan -
bouw een balustrade is geplaatst 
met een vaas op de hoek Op de 
laat 19e-eeuwse foto was niet af te 
lezen welke kapvorm deze aan -
bouw bezat en of de gevel was uit
gevoerd met een twee of drievou -
dige kozijn indeling. Annelies 
Hangelbroek heeft na veel schet
sen besloten dat een driedeling 
toch het beste paste bij de ver hou -
dingen van de bestaande voorgevel. 
Er zijn zowel historiserende als 
moderne ontwerpen gemaakt voor 
de gevel. Een meerderheid van de 
monumentencommissie adviseer
de positief op de historiserende 
variant. Deze variant is hierna uit
gewerkt, waarbij getracht is door 
een vereenvoudiging van de profi-

Ajb. 18 Gootherstel 

lering voor vakmensen zichtbaar te 
maken dat deze gevel in ieder 
geval jonger is dan de zijgevel. 

Tijdens de uitvoering bleek dat 
alle wanden van de vestibule voor
zien zijn geweest van een beschil
dering. Er is besloten om de ge
vonden restanten van het georna
menteerde stucwerk en de beschil
deringen niet te restaureren maar 
deze in de oorspronkelijke staat te 
handhaven. Er is een voorzetwand 
voor geplaatst waarop door Sepp 
Duschek een beschildering is ge
maakt waarbij het oorspronkelijke 
ontwerp van Bleijs als uitgangs
punt diende. Het plafond is ook 
verdeeld in drie vakken, de profi
lering van het lijstwerk is conform 
het ontwerp van Bleijs. De vlakin
vulling is vereenvoudigd uitge
voerd maar sluit wel aan bij de 
nieuwe schilderingen van de voor
zetwand. 

Tussentijds was reeds gestart met 
het maken van het restauratie
plan en de technische omschrij
ving. Door gewijzigde regelgeving 
worden projecten van particuliere 
opdrachtgevers niet meer gesubsi
dieerd door de overheid. Door 
onderhoudskosten van rijksmonu
menten fiscaal aftrekbaar te stellen 

wordt nog getracht particuliere 
opdrachtgevers financieel te com -
penseren. Ook dit traject heeft het 
architectenbureau begeleid. 

Uitvoering 
In het najaar van 2006 werden de 
plannen uitgewerkt voor de aan
besteding. Aannemersbedrijf West 
Friesland was de laagste inschrij
ver, en startte 1 januari 2007 met 
de restauratiewerkzaamheden. De 
aannemer begon met de werk
zaamheden aan het dak Om het 
interieur zo droog mogelijk te 
houden is het dak stukje bij beetje 
hersteld. 

Hoewel het zink van de goten niet 
heel slecht was bleek na het ver
wijderen van het zink dat de goot
constructie van de voorgevel com -
pleet verrot was (afb. 18). Dankzij 
de kunstzandstenen consoles was 
de goot niet naar beneden geko
men. Wij waren genoodzaakt de 
gehele gootconstructie te demon
teren. Na het vervangen van de 
gootconstructie zijn zoveel moge
lijk delen van de oorspronkelijke 
goot herplaatst en gerepareerd. De 
lekkage had er ook voor gezorgd 
dat de bovenste mezzanino kozij
nen verrot waren en dat een heel 
groot deel van het bovenste stuc-
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werk van de voorgevel los zat en er 
deels was afgevallen. Na mortelon
derzoek is het stucwerk met een 
traskalk stucmortel hersteld. 

Tijdens de werkzaamheden werd 
ter plaatse van de voorgevel een 
oudere goot aangetroffen; deze 
waren vanaf de binnenzijde niet 
zichtbaar (afb. 19). 

Ajb. 19 Oude goot 

De zijwangen van de dakkapellen 
op de achtergevel en in de zakgoot 
waren bekleed met het oorspron -
kelijke lood uit 1804. Dat was met 
spijkers bevestigd maar door cor
rosie en het uitzakken van het lood 
in een slechte staat. Om het oude 
lood, met daarin veel namen en 
data van verschillende vakmensen, 
te behouden zijn alleen de randen 
van het lood afgesneden en door 
middel van een felsverbinding 
hersteld met nieuw lood en her
plaatst. 

Het geornamenteerde stucwerk 
van de plafonds hadden wij vooraf 
gedateerd aan dezelfde bouwfase 

Ajb. 20 Schoonmaken van de plafonds 
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Ajb. 21 Vestibule 1848 

van 1870. Het toonde door de vele 
verflagen weinig detail en kwam 
erg kolossaal over. Tijdens het 
schoonmaken door schildersbe
drijf Polman, bleken plaatselijk 20 
à 30 verflagen aanwezig te zijn. Na 
vele uren van krabben en afbijten 
zijn de verf(kalk) lagen verwijderd. 
Hierdoor werd de oorspronkelijke 
ftjne gedetailleerdheid weer vrij
gelegd. En werd dus in één van de 
ornamenten het jaartal 1848 aan
getroffen (afb. 20). In de grote zaal 
werden op de plafondplinten en 
lambriseringen restanten van blad
goud aangetroffen. Na het schoon
maken van de plafonds is ervoor 
gekozen om een zo dun mogelijke 
(semi transparante) afwerklaag aan 
te brengen om de ftjne gedetail
leerdheid zo goed mogelijk te 
laten zien. 

In de vestibule van 1848 is tijdens 
het verwijderen van de verflagen 
een enorme rijke beschildering 
vrijgelegd (afb. 21). Het betreft ftjn 
gedetailleerde patronen met veel 
bladgoud en kleur op de plafonds 
en de kozijnen en deuren. De res
tauratiewerkzaamheden van deze 
ruimte zijn vooraf niet voorzien en 
niet met de restauratie meegeno
men. 

Dit artikel is een korte samenvat
ting van het bouwhistorisch 
onderzoek en de restauratie van 
het pand aan de Grote Oost 26. 
Door betrokkenheid bij het pro
ject in alle fasen heb ik zeer veel 
informatie kunnen verzamelen die 
niet allemaal in dit artikel vermeld 
kunnen worden. Toch hoop ik dat 
deze samenvatting een duidelijk 
beeld geeft van dit proces. Vanuit 
professioneel oogpunt gezien is het 
heel interessant dat ik bij alle fasen 
van dit project betrokken ben 
geweest. Dit was een project dat 
daardoor mijn hart heeft geraakt. 

Noten 
1 Gegevens A. Boezaard, gemeente 

Hoorn 

2 Dr. L. Kooijmans, Onder regenten, de 

elite in een Hollandse stad, Hoorn 

1700-1780, Hoorn p. 350 

3 Red. C. W. Fock, 1600-1900, Het 

Nederlands interieur in Beeld, Zwolle, 

2001 

4 S. ter Kuile, Grote Oost 26 

s W. F. M. Brieffies, inventarisatie col

lectie jhr. Opperdoes Alewijn 1835-

1875 in het Rijksarchief Noord

Holland. 



Van de bestuurstafel 

Egbert Ottens, voorzitter 

Voorontwerp 
Bestemmingsplan Binnenstad 
De afgelopen zomermaanden 
heeft een werkgroep van bestuurs
leden en betrokken verenigingsle
den zich over het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Binnenstad ge
bogen. Dat heeft tot een uitgebrei
de reactie aan het college geleid. 
Wij zijn blij dat ons de gelegen
heid geboden werd om commen -
taar te leveren alvorens het defini
tieve ontwerp ter visie wordt ge
legd. Wij hebben echter ook onze 
zorgen moeten uitspreken. Aller
eerst omdat wij onvoldoende van 
eerdere reacties van de vereniging 
konden terugvinden, zoals op de 
Kadernota Binnenstad van 2005, 
die de basis vormde voor het Voor
ontwerp. Naar ons gevoelen legt 
de bescherming van de historische 
binnenstad en de prachtige monu
menten het af tegen de ruimte die 
dit Voorontwerp biedt aan de eco
nomie (winkelen, toerisme en de 
horeca), waarvan wij het belang 
zeker niet willen onderschatten. 
Vooral de ongebreidelde expansie
mogelijkheden voor de horeca 
baart ons grote zorg. Naar onze 
opvatting is er geen behoefte aan 
meer horeca van hetzelfde, die 
nauwelijks onderscheidend is. Per 
duizend inwoners hebben we de 
beschikking over meer horeca
gelegenheden dan Maastricht. 
Uiteraard besteedt het Vooront
werp aandacht aan het historisch 
erfgoed, maar dat is voornamelijk 
beschrijvend van aard. Nergens 
wordt aangegeven hoe het karakter 
van onze binnenstad kan worden 
gevrijwaard van ongewenste ont
wikkelingen. Daarom zouden wij 
graag onweerlegbaar uitgesproken 
willen zien dat de historische kwa -

Binnenstad Hoorn: winkelen, toerisme en horeca. 

liteit van onze binnenstad de 
grootste kwaliteit van de stad is en 
dat daar niet mee wordt gesjoe
meld. En we willen zo snel moge
lijk een serieuze beleidsnota over 
de bescherming van de monumen -
taliteit van onze binnenstad, zoals 
er ook beleidsnota's over de horeca 
en de inrichting aan het Voor
ontwerp ten grondslag lagen. 
Voorts missen wij belangrijke 
functies in het Voorontwerp. Cul
tuur en musea worden nauwelijks 
tot niet beschreven. Belangrijke 
delen van de binnenstad die aan de 
rand liggen worden buiten het 
plan gehouden. Onbegrijpelijk 
voor ons, omdat juist de ontwikke
lingen aan de randen van grote 
invloed op de binnenstad en de 
druk op de binnenstad zijn. De be
faamde architect Aldo van Eyck 
heeft er ooit op gewezen dat de 
aantasting van binnensteden altijd 
van buitenaf, vanaf de randen, naar 
binnen toe plaatsvindt. Dat kan 

door de keuzes in het Vooront
werp ook in Hoorn gebeuren. 
Graag willen we over onze ideeën 
en zorgen een gesprek met college 
en verantwoordelijke ambtenaren. 
In de aanbiedingsbrief hebben we 
dat voorgesteld. 

Onder de Boompjes 
De Hoor- en Adviescommissie 
Bezwaarschriften laat er geen mis
verstand over bestaan. Het besluit 
van het college om op de kade 
langs de Weeshuistuin slechts zes 
bomen terug te planten in plaats 
van de eerder toegezegde tien, 
deugt van geen kant, evenals de 
adviezen waar het college zich op 
baseerde bij zijn besluit. In juridi
sche termen: 'het besluit tot wijzi
ging van de herplantplicht wordt 
niet gedragen door een deugdelij
ke motivering.' De commissie 
adviseert het college de bezwaar
schriften gegrond te verklaren nu 
het besluit niet berust op een 
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deugdelijke motivering en zich 
daardoor niet verdraagt met de 
vereisten die zijn gesteld in de 
Algemene wet bestuursrecht (zoals 
ten aanzien van behoorlijk be
stuur). Voorts is zij van mening dat 
in het kader van de heroverweging 
van het bestreden collegebesluit 
aanleiding bestaat voor het herroe
pen ervan. 
Ten tijde van inlevering van de 
kopij voor dit nummer van het 
kwartaalblad was de beslissing van 
het college nog niet bekend. Wij 
hopen dat het college de toezeg
gingen die vele malen aan bewo
ners en belanghebbenden zijn ge
daan nu eindelijk zal nakomen: 10 
platanen met een stamdiameter 
van minimaal 25 centimeter, zoals 
nader gedefinieerd in het per 26 

juli 2007 gewijzigde besluit op de 
eerdere bezwaren die waren inge
diend. 
Op de website houden we een dos
sier van de correspondentie bij. 

Koepoortsweg 43-45 
De verwikkelingen rondom de 
door De Omring verworven pan -
den aan de Koepoortsweg dreigen 

ook een hoofdpijndossier te wor
den. Onlangs besprak de Hoor- en 
Adviescommissie Bezwaarschrif
ten de door De Omring inge
brachte bezwaren over de toege
kende monumentenstatus aan de 
panden en de weigering om een 
sloopvergunning voor die panden 
af te geven. Eerder had de Alk
maarse Voorzieningenrechter De 
Omring erop gewezen dat de 
instelling te snel naar de rechtbank 
was gestapt. Het voorstel van het 
college van burgemeester en wet
houders om beide panden de status 
van gemeentelijk monument te 
verlenen, ontbeerde het benodigde 
advies van de commissie Welstand 
en Monumenten. Pas als deze posi
tief adviseert kan het college een 
definitieve beslissing nemen. Het 
eerdere besluit diende als een 
voornemen te worden gezien, dat 
geen rechtsgevolg heeft. Waar
schijnlijk ontbraken De Omring 
en haar juridisch adviseur daarom 
bij de vergadering van de Hoor- en 
Adviescommissie en wachten zij 
de komende besluiten af. Het is, 
maar dit terzijde, onze stellige 
overtuiging dat als De Omring van 

Het gebeuren rond de panden Koepoortsweg 43-45 dreigt een hoofdpijndossier te worden. 
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meet af aan het overleg met de 
bewoners gezocht had, het wellicht 
niet zover had hoeven komen. 
Wordt vervolgd dus. En ook van 
dit dossier wordt de voortgang op 
de website bijgehouden. 

Tentoonstelling 
Giel van der Zel 
Vorig jaar verwierf de vereniging 
Oud Hoorn de collectie Giel van 
der Zel. 
Zijn hele leven is Van der Zel bezig 
geweest met het verzamelen en 
documenteren van beeldmateriaal 
en feiten over zijn stad. Zo ont
stond een kostbare collectie met 
onder andere honderden unieke 
ansichtkaarten vanaf het begin van 
de vorige eeuw. Al het materiaal 
wordt momenteel digitaal vastge
legd. De originele albums, enkele 
tientallen, zullen een veilige plek 
vinden in de daarvoor bestemde 
ruimten van het Westfries Archief. 
Vrijdag 7 november 2008 wordt 
een expositie van foto's, ansicht
kaarten en teksten van Van der Zel 
in het Pakhuis geopend. Trudy de 
Rooij, Femke Uiterwijk en Marit 
Veerman hebben de afgelopen 
maanden alle beeldmateriaal 
doorgenomen. Vanaf nu wordt de 
tentoonstelling ingericht. De 
maanden daarna kunt u zelf een 
beeld krijgen van de rijkdom van 
deze verzameling. 
Tot 7 november is de tentoonstel
ling Velius in reprise. 

Tekening Kerkmeijer 
Als vereniging werden wij verblijd 
met een prachtige, liefdevol ge
maakte tekening van de hand van 
de oprichter en eerste voorzitter 
van onze vereniging, Kerkmeijer. 
Dokter Reinders schonk de teke
ning van mevrouw Van der 
Koelen-van der Gracht. Mevrouw 
Van der Koelen was huishoudster 
bij de Kerkmeijers en patiënt van 
dokter Reinders. De fraaie teke
ning, waarvan een afbeelding in dit 



Pentekening van J.C. Kerkmeijer van mevrouw Van der Koelen-van der Gracht, ooit huis
houdster bij de fam. Kerkmeijer 

nummer, krijgt een mooie plaats 
in het verenigingsgebouw. Als er 
leden zijn die meer over de afge
beelde persoon weten dan vragen 
we hen de informatie aan de ver
eniging beschikbaar te stellen. 

Kijk op Hoorn 
Nog meer kunst. Ons lid Ko Kok 
benaderde het bestuur met de 
vraag of wij geïnteresseerd waren 
in enkele schilderijen van zijn 

hand met zijn geliefde Hoorn als 
onderwerp. Wij hebben de kleur
rijke kloeke werken helaas moeten 
afwijzen. Het ontbreekt ons aan 
ruimte om ze de mooie plek te 
geven die ze verdienen. Maar tij
dens de koffie ontstond een nieuw 
idee: Kijk op Hoorn. Zomer 2009 
willen we de expositieruimte in 
het Pakhuis inrichten met door 
eigen leden gemaakte kunstwer
ken van Hoorn of haar geschiede-

nis. En dan is er ook plek voor de 
werken van Ko Kok. 

Verhalen 
Jan Piet van der Knaap 
Ons erelid Jan Piet van der Knaap 
stapte vorig jaar, enkele maanden 
voor zijn overlijden, het Pakhuis 
binnen. Op de hem kenmerkende 
nonchalante manier deponeerde 
hij een stapeltje papier op tafel, 
ging zitten en zei: "Kijk maar wat 
je er mee doet." 
We hebben er een tijdje over zitten 
dubben. Onder andere omdat we 
niet helemaal zeker van het 
auteursrecht bij sommige van die 
verhalen waren, al heeft Van der 
Knaap wel bronnen vermeld. De 
verhalen zijn aardig om te lezen 
maar vooral om door te vertellen. 
Jan Lodde heeft ze bijgeschaafd en 
verder verzorgd. Nu zijn ze geko
pieerd om aan onze gidsen te 
geven. Die kunnen de verhalen 
door hun presentaties weven bij de 
wandelingen door onze stad. Twee 
verhaaltjes vindt u in dit nummer 
van ons kwartaalblad om een idee 
te krijgen, (zie pag. 123). Enkele 
overdrukken zijn voor leden tegen 
de kopieerkosten, in onze winkel 
verkrijgbaar. 

Hoornse Gevelstenen 
Het boek over Hoornse gevelste
nen van ons lid Henk Overbeek 
verschijnt rond de verschijningsda
tum van dit kwartaalblad bij 
Publicatiestichting Bas Baltus. De 
precieze datum is op het moment 
van schrijven nog niet bekend. Het 
wordt een mooie publicatie, waar 
we als vereniging trots op zijn. 
De vereniging Oud Hoorn heeft 
het Westfries Museum benaderd 
om de mogelijkheden te onderzoe
ken op historische en bijzondere 
plaatsen in onze binnenstad histori
sche gevelstenen of replica's te 
plaatsen. Het museum wil daar 
graag aan bijdragen. Op deze 
manier laat de geschiedenis van de 
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Gevelsteen Truydeman en zijn wijf, Grote 
Oost 114 

stad zich als een stripverhaal in de 
gevels van de panden lezen. U hoort 
binnenkort meer over dit initiatief. 

Herdruk Velius, 
Maria in Hoorn 
Nog twee publicaties kunnen we 
melden. Allereerst Maria in Hoorn. 
Dit kostbaar kleinood, ook van de 
hand van Jan Piet van der Knaap, 
zal worden herdrukt in samenwer
king met de vereniging Oud 
Hoorn, de Koepelkerk en het 
Westfries Museum. Dit najaar wijdt 
het Westfries Museum een bijzon
dere tentoonstelling aan Maria in 
Hoorn en op zondag 26 oktober 
vindt een Mariaprocessie plaats. 
Nog steeds bereiken ons vragen 
over een herdruk van de Kroniek 
van Velius. In ruim een maand tijd 
was deze schitterend verzorgde 
uitgave in een oplage van 2000 
exemplaren uitverkocht. De prijs 
was dankzij de talloze sponsoren 
en subsidiegevers een cadeau op 
zich. De firma Stumpel onder
zoekt de mogelijkheden om eind 
dit jaar een herdruk te laten ver
schijnen. Wij hopen van harte dat 
het lukt, een mooier succes is nau
welijks denkbaar, al zal de prijs dit
maal aanmerkelijk hoger zijn. 

N aj aarsledenvergadering 
Zaterdagmorgen 25 oktober 2008 
vindt de najaarsledenvergadering 
plaats. Opnieuw in de Noorder
kerk. We bieden zoals het er naar 
uitziet een gevarieerde agenda in 
een goed verwarmde kerk. De 
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agenda voor de vergadering is los 
bij het kwartaalblad gevoegd. De 
monumentenprijs van de vereni
ging voor 2008 zal worden toege
kend. Na de pauze zal Stichting 
Stadsherstel over haar activiteiten 
vertellen, waarbij de prestigieuze 
onderscheiding en de restauratie 
van het pand Koepoortsweg 73 
beslist aan de orde zullen komen. 
Wij hopen veel leden te mogen 
verwelkomen. 

WIC-jaar 2009 
In 2009 is het vierhonderd jaar 
geleden dat Henry Hudson, een 
Engelsman, in opdracht van de 
VOC trachtte een noordoostelijke 
doorvaart naar China en andere 
landen te ontdekken. Hij kreeg het 
schip De Halve Maen daarvoor ter 
beschikking. Al snel belemmerde 
ijsgang verder varen in de aangege
ven richting. 
De koers werd verlegd, Hudson stak 
de Atlantische Oceaan over en 
bereikte het grote schiereiland Nova 
Scotia, ook al was hij niet de eerste 
Europeaan die daar voer. Hudson 
koerste de rivier op die later naar 
hem werd vernoemd, tot aan het 
huidige Albany. Daar vestigde hij 
een kolonie, Nieuw Nederland, 
waar nu New York ligt dat in 1625 
werd gesticht en toen de naam 
Nieuw Amsterdam droeg. De West
Indische Compagnie werd in 1621 
opgericht, met de VOC als voor
beeld. De WIC kreeg echter minder 
bevoegdheden dan de VOC. 
In Hoorn zullen we aandacht aan 
de tocht van Hudson besteden. In 
het kwartaalblad mogelijk met een 
artikel, de musea met tentoonstel
lingen. 

Hoogbouw 
'Hoge gebouwen intensiveren het 
gebruik van een gebied, maar kun
nen ook een plek, route of zichtlijn 
accentueren en oefenen zo invloed 
uit op de herkenbaarheid, oriënta
tie en beleving van stad of wijk', 

schrijven burgemeester en wet
houders in hun notitie aan de 
gemeenteraad Hoorn hoger op. In 
het persbericht vervolgt het colle
ge: 'hoogbouw kan de hoofdin
frastructuur, de ruimtelijke en 
functionele structuur en daarmee 
de identiteit van Hoorn verster
ken.' En: 'Vanaf het water en de 
Omringdijk is de Hoornse binnen
stad goed herkenbaar, maar vanaf 
de A7 valt Hoorn niet op.' Het col
lege pleit voor meer mogelijkhe
den voor hoogbouw, al moet deze 
passen bij de schaal van Hoorn en 
haar omgeving. Kennelijk past 
daar ook een 50 meter hoog 
gebouw in. 
Wij verbazen ons als bestuur over 
deze nota. Enkele jaren geleden 
werd de vraag naar hoogbouw in 
de aanloop naar de Stadsvisie aan 
een Hoorns panel voorgelegd. 
Eenderde van de ondervraagden 
was het eens met de stelling dat op 
enkele bouwlokaties, zoals Pel
molenpad, Stationsgebied en Ho
lenweg, tot een hoogte van 10 tot 
zelfs 16 verdiepingen gebouwd 
kon worden. Tweederde vond 
echte hoogbouw niet passend bij 
het historische karakter van de 
stad. Tegen middelhoogbouw, 6 
tot 8 bouwlagen, op de genoemde 
locaties was geen bezwaar. 
De Vereniging Oud Hoorn zit niet 
te wachten op gelegenheidsargu -
menten als de zichtbaarheid van 
Hoorn vanaf de A7. En al evenmin 
op hoogbouw van 50 meter. 
Met de mogelijkheid van steden
bouwkundige accenten van zes tot 
acht verdiepingen wordt ruim -
schoots tegemoet gekomen aan de 
behoefte aan herkenbaarheid, 
oriëntatie en beleving. Hoorn is 
het stedelijk centrum van West
Friesland. West-Friesland is, als wij 
het over schaal hebben, geen stede
lijk gebied. Het oorspronkelijke 
karakter van West-Friesland staat 
al genoeg onder druk door het 
toenemend ruimtegebruik. 



Horlogemakersvakschool 'Cornelis Verhagen' 

Tot 1990 was aan de Draafsingel de 
Horlogemakersvakschool 'Cornelis 
Verhagen' gevestigd. 1 In het voormalige 
ziekenhuis 'De Villa' volgden ongeveer 
100 leerlingen Jaarlijks de opleiding tot 
horlogemaker. De eerste vestiging van 
de school in Hoorn was aan de dr. 
C. ]. K. van Aalstweg, naast de BB
garage en tegenover de garage van 
Beemsterboer en korsettenatelier Maxis 
Ateliers N.V. Achter de school bevond 
zich de koekfabriek van Wigmans & 
Schouten. Beschreven wordt de school
tijd 1967-1972. 
Hoorn had een unieke school. De 
Horlogemakersvakschool was in 
verschillende opzichten bijzonder. 
Een vierjarige opleiding welke 
jaarlijks ongeveer 20 leerlingen 
afleverde als rijksgediplomeerd 
horlogemaker. 
Qua onderwijs nam de school een 
plaats in tussen lager- en middel
baar beroepsonderwijs. De leerlin
gen hadden verschillende onder
wijsachtergronden en de leeftijd 
varieerde van 15 tot 25 jaar. De één 
had twee klassen LTS en de ander 
een ULO of HBS diploma. Naast 
het vakdiploma kon ook een Mid
denstandsdiploma behaald wor
den. De lessen waren daarop afge
stemd. Globaal was 70% van de les
sen gericht op het vak en 30% was 
Algemeen Vormend Onderwijs. 
De meeste jongens - er waren wei
nig meisjes - kwamen uit Hoorn, 
West-Friesland of Noord-Holland. 
Een ander deel van de leerlingen 
was afkomstig uit Drenthe, Zuid
Holland, Brabant of Limburg. 
Enkele meisjes uit deze periode 
zijn: Jeanine Beyers, Mariëtta 
Koopman, Catharina Komen, Joke 
op 't Hof, Rosa de Graaf, Anneke 
Brinks, Gerda Ypenburg en Wille
mina Vijn. 

De examens werden door de 
school afgenomen onder toezicht 
van rijksgecommitteerden. De 
school had een eigen bestuur en 
ontving subsidie van het Mini
sterie van Onderwijs. De Horloge
makersvakschool was klein. Er 
waren zes personen in dienst: dhr. 
J. Winnubst (directeur), dhr. E. 
Scholten (adjunct directeur en 
leraar), dhr. P. Baalbergen (leraar) 
en A. Westerbeek (leraar). De heer 
L. Westerlaken deed de adminis
tratie en de heer A. Bakker was 
conciërge van de school. De mees
te leerlingen uit de periode 1967-
1972 hebben Westerbeek slechts 
twee jaar meegemaakt. Dagelijks 
liep Westerbeek vanuit de Metse
laarsstraat naar school via een door 
hem zelf bedachte oversteek over 
de oude S 9. Daar werd hij door 
een auto aangereden en ernstig ge
wond naar het ziekenhuis ge
bracht. Verschillende leerlingen 
hebben het ongeluk zien gebeuren. 
In het ziekenhuis werd hij regel
matig bezocht. Westerbeèk kon 

Roger Tonnaer 

geen les meer geven en werd opge
volgd door A. Pistoor die in 
Haarlem een juwelier- en horloges 
bedrijf had. Wel nam de heer 
Westerbeek nog deel aan excursies 
van de school. 
In de praktijklokalen stonden in 
rijen de werktafels met ieder een 
mooie werklamp. Onder glazen 
stolpjes de open uurwerken en op 
verschillende plekken in de klas 
stonden schoonmaakapparaten, 
microscopen en regelmachines. In 
de gang van de school bevond zich 
een torenuurwerk. Alle werktafels 
hadden laden die gevuld waren 
met voor iedere leerling een vaste 
hoeveelheid gereedschap. Alles 
schoon en ordelijk. Rommel
konten konden geen goede horlo
gemaker zijn. 
Vooral tijdens het eerste jaar moes
ten leerlingen handvaardigheid en 
materiaalkennis krijgen. Werk
stukjes werden gemaakt en wek
kers uit- en in elkaar gezet. Aan 
het eind van het eerste schooljaar 
ontwierp en bouwde de leerling 

1968. Voor het schoolgebouw aan de dr. CJ.K. van Aalstweg. 
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Foto: klas 2 in 1968. 
Boven v.l.n.r.: Maurits !bink, Wilfried Hakkenberg van Gaasbeek, Rob de Haan, Jos van 
Os, onbekend. 
Midden v.l.n.r.: Gerard !bink, Fred Nauta, Ronald Kahlé, Jos Loos, Wim van Dam, 
Willem Düthmann, Jan Boukamp, Ben van der Horst, Henk Houkes,]. Winnubst. 
Onder v.l.n.r.: Roger Tonnaer, Lodewijk Ruiter, Aad Korse, Derk Holman, Joep Zanen. 

zelfstandig een klokje. Met de 
loep, schuifmaat of micrometer 
werd gekeken en gerekend. Het 
pincet was het verlengstuk van de 
vingers. In de tweede klas werden 
de wekkers en klokken voor de 
leerlingen moeilijker. Reparaties 
vonden plaats aan elektrische 
klokken, reiswekkers en batte
rijuurwerken. Er was een zichtbaar 
verschil tussen leerlingen van de 
eerste klassen en de laatste twee 
klassen. Eerst moest een bruine 
stofjas worden gedragen en later 
een witte. Wit was het ultieme. 
Veel leerlingen werkten op zater
dag als leerling-horlogemaker bij 
juweliers in Hoorn: juwelier De 
Vries (Grote Noord), juwelier 
Maurits Schagen (Nieuwstraat) 
horloges juwelier Martien Groot 
(Gouw), juwelier Van Loenen 
(Gouw), juwelier Chris Holman 
(Grote Noord), goudsmid en juwe
lier G. Droste (Lange Kerkstraat), 
horloges A. Pistoor (Koepoorts
weg) en horloges Frans van 
Berkum (Nieuwsteeg). Het laatste 
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jaar werd uitsluitend aan horloges 
gewerkt. Een tweetal horloges 
werd met losse onderdelen in 
elkaar gezet: een chronograaf van 
Heuer (nu Tag Heuer) en een elek
tronisch stemvorkhorloge (accut
ron) van Bulova. Het laatste merk 
had een uurwerk met batterij en 
een loopafwijking van ongeveer 
één minuut per week. De fabrikant 
gaf leerlingen een apart diploma 
voor elektronische uurwerken. 
Scholieren maakten met dit horlo
ge de blits. 
Naast praktijklessen werd les gege
ven in vaktekenen, natuur- en 
werktuigkunde, elektriciteitsleer 
en stijlleer. Leraar A. Westerbeek 
vertelde over de geschiedenis van 
het uurwerk en over de Lodewijk
perioden, de empire klokken, 
vuurverguldend Franse pendules, 
Rococo, regulateurs en intarsia. 
Voor materiaalkunde, natuur- en 
werktuigkunde kregen de leerlin -
gen les van P. Baalbergen. Hij wist 
veel van bi-metalen en het uitzet
ten, inkrimpen en legeringen van 

metalen. E: Scholten was adjunct 
directeur en leraar praktijk. Voor 
hem hadden de leerlingen ontzag. 
Op vakgebied legde hij de kwali
teitseisen hoog. Hij organiseerde 
ook excursies naar het PTT-labo
ratorium en de sterrenwacht. Ad
ministrateur L. Westerlaken deed 
de boekhouding van de school, 
inde het schoolgeld en hield de 
afwezigheid van leerlingen in de 
gaten. De kantine was voor de 
conciërge, de heer A. Bakker. Hij 
zorgde voor koeken en koffie, 
voor het schoonhouden van de 
school en trad op bij ordeproble
men. 
Voor het Middenstandsdiploma 
werden lessen AVO gegeven zoals 
Nederlands, Duits, rekenen, wis
kunde, maatschappijleer, boek
houden, economie en lichamelijke 
opvoeding. Het laatste vak werd 
gegeven in de gemeentelijke gym -
zaal aan Achter de Vest. De AVO 
leerkrachten gaven een aantal uren 
les aan de school. Meestal waren zij 
verbonden aan een andere middel
bare school in Hoorn. Enkele 
namen: de heer Kl. Beuker, leraar 
aan de r.-k. MAVO Aloysius en 
later lid van de Tweede Kamer 
voor de RKPN. Dhr. A. Peeman 
was hoofd van de Prinses Irene
school en dhr. G. Roeland, leraar 
aan de gemeentelijke MAVO. Dhr. 
J. Sallé, leraar aan de gemeentelijke 
MAVO en later directeur van de 
Copernicus MAVO. Dhr. J. Trom
petter, adjunct directeur aan de 
gemeentelijke LEAO en dhr. 
W v.d. Weyden, leraar aan de ge
meentelijke MAVO. 
Directeur en oprichter van de 
school was dhr. J. Winnubst. Hij 
was niet alleen directeur maar gaf 
ook een aantal uren praktijkles. 
Jaarlijks had hij onder andere tot 
taak nieuwe leerlingen van buiten 
de regio aan onderdak te helpen. 
Er werd gezocht naar onderdak, 
dat lukte meestal. De kosthuizen 
waren voor de leerlingen belang-



rijk. Voor de meesten was het een 
thuis. Hoorn (17.500 inwoners) 
had de Grote Waal (fase I) slechts 
als nieuwbouwwijk. Daarom wa
ren de meeste kosthuizen te vin -
den in de Binnenstad, het Venen -
laankwartier en in Hoorn Noord. 
Tijdens de schoolperiode werd er 
regelmatig van kostadres gewis
seld. 
Vooral door de scholieren, die in 
de kost waren, werd wekelijks uit
gegaan. Meest favoriet waren café 
De Blokhut gerund door Jaap 
Bakker (Nieuwland), Bar Jan Jong 
(Veemarkt) en Bar El Toro van 
Nico en Truus Vergouw aan het 
Kleine Noord. Boven dit laatste 
café woonden een aantal jongens 
van de school. Wie het laat wilde 
maken, kon terecht in dancing 
Charmaine (West) van Co van 
Iersel of bij dancing de Nadorst 
(Blokker) van Kaarsemaker en Van 

Iersel. Er was ook een groepje leer
lingen dat wekelijks naar dansles 
ging bij Peter Verbiest, toen nog 
gevestigd aan de Loniusstraat 
(Contactcentrum). Anderen waren 
lid van The Sunbells, een orkest en 
jongerenkoor genoemd naar kape
laan Zunnebeld. Het orkest en 
koor waren opgericht door dhr. J. 
Winnubst en Jan van Deursen. Jan 
was leerling van de school en had 
de muzikale leiding van The 
Sunbells. Het jongerenkoor had 
wel 80 tot 100 leden en trok 
wekelijks een volle kerk. De ene 
week werd gezongen in de 
Cyriacus- en Franciscuskerk, de 
andere week in de Engel
bewaarderskerk. Soms gaf het ge
mengde jongerenkoor en orkest 
een optreden buiten de stad en 
er werd zelfs een grammofoon -
plaat (uitgave BmG) gemaakt. 
Tijdens de middagpauze werden 

Leerlingen in praktijklokaal 1968. Foto Wesifries A rchief. 

door de leerlingen boterhammen 
gegeten aan een grote tafel in de 
gang van de school. Vanaf 1969 
kon dit in de nieuw gebouwde 
kantine. De boterhammen werden 
aangevuld met patat, soms snel op 
de Zundapp naar 't Smitje aan het 
Grote Noord. Andere keren bij 
Ted, die vanuit een zelf verbouwde 
oude VW-bus bij de school en 
fabrieken aan de Dr. C. J. K. van 
Aalstweg patat verkocht. Directeur 
J. Winnubst was niet gecharmeerd 
van deze patatverkoop: Ted werd 
gevraagd niet meer voor de school 
te staan. 

Noot: 

1. Cornelis Verhagen was meester-horloge

maker en een pionier in dit vakonder

wijs. 
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Tal van Maria-activiteiten in Hoorn 

Van 5 oktober 2008 tot en met 11 januari 2009 is in het Westfries Museum in Hoorn de oogstrelende tentoonstel
ling "Maria, Liefde voor Maria in Noord-Holland" te zien. De expositie geeft aan de hand van vele prachtige voor
werpen een beeld van de rijke geschiedenis van de Mariaverering in Noord-Holland. Dit met een duidelijk accent 
op West-Friesland. Daarnaast vinden er nog allerlei andere activiteiten plaats waarvan wij hier een overzicht geven. 

4 oktober 2008, 
15.00 uur: Opening project "Maria", in Cyriacuskerk te Hoorn. 
5 oktober, 2008, 
11.00 uur: Nederlands/Poolse Mariamis in de Cyriacuskerk te Hoorn. 
15.30 uur: Maria-samenzang in de Cyriacuskerk te Hoorn. 
17-19 oktober 2008, 
Vertoning documenta,ire "Ave Maria" tijdens Hoornse Filmdagen, Schouwburg Het Park te Hoorn (actuele pro
grammering: www.filmhuishoorn.nl op dit moment nog niet bekend). 
24 en 25 oktober 2008, 
20.00 uur: Opvoering van de musical "Onze Lieve Vrouwe van Hoorn" in de Noorderkerk te Hoorn. 
26 oktober 2008, 
13.00 uur: (start WFM) Maria-ommegang door het centrum van Hoorn. 
9 november 2008, 
Dag voor abonnementhouders Noordhollands Dagblad. 
Optie: 23 november 2008, 
11.30 uur: vertoning documentaire "Ave Maria" - Nouchka van Brakel in het Filmhuis Hoorn. 
21 december 2008, 
Maria-Kerst-Tour langs Maria-kapellen in West-Friesland. 
4 januari 2009, 
Niemtjaarsconcert Hoorns Byzantijns Mannenkoor met Marialiederen uit de Orthodoxe liturgie in de Oosterkerk 
te Hoorn. 

HOORNSE GEVELSTENEN - EEN KLEURRIJKE UITGAVE 

Ton van Weel 

De Publicatiestichting Bas Baltus lanceert begin oktober deel 5 van de Cultuurhistorische Reeks Hoorn onder de 
titel: "Hoornse Gevelstenen - een geschiedenis in steen". Henk Overbeek (1940), onderzoeker en schrijver, heeft 
jarenlang liefde en geduld geïnvesteerd in 'zijn' thema. Hij heeft werkelijk alles over gevelstenen in en buiten de 
Hoornse binnenstad onderzocht. De in het Westfries Museum bewaarde exemplaren krijgen aandacht en maar ook 
worden de verdwenen Hoornse gevelstenen en de gevelstenen die in brede zin iets met Hoorn te maken hebben, 
beschreven. De meest uiteenlopende onderwerpen, afgebeeld op de stenen, zijn onderzocht. Zij komen ondermeer 
uit de Germaanse, Griekse en Romeinse sagenwereld, uit de vaderlandse of lokale geschiedenis, uit verschillende 
ambachten en beroepen, uit de zeevaart en de Verenigde Oostindische Compagnie, bedenk het maar. Een enorme 
puzzel, zeker wanneer we bedenken dat pas in 1796 tijdens de Bataafse Republiek de 'gevelstenen-aanduiding' van 
een pand werd vervangen door een huisnummer. 

Het resultaat van al die inspanningen is een mooi, kleurrijk en flink (256 blz.) boekwerk geworden voorzien van 
prachtige kleurenfoto's en - voor deze keer - een harde kaft. Het boek is te koop in de verenigingswinkel, de prijs 
bedraagt€ 24,95. 

Het bestuur van de Publicatiestichting Bas Baltus gebruikt de presentatie van dit boek om afscheid te nemen van 
twee bestuursleden van het eerste uur: voorzitter mevrouw Rita Bax en penningmeester Pim van der Waal. Beiden 
hebben zich sinds de oprichting van de stichting in 1996 met hart en ziel ingezet om goede en leesbare boeken over 
de lokale historie te laten verschijnen. Sinds die tijd zijn zij, de ene keer meer dan de andere keer, betrokken geweest 
bij het verschijnen van zo'n 25 boeken over de (bouw)historie van de stad. Zij verdienen daarvoor onze grote dank. 
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Men vraagt ons 

Femke Uiterwijk 

Zoals in het vorige deel(2) 
beloofd gaan we de speeltuin 
in. 
We ontmoeten daar een der
tigtal kleine en iets 
grotere Zeedijkers. 

Maar ook waarschijnlijk ee~ 
paar vreemde eenden in de 
bijt(tuin) ... 

j 

J 

Op het kale terrein naast de Foreestensteeg is ook een speeltuin verschenen,concurrent van 
het Zuiden hier een groep kinderen op een zonnige dag in 1957 .. 

1. Jenny Reuvers 
2. Rudy Schuurman 
3. Ineke Last 
4. 
5. Hans Schuurman 
6. Meisje Godijn? 
7. Nico de Groot 
8. Kees Machielse 
9 . Piet de Vries 

10, Bartje Nannings 
ll . Francien Berkeveld 
12 . 
13. Meisje Blokdijk 
14 . 
15 . Jan Herling 
16 . 

17. 
18. Kootje Blokdijk 
19. 
20. Aad van der Kooij 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. Jongen Berkeveld 
26. 
27. Meisje Groot 

De foto is toch nog vrij recent en toch nog vele onbekend ondanks 
onze naspeuringen,volgens onze informatie waren er veel 
"vreemden" in de speeltuin te vinden . . . 

Nogmaals een blad uit één van de albums van Ciel van der Z el. Vraag: herkent u nog meer kindj es? 
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Winters op de Grashaven 

Een paar leuke herinneringen wil 
ik wel even vertellen. 
Ik heb het hier over de periode 
1955 tot en met 1959. 
Toen waren er nog echte winters 
en als het vroor dan was de Gras
haven ook gauw dicht gevroren, 
hoewel een groot deel tegen de 
Krententuin vrij lang open bleef. 
Voor ons was de dichtgevroren 
Grashaven één groot speel- en 
schaatsdomein en als het ijs sterk 
genoeg was en de school ging uit, 
dan gingen we gauw de eigen of 
geleende schaatsen halen en het ijs 
op. Wij woonden toen in de 
Vijzelstraat. 
Je kon dan zo heerlijk vanaf de 

klucht bij de Haai zo het ijs op glij
den en ook werd het wel eens ge
daan vanaf de traptreden van het 
dijkje van het Achter op 't Zand. 
Zo het ijs op. 
Men gooide ook weleens wat 
water op de glijbaan bij de Haai 
en dan was het de volgende dag 
bevroren en één harde ijsbaan. 
Waaghalzen gingen er dan af op 
hun schaatsen. 
In die tijd waren er genoeg Hori
nezen, die wel wat bij wilden ver
dienen. Zo ook Hannes Blokdijk. 
Hij had een kacheltje van gietijzer 
op de kop getikt en ging hier cho
colademelk op warmen, om te ver
kopen. Een paar blokken hout er 

Rob Mantel 

in en opstoken die kachel. En toen 
hij lekker brandde, de pan met 
chocolademelk er op. De eerste 
klanten stonden al te wachten. 
Nu stond het kacheltje op het ijs 
vlak bij de kant, waar het niet diep 
was. Ondanks de kou werden de 
pootjes van de kachel ook wat 
warm en die begonnen zich al in 
het ijs te nestelen. 
De eerste paar klanten stonden 
heerlijk van hun chocolademelk te 
genieten en Hannes zou een vol
gende klant helpen en ineens was 
zijn kachel in het ijs verdwenen. 
Hij stak nog maar dertig centime
ter boven het ijs uit met de pan er 
nog bovenop. 

Gezicht op havengebied van Hoorn rond 1960. Linksboven de bevroren Grashaven met de ijsbaan. 
Foto AVIODROME Luchtfotografie - Lelystad. 
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Grote hilariteit natuurlijk, maar 
Hannes bleef onverstoorbaar en 
schonk de bekers vol tot de pan 
leeg was. 
Iedereen vond dit natuurlijk 
prachtig. 
Ik herinner mij ook nog dat er 
mensen waren, die het ijs opgin
gen als het gesneeuwd had en het 
ijs met een bezem schoon veegden, 
zodat er een baan ontstond waarop 
je mooi baantjes kon trekken. 
Eén van die sneeuwvegers was 
Abel van de Gracht, die constant 
met de bezem bezig was als het 
sneeuwde Hij hield de baan mooi 
sneeuwvrij en als je dan voorbij 
reed, riep hij "denkt u aan de baan-

veger?" In de hoop dat hij dan wat 
geld kreeg. Als je hem al twee of 
drie keer voorbij was gereden zon -
der wat te geven, dan wilde hij wel 
eens de bezem uitsteken, waardoor 
de mensen even een schuivertje 
maakten en de volgende ronde wel 
een bijdrage deden. 
Dit zijn dingen die je niet meer 
meemaakt, maar die heel lang in je 
geheugen blijven hangen. 
Ook hebben andere jongens en ik 
weet niet meer of Ton Mulder of 
Ton Peijnenburg er bij waren, wel 
eens Duitse helmen en geweerkol
ven onder de houthandel van Zijp 
gevonden. 
Door het dichtvriezen van de 

Grashaven werd het waterniveau 
lager, waardoor wij onder de hout
zagerij konden komen en we zo de 
spullen vonden. 
Later werd het door de politie af
gezet en werd alles uitgekamd en 
weggehaald. 
In 1959 verhuisden wij naar het 
A.B.C. en toen werd het water om 
het hertenkamp onze ijsbaan en zo 
langzamerhand werd de Gras
haven verleden tijd. Maar ik zal 
nooit vergeten wat een plezier wij 
(het hele havenkwartier denk ik 
wel) hier gehad hebben en hoeveel 
we hebben gelachen. 

Zomaar even wat herinneringen. 

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS 

Wanneer u om wat voor reden dan ook oude documenten uit bijvoorbeeld notariële, kerkelijke en stadsarchieven 
wilt lezen, moet u kennis hebben van oud schrift ofwel paleografie. Om u daarin wegwijs te maken, organiseert 
het Westfries Archief in samenwerking met de afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealo
gische Vereniging bij voldoende belangstelling in het seizoen 2008-2009 weer een cursus oud schrift voor begin
ners. 
Docent is de heer Pim Brieffies van het Westfries Archief. 

Verdere gegevens. 

Aantal deelnemers: minimaal 15. 

Periode: 
Aantal lessen: 
Tijd: 

· Frequentie: 
Plaats:. 
Kosten: 

oktober 2008 t/m maart 2009. De startdatum moet nog vastgesteld worden. 
12. 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
in principe éénmaal per 14 dagen. 
Westfries Archief (Blauwe Berg Se, Hoorn). 
€ 70,- (voor Vrienden van het Westfries Archief€ 60,-) 

Als u aan deze cursus wilt deelnemen, moet u wel bereid zijn na elke les huiswerk te maken, anders hebben de 
lessen te weinig effect. 

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij het Westfries Archief en wel op de studiezaal of per e-mail via 
inf<:J'@westfriesarchief.nl of vrienden@westfriesarchief.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer 
en (op de studiezaal) uw e-mailadres. 

U kunt zich echter ook opgeven bij Aad Goossens, bestuurslid van Oostelijk West-Friesland, eveneens onder ver
melding van uw naam, adres, telefoonnummer en (per telefoon) uw e-mailadres. 

E-mail : ~è~riek.goossens@quicknet.nl 
: 02'28 - 58 15 67 
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Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
16 april 2008, Oosterkerk te Hoorn 

Rita Lodde-Tolenaar, secretaris 

Aanwezig 56 personen. 
Afbericht ontvangen van mevr. 
M. van Rijswijk, de heren P. 
Aartsen en J. Lamers 

1. Welkom, 
algemene mededelingen 

De voorzitter verwelkomt eenie
der hartelijk op deze voorjaarsle
denvergadering. Een bijzonder 
welkom aan de aanwezige erele
den: Albert de Graaf, Leo Hooge
veen, Arie Boezaard en Femke 
Uiterwijk Erelid John Lamers is 
vanavond verhinderd. 
Ook een bijzonder woord van wel
kom aan de twee aspirant be
stuursleden: Eddy Boom en Henk 
Wokke. En aan Tosca van de 
Walle, die na de pauze alsnog het 
archeologisch onderzoek op het 
terrein van het klooster Bethlehem 
presenteert. Bovendien is haar 
opvolger, de heer Michiel Bartels, 
aanwezig, die al heeft toegezegd 
lid te worden van Oud Hoorn. 

2. Verslag van de 
na j aarsledenvergadering 
van 27 oktober 2007 

Het verslag is gepubliceerd in het 
kwartaalblad van 15 maart 2008 op 
de bladzijden 24 t/m 26. 
Er zijn geen opmerkingen. Het 
verslag wordt met dank aan de 
secretaris, vastgesteld. 

3. Actualiteiten en 
mededelingen van 
het bestuur 

In het verenigingsblad van vorige 
maand zijn al veel zaken aan de 
orde gekomen. Op een aantal 
zaken gaat de voorzitter kort in: 
De Noorderveemarkt en het Sta
tionsgebied. 
Er liggen twee interessante rappor
ten. Het eerste van een Taskforce, 
geïnitieerd vanuit de provincie. 
Het tweede van studenten archi
tectuur van de Academie in 
Arnhem, opgesteld op verzoek van 
de vereniging. Sindsdien is er niets 

De bestuursleden J. Bronkhorst, C. Droog, H. Stapel, E. Ottens, R. Lodde, ]. Floris, 
aftredend penningmeester]. Spiekker, aantredend penningmeester H. Wokke. 
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meer van de gemeente gehoord. 
Misschien dat het te maken heeft 
met het Ontwerp Bestemmings
plan Binnenstad waaraan ten stad
huize wordt gewerkt; binnenkort 
zal dat op de website verschijnen. 

De noodzaak om vroeg na-oorlog
se gebouwen van cultuurhisto
rische waarde te beschermen: 
Naast de Engelbewaarderskerk aan 
de Johannes Poststraat wil de ver
eniging de status van gemeentelijk 
monument voor het kantoorge
bouw aan de Maelsonstraat van 
architect Jan Rietveld. 

Enkele leden van onze vereniging 
onder leiding van John Lamers en 
Albert de Graaf, hebben aandacht 
gevraagd voor de slechte staat van 
de begraafplaatsen in onze ge
meente. Met een aantal anderen 
steken ze ook zelf de handen uit 
de mouwen. Een compliment 
waard. 
De vereniging heeft het college ge
vraagd om de begraafplaatsen aan 
het Keern en achter de Hervormde 
kerk in Zwaag op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. Een 
aantal monumentale graven ver
dient bescherming. Bovendien lig
gen hier graven van burgers, die 
voor Hoorn van groot belang zijn 
geweest. 

IntermarisHoeksteen presenteerde 
onlangs de eerste ideeën voor de 
invulling van het TSH-terrein op 
de hoek van de Liorne- en de 
Johannes Poststraat. Oud Hoorn is 
gematigd positief Het gebouwdeel 
met de karakteristieke zaagtandda
ken dat mede door actie van onze 
vereniging behouden blijft, kan 
samen met de erboven gesitueerde 



'oplegger' een spannend ensemble 
vormen. 
Als vereniging hebben we ons 
standpunt gegeven over de ge
meentelijke evaluatie van terras
boten in de binnenstad. De aanwe
zigheid van enkele terrasboten op 
specifiek aangewezen plaatsen in 
het havengebied van de binnenstad 
van Hoorn kan een bijdrage leve
ren aan de levendigheid en het 
verblijfsklimaat van de stad. 

Al geruime tijd is de gemeente 
bezig met de beschrijving van pan -
den aan de Koepoortsweg met het 
oog op het verlenen van een be
schermde status aan deze panden, 
waardoor het waardevolle, histori
sche en unieke karakter van deze 
straat behouden blijft. Tot verba
zing van omwonenden en ons 
bestuur bleken twee direct aan 
Lindendael grenzende monumen -
tale panden niet in de inventarisa
tie te worden meegenomen. Waar
schijnlijk omdat De Omring daar
voor een sloopvergunning had 
aangevraagd. Het bestuur heeft het 
college gevraagd deze panden ook 

. te beschrijven en de monumenten
commissie advies te vragen over de 
monumentale status van deze pan -
den. Tot grote verrassing van 
iedereen heeft het college beide 
panden via een spoedprocedure op 
de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. 

Het 100-jarig bestaan van de 
Vereniging Oud Hoorn. 
Er is inmiddels een commissie 
ingesteld, die een voorstel uitwerkt 
over aard en inhoud van een ge
zaghebbende publicatie. In de 
commissie hebben zitting: Ton van 
Weel, Jan de Bruin, Arie Boezaard, 
Rob Resoort, Egbert Ottens en 
Rita Lodde. 
Ons erelid John Lamers zond ons 
de volgende brief met het verzoek 
om die voor te lezen in de verga
dering. 

Geacht bestuur, 

Alhoewel het 100-jarig bestaan van 
onze vereniging nog ver weg lijkt, wil 
ik nu al een idee lanceren om dit jubi
leum kracht bij te zetten. 
Ik stel voor om een gebrandschilderd 
raam te plaatsen in het koor van de 
Oosterkerk en wel twee traveeën links 
van het gilderaam. 
Een onderwerp zou kunnen zijn: 
afbeeldingen van de panden die in het 
bezit zijn van de vereniging. Ook de 
gevel van het Oost-Indisch Pakhuis 
leent zich uitstekend voor dit onder
werp. Mijn voorkeur gaat echter sterk 
uit naar afbeeldingen van onze pan
den. 
Beleefd verzoek ik U dit schrijven te 
behandelen op de Algemene Leden
vergadering van 16 april 2008. Helaas 
ben ik niet in staat die avond aanwezig 
te zijn. 
Met hoogachting en vriendelijke groet, 
JohnLamers 

Het bestuur staat niet afwijzend 
tegenover dit idee, maar vindt het 
nog te vroeg om nu al definitieve 
voorstellen vast te leggen. Wij zul
len de werkgroep, die zich vooral 
op een publicatie richt, vragen ook 
andere ideeën te verzamelen en te 
gelegener tijd met een voorstel 
voor het bestuur te komen. 

Het bestuur heeft John Lamers 
décharge verleend voor de finan -
ciële administratie, die hij heeft 
gevoerd voor de heruitgave van de 
Velius-kroniek. Mede door zijn 
grote inspanningen om fondsen te 
werven, konden we dit project als 
vereniging met een relatief geringe 
eigen bijdrage afsluiten. Daarvoor 
nogmaals dank. 

Voor de ledenexcursie op zaterdag 
21 juni naar Kampen hebben zo
veel leden zich aangemeld, dat er 
geen plaatsen meer zijn. 

Er is nog een mogelijkheid voor 

bezoek aan Villa Alewijn. Zodra 
een datum bekend is, wordt met 
de leden, die zich hebben opgege
ven, contact opgenomen. 

De vrijwilligers van de vereniging 
zijn door Oud Enkhuizen uitgeno
digd, om vanwege ons jubileum
jaar op zaterdag 19 april een stads
wandeling te komen maken. 

Het bestuur heeft al eerder aange
geven, dat het legaat Groefsema 
zou kunnen worden ingezet voor 
het upgraden van de maquette van 
Hoorn. Oud Hoorn is eigenaar van 
deze maquette. We zijn momen
teel in overleg met het Museum 
van de Twintigste Eeuw en het 
Westfries Museum. Mogelijk dat 
de vernieuwde maquette een plek 
in het Westfries Museum gaat krij
gen. De heer Stumpel merkt op dat 
de bestuursleden van de Stichting 
Maquette hierbij betrokken dienen 
te worden. Dat zal zeker gebeuren. 
Het onderwerp komt terug in een 
volgende vergadering. 

4. Jaarverslag 2007 
Het jaarverslag 2007 is opgenomen 
in het kwartaalblad van 15 maart 
2008 op pagina 18-21. 
Daarover zijn geen op- of aanmer
kingen gemaakt. Het is vastgesteld, 
met dank aan de secretaris. 

5, 6 en 7. Rekening 2007, 
begroting 2008 en verslag 
financiële commissie en 
décharge 

Hoewel rekening en begroting in 
één overzicht worden gepresen -
teerd op de pagina's 42 tot en met 
46 van het kwartaalblad, wil de 
voorzitter ze toch afzonderlijk aan 
de orde stellen. 
Er worden geen vragen gesteld 
naar aanleiding van de rekening. 
De financiële commissie heeft 
haar verslag uitgebracht en de 
stukken akkoord bevonden. Dank 
aan de leden van de financiële 
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commissie, de heren Harm Stum
pel en Sebastiaan Hol. 
Bij de begroting 2008 wordt toe
gelicht, dat gestart is met de reser
vering voor de viering van het 100-
jarig bestaan. 
De contributie blijft gehandhaafd 
op het huidige niveau, om de 
drempel zo laag mogelijk te hou
den. Daarna wordt ook de begro
ting vastgesteld. 
En met de verklaring van de finan -
ciële commissie wordt voor de 
laatste keer décharge verleend aan 
de penningmeester, Jeroen Spiek
ker. 

8. Benoemen financiële 
commissie 

Er wordt gevraagd wie zich voor 
de financiële commissie wil mel
den. 
Gebruikelijk is dat in ieder geval 
één van de leden van de huidige 
commissie het werk voortzet. De 
huidige leden Sebastiaan Hol en 
Harm Stumpel worden opnieuw 
benoemd tot lid van de financiële 
comm1ss1e. 

9. Afscheid van onze 
huidige penningmeester 
Jeroen Spiekker 

Jeroen Spiekker is een consciënti
eus en betrouwbaar penningmees
ter gebleken. De voorzitter be
dankt hem heel hartelijk voor zijn 
inbreng en het vele werk dat bui
ten de bestuursvergaderingen om 
in het belang van de Vereniging 
Oud Hoorn is gedaan. De dank 
wordt onderstreept met een bon 
en bloemen. 

10. Benoemen bestuurslid 
Eddy Boom en penning
meester Henk Wokke 

Er zijn vanuit de vereniging geen 
tegenkandidaten ingebracht. 
De bestuursleden Eddy Boom en 
Henk Wokke worden bij acclama
tie benoemd en de voorzitter 
dankt de leden voor het vertrou -
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wen dat ze in deze nieuwe be
stuursleden hebben uitgesproken 
en in het bestuur dat met deze 
kandidaten is gekomen. In het bij
zonder dankt de voorzitter Coen 
Droog en Jan Floris voor hun 
werk. 
Het bestuur gaat op zoek naar een 
tweede penningmeester, waarbij 
een onderscheid gemaakt kan 
worden tussen bestuurlijk, beleids
matig financieel beheer en jaar
stukken etc. enerzijds en uitvoe
rende zaken anderzijds. Mogelijk 
zal daarover in de volgende verga
dering een voorstel worden ge
daan. 

11. Koers van de vereniging in 
relatie tot de ontwikkelin
gen in de binnenstad 

De voorzitter vat deze als volgt 
samen: 
Over een week buigt de algemene 
raadscommissie zich over het 
Voorontwerp Bestemmingsplan 
Binnenstad om de inspraakproce
dure daarvoor vast te stellen. Dat 
wordt een voor onze stad uiterma
te belangrijk document en als 
Vereniging Oud Hoorn zullen we 
ons geluid in de discussie goed 
laten horen. 
Het bestuur heeft de afgelopen tijd 
met de afgevaardigden van de ver
eniging in de Commissie Welstand 
en Monumenten vergaderd over 
een aantal voor Oud Hoorn ele
mentaire uitgangspunten in de 
discussie. Mogelijk dat er een apar
te werkgroep gevormd gaat wor
den om hier verder over na te den -
ken. 
Het gemeentebestuur heeft zich te 
weinig ingespannen om inhoud en 
uitwerking aan de kwalificatie 
'beschermd stadsgezicht' te geven. 
Oud Hoorn kiest in het komende 
debat principieel voor handhaving, 
bescherming en versterking van 
het beschermd stadsgezicht en de 
aanwezige monumenten. We gaan, 
met andere woorden, verder in dè 

voetsporen van Kerkmeijer. 
In de aanloop naar het Bestem
mingsplan Binnenstad besprak de 
algemene raadscommissie begin 
maart het eerste deel van de nota 
'Hoorn Gastvrij', de horecanota, en 
een vervolgnota op de Leidraad 
voor de inrichting van de openba
re ruimte, getiteld 'Gebruik open
bare ruimte Binnenstad.' 
Wij constateren met enige zorg dat 
historie en cultuur het in de aan
loop naar het Ontwerp-bestem
mingsplan Binnenstad afleggen 
tegen de economische functies. 
Verschillende deelnota's zijn ver
schenen, maar de ons inziens be
langrijkste deelnota, een Beeld
kwaliteitsplan Binnenstad, of een 
Monumentenbeleidsplan, wordt 
node gemist. Oud Hoorn pleit al 
jaren voor het maken van deze 
nota. 
We hebben bezwaar aangetekend 
tegen een aantal concrete voorstel
len, zoals het toestaan in de bin -
nenstad van meer eet-en drankuit
gifteloketten aan de straat. Het is 
een ongewenste aantasting van de 
kwaliteit van onze binnenstad. 
Ook afhaalzaken horen volgens 
ons niet in het centrum van de stad 
thuis. 
Als :vereniging zullen we ons tot 
het uiterste verzetten tegen serres 
en aanbouwen bij horecavoorzie
ningen. We maken ons daarover 
zorgen, want een groot deel van de 
gemeenteraad heeft daar tot onze 
verbazing geen enkele mpeite mee. 
We hebben aangegeven geen pro
blemen met terrassen, ook niet op 
het midden van de Roode Steen te 
hebben. 
En we zullen ons ook niet verzet
ten tegen toepassing van zonne
luifels en parasols. Wel zijn we 
tegen vaste zijschotten. Dat leidt 
tot verrommeling van het open -
baar gebied. 
We hopen, dat u als leden met 
onze positief kritische opstelling 
kunt instemmen. Ik wijs u er nog 



op dat wie mee wil praten zich in 
de pauze bij één van de bestuursle
den kan aanmelden. 

12. Rondvraag 
De heer Stumpel vraagt naar de 
uitnodiging voor de tentoonstel
ling van Jeroen Kho. De voorzitter 
legt uit, dat deze door de Stichting 
Jeroen Kho is betaald. 
Mevr. Mantel vraagt naar de ont
wikkeling van het Oostereiland. 
De voorzitter geeft aan dat de ver
eniging een historisch verantwoor
de invulling voorstaat. Er worden 
momenteel plannen ontwikkeld. 
Men is bezig met een onderzoek 
naar de mogelijke functies. 
Jan Floris wijst erop, dat er bij de 
vereniging in het O.I. Pakhuis nog 
verschillende publicaties te koop 
zijn. Prijzen en titels zijn te vinden 
op onze website. En uiteraard in 
de winkel, Onder de Boompjes 22. 

13. Pauze 

14. Presentatie van het 
archeologisch onderzoek 
rond het voormalige 
Klooster Bethlehem 
door Tosca van de Walle 

Na de pauze heeft stadsarcheologe 
Tosca van de Walle een lezing over 
de opgravingen van het klooster 
Bethlehem gehouden. Het non -
nenklooster, Bethlehem geheten, 
dat in 14 7 4 werd opgericht, heeft 
nog geen honderd jaar bestaan. 
Tegen de eerste verwachtingen in 
zijn inmiddels al heel wat vondsten 
gedaan. Het betreft uit de kloos
terperiode niet alleen religieuze 
voorwerpen, maar ook dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen. Uit de tijd 
daarna is een Portugese plooischaal 
met het wapen van Portugal een 
heel bijzondere vondst. 
Er zijn nog veel zaken die om 
nader onderzoek vragen. Zo is de 
kapel nog niet gevonden en is de 
betekenis van bepaalde muren nog 
niet vastgesteld. Overigens is wel 

2000 leden! Jïfiáarom zitten die niet op de lege stoelen? 

bekend waar de kapel zich moet 
bevinden. 
Het is de bedoeling om voor het 
eind van dit jaar over de resultaten 
van de opgravingen te publiceren. 
Het is de laatste keer, dat wij 
mevrouw Van de Walle in functie 
bezig zien. Over enkele maanden 
verlaat zij de gemeentelijke 
Archeologische Dienst. 
De voorzitter bedankt haar harte
lijk voor de interessante voor
dracht en wenst haar veel succes ih 
de laatste weken van haar werk bij 
de gemeente. Hij overhandigt haar 
een bos bloemen. 

15. Sluiting van de 
vergadering 

De voorzitter dankt de aanwez1 -
gen voor hun komst en belangstel
ling. 

De najaarsledenvergadering is op 
zaterdagochtend 25 oktober a.s. 
om 10.00 uur in de Noorderkerk. 
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Lezers schrijven 

Geachte heer, mevrouw, 
Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap 
van de stichting Oud Hoorn op 
met de volgende reden: 

De stichting Oud Hoorn heeft in 
zijn statuten als doelstelling staan, 
het restaureren, rehabiliteren en 
reconstrueren van monumenten, 
panden en stadsgezichten van 
Hoorn. 
Tot op heden heb ik deze doelen 
volledig ondersteund. 
Maar sinds een aantal jaren heeft 
binnen uw stichting de willekeur 
toegeslagen. In uw berichtgeving 
heeft u eenzijdig gestreden tegen 
het parkeren van auto's op de loca
tie Munnickenveld vanwege het 
monumentale karakter van deze 
straat. De auto's van de bewoners 
zouden moeten wijken voor al die
genen (bewoners en toeristen) die 
deze stad bezoeken. 
Echter, de stad Hoorn kent vele 
monumentale stadsgezichten, zo
als het Dal met zijn monumentale 
Pietershof, het Grote Oost en na
tuurlijk de nostalgische Hoornse 
Haven met zijn monumentale 
panden. Maar nee, alleen op het 
Munnickenveld moeten de auto's 
verdwijnen en u heeft de gemeen
telijke politiek zo weten te beïn
vloeden, dat ook zij zelfs deze 
optie in hun 'concept' Verkeers
plan hebben opgenomen. Het 
autovrij maken van andere 'monu
mentale' locaties wordt niet ge
noemd. 
Gelukkig hebben vele bewoners 
van het Munnickenveld de moeite 
genomen om op de gemeentelijke 
inspraakavond van woensdag 14 
mei j.l. in de Parkschouwburg aan 
te geven dat zij het volstrekt on -
eens zijn met het idee om de par
keermogelijkheid op het Mun-
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nickenveld op te heffen. Vele alter
natieven zijn de gemeente aange
boden. 

Wat mij als lid van de stichting 
Oud Hoorn het meeste stoort, is de 
willekeur die u hier ten toon 
spreidt. Het siert een stad als 
Hoorn dat het zijn monumentale 
gebouwen koestert en daarin 
investeert. Maar het siert een 
gemeente als Hoorn nog meer als 
het de bewoners koestert, die be
reid zijn om in de panden in 
Hoorn te investeren, daarin te 
wonen, in de Hoornse economie te 
investeren en alle eventuele onge
makken van deze fantastische stad 
(Kermis, uitgaanspubliek, zwaar 
verkeer, etc) voor lief te nemen. 

Het zou uw stichting sieren als u 
de moed heeft om deze brief in uw 
verenigingsblad te publiceren, om 
zo ook eens een 'ander geluid' te 
laten horen. 

Met vriendelijke groeten, 

Jet Vos 
Munnickenveld 1 n.z. 
1621 HM Hoorn 

Reactie van het bestuur 
naar aanleiding van de brief 
van Mevr. J. Vos 

Het bestuur vindt het jammer dat 
het standpunt van het bestuur 
inzake het autovrij maken van het 
Munnickenveld voor Mevr. Vos 
reden is om haar lidmaatschap op 
te zeggen. 
Het bestuur streeft er inderdaad al 
jaren naar om het Munnickenveld 
autovrij te maken. Dat wordt wat 
ons betreft niet ingegeven door 
willekeur, zoals mevr. Vos stelt. 

Voor Oud Hoorn is het Mun
nickenveld een speerpunt in het 
streven om een deel van de bin -
nenstad van Hoorn autoluw te 
krijgen. Juist het Munnickenveld 
leent zich hier uitstekend voor: het 
is door de vormgeving en de 
bebouwing een uniek kleinschalig 
gebiedje in de binnenstad. Natuur
lijk moet er voor het dan ontstane 
parkeerprobleem van de bewoners 
een oplossing gevonden worden in 
de onmiddellijke omgeving. Dat 
moet toch mogelijk zijn op het Dal 
en/of in de Spoorstraat. Hopelijk 
kunnen er na het autovrij maken 
van het Munnickenveld andere 
gebieden volgen. Bijvoorbeeld het 
Nieuwland. 
Tenslotte nog dit: onze vereniging 
telt rond 2000 leden. Dat is een 
heel gemêleerd gezelschap, waar 
men het over allerlei zaken vol
strekt eens is. Het komt echter ook 
voor dat over bepaalde beleids
onderdelen verschil van mening 
bestaat in de vereniging, omdat er 
nu eenmaal sprake kan zijn van 
tegengestelde belangen. Ons be
stuur blijft pleiten voor een auto
vrij Munnickenveld. Het laatste 
woord is echter aan de ledenverga:
dering. 

Geachte redactie, 
Het hiernavolgende betreft de foto 
genomen op de tribune van 
Always Forward tijdens de sport
dag van de Aloysius Muloschool 
aan het eind van het schooljaar: 

De man 2e van links is niet de heer 
Holtkamp, maar misschien Beu -
ker? Achter hem met hoed zit de 
heer Van lersel, vader van onder
getekende. 
Achter mevr. Holtkamp zit een 
man zonder hoed en bril. Dat 



moet de heer Schaap zijn, ook een 
leraar. 
Naast hem een man met hoed en 
bril: de heer Van Rooyen. 
Op de tweede rij zit een geestelij
ke. Heet hij misschien Van Duin? 
Op de tweede rij zit een man, die 
omkijkt. Dat is de heer Willems. 
Op de voorste rij zit een jongeman 
met zonnebril. Dat is de zoon van 
de heer Holtkamp, directeur van 
de Aloysius MULO. 

Het oude stadhuis van Hoorn, dat 
tot het einde van de 13e eeuw op 
de Roode Steen heeft gestaan, is 
ooit nagebouwd in Malakka. Met 
deze plaats heeft de stad Hoorn 
een stedeband. Misschien heeft 
oud-burgemeester Pierre Janssens 
nog een foto van dat nagebouwde 
pand of is er in de stadhuisarchie
ven iets van bewaard, zodat het in 
Hoorn nagebouwd kan worden. 

Sjef van lersel 

Geachte redactie, 
In het blad van Oud Hoorn, num -
mer 2, 15 juni 2008 stond in de 
rubriek 'MEN VRAAGT ONS' 
een foto van een gezelschap, zit
tend op de tribune van voetbal
club Hollandia uit 1956. Eén per
soon heb ik ~erkend, de heer Van 
Rooijen, leraar Duits op de 
MULO. Hij zit op de derde rij, 
derde van links (man met hoed). 
Ik ben een ~ud-leerling van de 
school. 

Met vriendelijke groeten, 

M.TA. Rijper-Van Rees 
Drieboomlaan 97 
1624 BC Hoorn 

Goedemorgen, 
Wellicht ben ik nummer .. die 
reageert op de plaatjes op bk 88 
van het juni nummer, maar toch 
meld ik mijn herinneringen maar 
even. 

Voor zover die terug gaan was het 
gebouwtje een soort berging van 
de gemeente en was nogal verval
len, ik spreek over de tijd dat ik op 
het Kleine Oost woonde. 
Begin jaren 50 werd het gesloopt 
of drastisch gerenoveerd en kwam 
de BB er in. 
Mijn vader was daarbij betrokken 
en Geert Rijswijk zal ongetwijfeld 
nog meer kunnen vertellen want 
hij kwam via de verbindingsdienst 
in vaste dienst bij de BB. 

Misschien een leuke aanvulling op 
de geschiedenis van het gebouwtje 
dat tegen de voormalige brand
stoffenhandel van Tober en Jonk
man gebouwd was, de latere auto
wasplaats en stalling van Jac Met. 
Dat was het dan. 

Groeten van Jaap Iepenga 

Geachte redactie, 
Al jaren ben ik lid van de vereni
ging Oud Hoorn. Ik ben zelfs 
opgegroeid in een huis van de ver
eniging. Dat was Bierkade 10, waar 
mijn moeder nog vele tientallen 
jaren heeft gewoond. Nu wil ik 
reageren op de rubriek stadsbeeld 
in het kwartaalblad wat ik heden 
ontving. 

Het gaat over de tekst onder 'Veer-

Hoofd, zie brief Fred Droste. 

manskade en Hoofd'. Hier wordt 
de naam Stenen Hoofd gebruikt. 
Dit vind ik jammer, want deze 
naamgeving is onjuist! In Hoorn 
kennen we het Houten Hoofd en 
het Hoofd. Dat in het kwartaalblad 
van onze vereniging deze onjuiste 
naamgeving, die overigens door 
ambtenaren van de gemeente ook 
wordt toegepast, wordt gehan
teerd, past m.i. niet bij de doelstel
ling van de vereniging. Men wil 
immers de historie voor het nage
slacht behouden. 
Als men stenen hoofden zoekt zal 
men in het gemeentehuis aan de 
Nieuwe Steen moeten zoeken. 

Tenslotte deel ik u mede dat ik 
vele door mij gemaakte foto's van 
Hoorn bezit vanaf de zestiger 
jaren. Misschien een idee om na de 
zomer eens te komen kijken. 

Met vriendelijke groet, 

Fred R. Droste, 
Hoofd 11, Hoorn. 

Mevrouw De Vries reageerde nog 
op de foto in het vorige kwartaal
blad op pagina 83, de man in de 
boot, varend in het water van de 
Korenmarkt. Het is dhr. Visser, 
destijds werkzaam bij Kaashandel 
De Jong, Bierkade. 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit 
de Commissie Welstand en Monumen
ten. 

ALGEMEEN 

Achter op het Zand 45 
(beschermd stadsgezicht) 
Ter plekke van de te slopen 
woning wordt een nieuwe woning 
gerealiseerd. 

Achter op het Zand 4 5 

Achterstraat 4 
(voormalig BBN-terrein) 
Het Doelenplein was vroeger doe
lenveld, met daarop een oude 
schietbaan. Intermaris Hoeksteen 
wil tien starterswoningen bouwen. 
Omwille van lage woonlasten 
werd getracht op de uitvoerings
kosten te besparen. De eerste uit
werkingen waren volgens Oud 
Hoorn onder de maat, zeker als 
men de historische omgeving in 
ogenschouw neemt. Het vervol-
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gens getekende ontwerp is meer 
eigentijds, met aldus de commissie 
Welstand en Monumenten, vol
doende respect voor de historische 
achtergrond van de plek. 

Blauwe Berg 5 (boerderij) 
De architect is tegemoet gekomen 
aan de bezwaren die de commissie 
Welstand en Monumenten had 
tegen een aantal details (zoals de 

ritmiek van de dakopeningen) van 
de te verbouwen boerderij. Daar
mee kan de uitvoering beginnen. 

Binnenluiendijk 3-4 
(rijksmonument) 
De beide woonhuizen van wijlen 
John de Visser, oud-voorzitter van 
onze vereniging, nu eigendom van 
Hendrick de Keijser, liggen op een 
landtong tussen de havens van 
Hoorn. Nummer 3 is grotendeels 
authentiek met interieurelemen-

ten uit de 17de eeuw. Nummer 4 is 
een reconstructie van de oude 
woning van het begin van de twin
tigste eeuw. Onderdelen uit ande
re panden (o.a. uit Enkhuizen) zijn 
gebruikt en beide panden werden 
samengevoegd. De huidige aan -
passingen vinden vooral in num -
mer 4 plaats, waarmee beide pan -
den beter bewoonbaar worden. In 
de kap is asbest geconstateerd 
zodat deze vervangen moet wor
den. Dat gebeurt op een zeer bij
zondere wijze, waarover te zijner 
tijd in dit blad een artikel zal ver
schijnen. 

Bierkade 8 
In dit pand zal te zijner tijd een 
gevelsteen worden aangebracht die 
de historische relatie tussen Hoorn 
en Dantzig benadrukt. 

Bierkade 8 



Dorpsstraat 5 

Drieboo1;lllaan 
Aan het eind van de Drie boom -
laan, bij de begraafplaats, stonden 
twee authentieke grenspalen van 
de gemeente Hoorn. Deze werden 
door de gemeente verwijderd met 
de toezegging dat ze zouden wor
den teruggeplaatst. Helaas is dat 
niet gebeurd. We vragen de ge
meente om deze palen weer terug 
te plaatsen. Het is belangrijk dat 
dit erfgoed in het landschap zicht
baar blijft. 

Dorpsstraat 5 
(gemeentelijk monument) 
Deze kleine tuinderswoning wordt 
naar achteren verlengd. Qua mate
riaalgebruik en vormgeving gebeurt 
dat zorgvuldig. De commissie 
Welstand en Monumenten heeft 
vanuit dat oogpunt geen bezwaar 
tegen de plannen. Maar wat bete
kent de wijziging voor de monu
mentenstatus? Was die gebaseerd op 
het kleine karakter van de tuinders-

woning? Bureau Erfgoed zal hier 
een antwoord op moeten geven. 

Dorpstraat 143 
(gemeentelijk monument) 
Het pand wordt gesplitst in drie 
wooneenheden. 

Dorpsstraat 310 

Dorpsstraat 155A, Zwaag 
(linten) 
Deze jaren '60-woning wordt ge
renoveerd en gewijzigd. De 
Commissie Welstand en Monu -
menten zag, mede gelet op de 
individualiteit van de woningen in 
de omgeving, onvoldoende reden 
om dit plan af te wijzen. 

Dorpsstraat 310, Zwaag 
(linten) 
De voormalige eigenaar had een 
sloopvergunning aangevraagd ter
wijl de gemeente de stolp op 
de gemeentelijke monumenten
lijst wilde plaatsen. De Commissie 
Welstand en Monumenten stemt 
in met het nieuwe plan dat uitgaat 
van restauratie van de stolpboerde
rij en het demonteren en opnieuw 
opbouwen van de naastgelegen 
stolpschuur. De commissie heeft 
een aantal adviezen meegegeven. 
Er komen twee separate woningen 
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waarna de gemeente het complex 
als ensemble alsnog op de gemeen -
telijke monumentenlijst kan plaat
sen. 

Dubbele Buurt 8 
(beschermd stadsgezicht) 
Het is de bedoeling van het pak
huis een woonhuis te maken. Het 
plan betekent een verbetering van 
het straatbeeld, maar aan het ont
werp kan nog wel één en ander 
worden verbeterd. 

Dubbele Buurt 8 

De Hulk 16 
(gemeentelijk monument) 
De commissie Welstand en Monu -
menten is akkoord met de verbou -
wing van het gemaal tot woonhuis. 

Grote Noord 33-35 
(beschermd stadsgezicht) 
Er is een plan ingediend voor het 
samenvoegen van de beide winkel
panden, het verhogen van de eerste 
verdieping en het optillen van de 
kap. Op grond van de bedoelingen 
van het beschermde stadsgezicht 
en de welstandsnota is de Commis
sie Welstand en Monumenten van 
mening 'dat het kleine pandje als 
markante afwijking door de ingrij
pende wijziging zijn bijzondere 
karakter verliest en dat dit leidt tot 
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Grote Noord 33-35 

een verarming van de straatwand.' 
Het wisselende straatbeeld van 
grote en kleine panden, dat past 
bij het karakter van de stad dient 
ook in de ogen van Oud Hoorn 
behouden te blijven. Dit uitgangs
punt lijkt haaks te staan op het 
onlangs vrijgegeven Voorlopig 
Ontwerpbestemmingsplan Bin -
nenstad. Naar achter toe is wel 
ruimte voor volume-uitbreiding, 
aldus de commissie. Met enige 
aanpassingen is het plan uiteinde
lijk akkoord bevonden. Het lage 
pandje blijft bewaard. 

Keern 45 

Johannes Poststraat 26 
De Commissie Welstand en 
Monumenten stemt in met het 
voordragen van de Engelbewaar
derskerk voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. De eigenaar 
heeft bezwaar aangetekend. 

Keern 45 
De eigenaren hebben bezwaar 
aangetekend tegen het voornemen 
van de gemeente om het plan op 
de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen. Vanwege de overlast 
door verkeerslawaai wensen de 
eigenaren een aantal aanpassingen 



te realiseren. In overleg met de 
gemeente zullen eerst deze maat
regelen worden bezien. Daarna 
kan over de status van het pand 
worden besloten. 

Keern 211 (linten) 
Op de plaats van een te slopen 
pand komt een nieuwe villa van 
fors formaat. Bezwaar heeft de 
Commissie Welstand en Monu -
menten tegen het te forse volume 
van de bijgebouwen in vergelijking 
met het hoofdgebouw. 

Keern 211 

Kleine Oost 37-39 
(rijksmonument) 
De eigenaren hebben de gemeente 
gevraagd naar de mogelijkheden 
om het pand (restaurant) uit te 
breiden. De Commissie Welstand 
en Monumenten wees op de pro
minente plek van dit pand en de 
invloed die een ingreep op twee 
nabijgelegen markante monumen
ten kan hebben. Eerst dient te wor
den bezien welke mogelijkheden 
planologisch zijn toegestaan. 

Koepoortsweg 32, 34, 36, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
66, 43 en 45 
De Commissie Welstand en 
Monumenten kan zich verenigen 

met de voorgenomen plaatsing van 
de genoemde panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Koepoortsweg 43-45 
(gemeentelijk monument) 
Nadat het college de panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst 
had geplaatst, is de eigenaar, De 
Omring, in de slag geweest om de 
sloopvergunning alsnog te verkrij
gen. Bij de commissie Welstand en 
Monumenten werden de procedu
re en de feiten die tot de aanwij-

zing als gemeentelijk monument 
leidden, bestreden. Volgens de 
advocaat van De Omring zou er 
weinig historisch en oorspronke
lijks aan en in beide panden resten. 
De commissie gaf aan dat ze des
ondanks achter haar advies bleef 
staan. De procedure was een zaak 
van het college. Voor de Alkmaarse 
rechtbank speelde dit element. 
Doordat de sloopvergunning niet 
binnen de daarvoor gestelde ter
mijn was afgegeven, was deze 'fic
tief geweigerd. De rechter oor
deelde echter dat de gemeente ook 
de fictieve weigering moet beargu
menteren. Dat lijkt geen probleem: 
de Commissie Welstand en Monu -
menten stemde namelijk eerder 

met de plaatsing op de gemeente
lijke monumentenlijst in. 

Nieuwe Noord 16 
Een lezer maakte ons attent op de 
achter een veel te grote reclame 
vrijwel verdwenen gevelsteen in 
het pand Nieuwe Noord 16. Deze 
laat zien dat het eerste stenen huis 
hier werd gebouwd in 1595. De 
overkluisde gracht van het Nieuwe 
Noord stortte tussen 1700 en 1760 
in. In die periode werden vijftig 
huizen afgebroken. Het is stuitend 
dat de winkelier zijn reclame van 
groter belang vindt dan de historie 
die aan de plek verbonden is. 

Nieuwe Noord 

Nieuwland 
Wat een klein gezellig grachtje 
was, verpaupert snel. Inmiddels 
staan vier naast elkaar gelegen 
winkels leeg en het ziet er naar uit, 
dat er meer volgen. Aan de panden 
wordt al jaren geen onderhoud 
meer verricht. We hebben er eer
der in deze rubriek aandacht van 
het gemeentebestuur voor ge
vraagd. Voorts wordt er maar raak 
geparkeerd. Wij begrijpen, dat 
laden en lossen mogelijk moet zijn 
voor de winkels die er nog zijn. 
Maar de vrachtwagens hoeven er 
toch niet een hele middag te blij-
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ven staan. Ook de kruising Nieuw
land-Gedempte Turfhaven zorgt, 
zeker op marktdagen, door de par
keeroverlast voor problemen en 
belemmert de doorstroming. Het 
verruimen van dit kruispunt zal 
eerder voor meer dan voor minder 
problemen zorgen, vrezen wij. 

Nieuwstraat 17-19 
(rijksmonumenten) 
Het voormalige pand van Boek
handel Bakker is verbouwd. Met 
zorg worden de winkelpuien aan
gepakt. Boven de winkel komen 
vier appartementen. Wonen boven 
winkels is een goede zaak. Oud 
Hoorn steunt deze ontwikkeling 
van harte. Maar vier appartemen -
ten in dit monument, met lage 
verdiepingshoogte kan wel eens op 
gespannen voet staan met de 
authenticiteit van het pand. Er 
vindt nog overleg plaats. 

Nieuwstraat 20 
(rijksmonument) 
De Commissie Welstand en 
Monumenten heeft niet ingestemd 
met het plaatsen van een dakkapel 
op de achtergevel precies boven 
het poortje. Het poortje is uniek in 
Hoorn. De gaafheid van het pand 

Nieuwstraat 20, achterzijde Wisselstraat 
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en de bijzondere sfeer en authenti
citeit worden door de dakkapel 
aangetast. Als suggestie geeft de 
commissie mee dat een groter 
dakraam in het zijdakvlak mis
schien mogelijk is. 

Noorderstraat 3, 
rijksmonument, 
beschermd stadsgezicht 
De muziekschool wil aan de ach
terzijde op het voormalige bol
werk uitbreiden door er gedeelte
lijk boven de walkant en het water 
een muziekzaal te bouwen. Oud 
Hoorn heeft bezwaar tegen de 
voorgestelde aantasting van dit 
fraaie cultuurhistorische gebied, 
waar nog oude resten aanwezig 
zijn van het oorspronkelijke bol
werk. De Commissie Welstand en 
Monumenten vindt het voorge
legd plan niet acceptabel. 

Noorderstraat 3 

Ramen 24 
(beschermd stadsgezicht) 
Zonder vergunning zijn twee dak
kapellen geplaatst. Deze staan vol
gens de Commissie Welstand en 
Monumenten teveel naar de voor
ste hoekkeper. Rechts is minder 
storend dan links. De linker dak
kapel zal verplaatst of verwijderd 
moeten worden. 

Schoolsteeg 6 
'Geachte heren Ottens en Oussoren, 

hier even een korte bijdrage voor de 
rubriek "stadsbeeld". Deze reactie 
ontving de redactie van Vincent 
Veenstra. 'In het verleden hebben wij 
regelmatig gebruik gemaakt van 
Schoolsteeg 6, toen eigendom van de 
christelijk-gereformeerde kerk. Het 
pand werd enige jaren later verkocht -
het verkeerde toen in goede conditie -
en de nieuwe eigenaar begon het pand 
direct uit te slopen. Tijdens de sloop 
stopten de werkzaamheden, en kwam 
het werk stil te liggen. Dat is inmiddels 
nu zo'n 17 jaar geleden. In de tussentijd 
staat het pand letterlijk te verrotten, en 
werd er herhaaldelijk ingebroken wat 
steeds schade met zich mee bracht. De 
huidige eigenaar wil dus al járen geen 
actie meer ondernemen om het pand te 
gebruiken of te onderhouden. Gezien 
het verval dat nu snel om zich heen 
grijpt, vraag ik de vereniging om dit 
pand op de lijst te plaatsen van panden 

die aandacht verdienen - het is immers 
beeldbepalend - voordat de slopers
hamer toeslaat en het voor de zoveelste 
keer te laat is. Een steeg is voor het oog 
al snel in verval, zeker als er precies 
middenin zo'n groot pand staat te ver
vallen. vriendelijke groet, succes met uw 
werk.' 
Ondanks dat de historische stad er 
aanzienlijk beter bij staat dan der
tig jaar geleden, moeten we nog 
steeds constateren dat op verschei
dene plaatsen in de stad panden 



staan te verkommeren. Er wordt 
van gemeentewege niet opgetre
den. De mogelijkheden zijn wel
licht beperkt, maar een actiever 
beleid van de gemeente, is wense
lijk en ons inziens zijn daartoe 
mogelijkheden. 

Turfhaven 22 en 24 
(beschermd stadsgezicht) 
De eigenaren van beide woonbo
ten hebben de gemeente gevraagd 
om het dak van hun boot te mogen 
verhogen. Op grond van de beeld
kwaliteit voor het beschermd 
stadsgezicht is een verhoging van 
het volume niet wenselijk. Maar 
wat zegt het bestemmingsplan? En 
waar blijft de gemeentelijke nota 
over het woonbotenbeleid die al 
geruime tijd terug was toegezegd? 
Met deze onduidelijkheden ont
houdt de Commissie Welstand en 
Monumenten zich vooralsnog van 
een oordeel. 

Westerblokker 105, 
vm NH kerk (rijksmonument) 
Bij archeologische opgravingen op 
de plaats van een voormalig Kloos
ter zijn skeletten van nonnen op
gegraven. De werkgroep Klooster
route wil de restanten niet in 
depot houden maar herbegraven 
en daarbij een tombe plaatsen op 
het voorplein onder een grote 
boom. 

Westerblokker 167 (linten) 
De Commissie Welstand en 
Monumenten ging akkoord met 
de ingrijpende verbouwing van 
dit pand aan de achterzijde. 
Echter niet met de plannen voor 
de voorzijde. Volgens het bestem
mingsplan zou deze verbouwing 
mogelijk zijn. Gelukkig dat er nog 
welstandscriteria zijn. Volgens 
deze voldoet het ontwerp niet. 
Grootschalige panden met 
samengestelde kapvormen zijn 
minder gewenst in de historische 
linten. 

Ramen met dakkapellen 

Westerdijk 
(beschermd stadsgezicht) 
De ontwikkeling van het plan 
Westerdijk van de architecten 
Breitman en Breitman uit Parijs, 
verloopt uiterst moeizaam. De 
Commissie Welstand en Monu -
menten heeft er meermalen over 
vergaderd en elke keer aandacht 
gevraagd voor grote en kleine 
details. Telkens werden deze 
opnieuw uitgewerkt, maar er ont
stond een ratjetoe. 'Façadearchi
tectuur' waarvan het de vraag is of 
die op deze markante plek in de 
stad thuis hoort. Hoewel de Com
missie Welstand en Monumenten 
nu eindelijk op hoofdlijnen 
akkoord gaat met bouwmassa, 
volume en gevelgeleding aan de 
voorkant, besluit de commissie 
ook om het college schriftelijk te 
informeren over de voor de com -
missie onbevredigende gang van 
zaken. 
De commissie is van oordeel dat er 
bij de uitwerking van de plannen 
voor de gevelwand aan het Achter
om te weinig rekening is gehou -
den met de welstandscriteria en de 
bestaande kwaliteiten. De com -
missie is tegen de sloop van het 
karakteristieke pand links van de 
toekomstige entree naar de par
keergarage. 
Nog steeds is dus geen groen licht 
voor de start van de bouw gegeven 
in het 'gat van Hansen'. 

Zon 11 
'De versobering van de rubriek 
Stadsbeeld is een goede zaak', schreef 
ons erelid Leo Hoogeveen ons. 
'Maar ik hecht ook aan tradities. Al 
vanaf het tweede nummer van 1979 is 
Zon 11 onqfgebroken, meestal als laat
ste, vermeld: "in ernstige staat van ver
val".: Ik pleit ervoor deze traditie bij 
wijze van uitzondering niet verloren te 
laten gaan en Zon 11 opnieuw als hek
kensluiter in de rubriek op te nemen, en 
dan de eerste keer met foto. Ik weet niet 
eens of ik een restauratie, die ooit wel 
eens zal komen, echt zal toejuichen. Er 
gaat een zekere charme van het pand 
uit.' Als voorbeeld van het feit dat 
er nog altijd veel te doen valt in 
onze stad, wat we eerder reeds ver
zuchtten, sluiten we daarmee deze 
rubriek voor dit kwartaal. 

Als vanouds Zon 11 
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Fraaie stolpboerderij door brand verwoest 

In het vroege voorjaar van 2007 
moest ik voor het kwartaalblad een 
foto maken van gevelsteen "De 
Gare GoedBogert". De afbeelding 
van deze gevelsteen behoorde bij 
het verhaal "De tulpenrage van 
1637" van de hand van Jan Piet van 
der Knaap. Terwijl ik aan het 
Keern bezig was met het maken 
van de foto vertelde de bewoner 
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van die stolp mij dat er achter zijn 
boerderij nog een fraaie gevelsteen 
te vinden was. Bij nader onderzoek 
bleek het te gaan om een nogal 
weggestopte stolp nabij de 
Stijgbeugel. Deze gevelsteen geeft 
een beeld van invordering van vee 
tijdens de tachtigjarige oorlog. Dit 
werd mij uitgelegd door de bewo
ner van deze stolp, de heer J. Laan. 

Frans Zack 

Groot was mijn ontzetting toen ik 
vernam dat de door mij bewonder
de stolp in de vroege ochtend van 
11 juni door brand in de as werd 
gelegd. Gelukkig wisten de bewo
ners zich in veiligheid te bren -
gen, maar de boerderij was redde
loos verloren. De gevelsteen is 
wonder boven wonder gespaard 
gebleven. 



Een wonder en twee broers 

De oude titnmerman 
Het moet gebeurd zijn in 1420 of 
daaromtrent. 
Het was druk in Hoorn. Er was 
veel werk. De havens moesten 
worden uitgebreid. Er kwamen 
steeds meer mensen in de stad 
wonen. Er was handel, er waren 
markten. Van alles was te koop. Er 
waren huizen nodig. De kleine 
stad was overvol. Vele ambachtslie
den kwamen om hier hun geld te 
verdienen. 
Een monumentaal project was 
ongetwijfeld de Grote Kerk. Er 
werd hard aan gebouwd door 
steenhouwers, metselaars, houtbe
werkers; de bouwgilden hadden er 
veel en goed werk aan. Zoals altijd 
werden alle vaklui die men maar 
kon krijgen, naar de stad gelokt. 
Maar voor beunhazen was geen 
plaats. 
Daarom keek de baas van het tim -
mermansgilde wat verstoord op, 
toen zich op het werk een nieuwe
ling meldde. Een oude man, met 
lang hoofdhaar en een witte baard, 
enigszins gebogen, naar wel met 
een heldere oogopslag. Hij had 
niets van de vage, soms kinderlijke 
blik die je bij oude mensen wel 
ziet. Alsof iets zich weerspiegelt 
van de verwondering om al het 
nieuwe dat om je heen ontstaat, 
terwijl je al zoveel gezien hebt in je 
lange leven. 
Deze oude man had dat voorko
men niet. Rustig meldde hij zich 
aan bij de gildemeester: of er nog 
werk was voor een timmerman -
schrijnwerker - meubelmaker? 
De meester aarzelde. Het was een 
vreemd geval. Meestal waren nieu
welingen jong, levenslustig, op 
zoek naar nieuw werk, onderne
mend. Deze man was oud, te oud. 

Zijn gang was te traag, zijn gebaar 
te kalm en te weloverwogen. Hij 
deed niks teveel. 
De meester stond op het punt, de 
grijsaard bars weg te sturen. Totdat 
hij naar zijn handen keek. Die tril
den niet, waren vast en zeker. 
Opeens nam hij een besluit. Voor
uit! De oude baas moest dan maar 
aan het werk gezet worden. Echter: 
een proeve van bekwaamheid zou 
hij moeten afleggen. Er moest een 
trapje in de kerk komen naar de 
orgelgalerij. Zo op het oog een 
simpele opdracht, maar moeilijker 
dan je zou denken. Er was weinig 
ruimte voor, dus moest het een 
draaitrapje worden. Een beetje 
sierlijk graag, want het kwam wel 
'in het zicht'. 
De oude man glimlachte, knikte 
bedachtzaam en ging aan het werk. 
De gildebroeders merkten weinig 
van hem; hij ging stilletjes zijn 
gang, liet af en toe wat uit zijn 
handen vallen. Sommige lachten 
spottend om de vriendelijke 
vreemdeling; anderen zeiden 
openlijk dat de meester een 
domme fout had gemaakt. Wat 
goeds kon er nou komen uit de 
handen van zo'n afgeleefde ziele
poot? 
Welnu: dat bleek. Opeens stond 
het trapje daar: een mirakel van 
timmermanskunst. Stom van ver
bazing stonden de gildebroeders 
om het kunststuk. Het was een 
meesterwerk! 
Maar toen iedereen op zoek ging 
naar de maker, was die nergens 
meer te vinden. Geen stukje ge
reedschap, geen splinter afvalhout 
werd nog gevonden. Niets duidde 
erop, dat een oude man daar aan 
het werk geweest was. 
En langzaam werd de gildebroe-

J.P. van der Knaap 

ders duidelijk, dat. iets wonder
baarlijks was geschied. En het 
duurde niet lang of iedereen sprak 
erover: Was het de heilige Jozef 
zelf, die dit werk had gemaakt? 
Weinigen twijfelden daaraan. 
Het trapje is te zien in de Vrouwe
kerk aan het Kleine Noord; het 
staat naast het voorportaal. 

Bronnen: J.P.H.v.d. Knaap, Oosterkerk, 
teken van tegenspraak, Hoorn 1976, pg. 
40,41 

Een mirakel van timmermanskunst: de trap 
naar boven nu in de Noorderkerk. 
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Twee gezellen 
Hoe de Anthoniskerk op het Grote 
Oost werd gebouwd? 
Er waren eens twee broers. Ze had
den gezamenlijk handel gedreven 
en flink winst gemaakt. Ze kwa
men zover, dat ze zelfs een schip 
uitrustten om met handelswaar 
hun geluk overzee te beproeven. 
Na lange tijd kwam de schipper 
terug met rijke lading. Op de 
markt werden de waren uitgestald 
en met grote winst verkocht. De 
gebroeders waren gelukkig. Ze 
besloten om gezamenlijk een 
kerkje te bouwen in de buurt van 
de haven, om zo hun dankbaarheid 
aan God te betuigen. 

Vol goede moed toog men aan het 
werk. Timmerlieden, parleerders, 
metselaars, waren druk bezig met 
de voorbereiding van de werk
zaamheden. Toen ging het mis. 
De broers kregen ruzie. Waarover, 
is niet bekend. Misschien ging het 
om de plaats waar de kapel moest 
komen? Of was het de vraag, wie 
de patroonheilige moest worden? 
Hoe dan ook: de samenwerking 
liep stuk. Koppig ging de een door 
en bouwde verder aan het Oost; en 
de ander zocht een plek in dezelf
de straat, een stuk dichter bij de 
Rode Steen. Al te vlot ging het 
niet; voor twee kapellen hadden ze 
eigenlijk geen geld genoeg. 

De Oosterkerk: gravure naar een tekening van Jan Bulthuis {1750-1801). 
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En zo kwam het dat de straatjon
gens zongen: 

"Het waren twee gesellen, 
sy timmerden twee capellen. 
Hadden sy haer buydel wel besyen, 
sy hadden genouch aen een!" 

Toch zijn er tenslotte twee gods
huizen gekomen. De Cornelis
kapel, die later een kloosterkerk is 
geworden; en de Anthoniskapel. 
De laatste, dat is nu de Oosterkerk, 
die nog steeds bestaat. 

Bronnen: ].PH. v.d. Knaap & L.M. W 
Veerkamp: Uit de schemer van Hoorns 
verleden, Hoorn 1996, pg. 98,99 



OVERZICHT LEZINGEN SEIZOEN 2008/2009 

Maandag 6 oktober 
Piet de Boer - Tien eeuwen kermis in Nederland. 
U wordt meegenomen naar oude jaarmarkten, acrobaten, kermisoproeren, dierentuinen en ander spannend ver
maak. 

Dinsdag 18 november 
Dick Bakker - Oude films van Hoorn. 
Nog eenmaal worden diverse niet eerder vertoonde films gedraaid. 

Woensdag 21 januari 
. Femke Uiterwijk - Diapresentatie van oude foto's. 
Een presentatie van diabeelden uit de omgeving van ons 0. 1. Pakhuis. 

Maandag 23 februari 
Tosca van de Walle - Hoogtepunten uit Hoornse bodem. 
Bodemvondsten die bijzondere aandacht verdienen. 

Dinsdag 21 april 
Henk den Heijer - De W.l.C. 
De W.I.C. en de stichting van New York in 1609. 

De lezingen zullen plaatsvinden in Theater 'Het Pakhuis', Onder de Boompjes 21 in Hoorn. Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt€ 3,50, leden van Oud Hoorn hebben€ 1,-- reductie. Kaarten kunnen worden afgehaald 
in ons verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 
uur. Telefonisch reserveren, telefoonnummer 0229-273570. 

BEZORGERS GEVRAAGD 

1 bezorger Kersenboogerd wijk 61: Componistenhoven en Schildershoven. 
De wijk ligt in het gebied tussen de Scheldeweg, Willem Wiesepark, Zuiderdracht en de Provinciale weg 
Huidige aantal leden: 60 
Bezorgfrequentie 4 x per jaar à 1112 uur per bezorging 

1 b'êzorger Grote Waal wijk 12: 
De wijk ligt in het gebied tussen de Middelweg, Westerdijk en Zuiderkruisstraat 
Huidige aantal leden: 54 
Bèi'~rgfrequentie 4 x per jaar à 1 uur per bezorging 

Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met: 
]~çques Wester 
jffijJester@planet.nl 
0229-213878 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 

Mei t/m juli 2008 

Over de afgelopen periode zijn 
enkele aardige aanwinsten te ver
melden. Allereerst noem ik twee 
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nieuwe aankopen. Na de vier delen 
'Geschiedenis van Holland', versche
nen en voor het documentatiecen -

Christ Staffelen 

trum gekocht in 2002 en 2003, heb 
ik nu een vervolg daarop kunnen 
aanschaffen. Het betreft het in 
2007 in twee delen uitgebrachte 
werk met de titel 'Hollanders en het 
water. Twintig eeuwen strijd en profijt'. 
Onder redactie van Eelco Beukers 
beschrijft een team van historici 
alle aspecten van het water en de 
rol daarvan in de 2000 jaar ge
schiedenis van het huidige Noord
en Zuid-Holland. Van de vele 
onderwerpen die ter sprake komen 
noem ik er enkele. De Romeinen 
in Holland, waterkering en -be
heersing, ontginning en bemaling, 
binnenvaart en zeehavens, visserij 
en handel, drink- en afvalwater, 
water voor militaire doeleinden, 
recreatie en toerisme. In het kwar
taalblad van maart 2006 schreef ik 
over het boekje met de titel 'Chi
rurgijns Zee-Compas'. De schrijver 
hiervan, Dr. Arnold E. Leuftink 
( 1918-1992), was bedrijfsarts. Hij 
publiceerde regelmatig over het 
vakgebied van de scheepschirur
gijns en promoveerde ook op dit 
onderwerp. In 1991 verscheen van 
hem het boek 'Harde Heelmeesters. 
Zeelieden en hun dokters in de 18de 
eeuw'. Deze uitgave wordt wel 
beschouwd als hét standaardwerk 
over medische zor§ aan boord van 
schepen uit de 18 e eeuw. Ik ben 
blij nu de aanschaf te kunnen ver
melden van de dit jaar verschenen 
heruitgave van dit werk. De bij
gaande illustratie toont ons ver
schillende amputaties en het 
dichtschroeien van wonden. Leuf
tink gebruikte hiervoor een plaat 
uit Johannes Scultetus 'Magazijn 
ofte wapenhuis der chirurgijns' uit 
1657. 
Deze keer kan ik u twee schenkin -
gen melden. Namens de vereni-



ging zeg ik de gulle gevers hier
voor dank. Onze stadsgenoot 
Melcher Weesie schonk ons een 
hoeveelheid interessant materiaal. 
Hierbij zat het eerste nummer van 
de Westfi-iese inventarisreeks uit 
1978. Naast de inventaris van vier 
kleine archieven treffen we hierin 
ook een beschrijving aan van 
119 behangselontwerpen van de 
Vaderlandsche Maatschappij te 
Hoorn in het Westfries Museum. 
Museumassistente Karin Wester 
maakte deze beschrijving en muse
umdirecteur W A. Braasem 
schreef de erbij horende inleiding. 
Het meest bijzondere object in 
deze schenking is zeker wel een 
map met 129 getypte vellen in 
folioformaat. Het betreft de 'Cata
logus van de Collectie Verloren, be
stemd voor het Huis Verloren, Kerk
straat 10 te Hoorn'. De catalogus is 
samengesteld door Johan Philip de 
Monté Verloren ( 1901-197 4 ). Deze 
Utrechtse rechtshistoricus, hoog
leraar en dijkgraaf, die zijn naam 
placht te schrijven als J. Ph. de 
Monté ver Loren, stamde uit het 
van oorsprong Hoorns patriciërs
geslacht Verloren. Het was inder
daad de bedoeling dat de collectie 
van de familie De Monté Verloren 
geëxposeerd zou gaan worden in 
de dependance van het Westfries 
Museum op de hoek Kerkstraat -
Kerkplein. Dat is om praktische en 
financiële redenen niet gereali
seerd, maar de naam Huis Ver
loren bleef in de volksmond be
staan. In 1994 kreeg Kerkstraat 10 
de naam Huis Merens, naar de 
rijke familie waarvan enkele leden 
in dit huis gewoond hebben. De 
horecagelegenheid in de aanbouw 
kreeg toen de naam Huis Verloren. 
Enkele vrijwilligers van onze ver
eniging zijn, oor zover het Hoorn 
betrof, schrij er Michiel Postema 
behulpzaam geweest bij het verga
ren van informatie voor zijn 
onlangs verschenen boek 'Rondje 
IJsselmeer met A nton Pieck. In de voet-

sporen van een kunstenaar'. Als dank 
ontving onze vereniging een 
exemplaar voor het documentatie
centrum. Dit boek bevat 29 wan -
delingen in 15 steden en dorpen 
rond het IJsselmeer. Hoorn is met 
vijf prenten en bijbehorende wan
delingen de rijkst vertegenwoor
digde plaats. Bij elke prent van 
omstreeks 1951 is ook een kleuren
foto van de huidige situatie opge
nomen. Met het toevoegen van een 

kleurenkaartje bij elke wandelrou
te is deze mooie uitgave gecomple
teerd. Bijgaande illustratie toont 
ons het hoekje Gasfabriekstraat
Peperstraat zoals Anton Pieck het 
bij zijn bezoek aan onze stad heeft 
gezien en getekend. 
Tot zover het laatste nieuws uit het 
documentatiecentrum. Voor vra
gen, opmerkingen en schenkingen 
kunt u mij bereiken op telefoon
nummer 0229-235227. 

Hoek Gasfabriekstraat-Peperstraat, getekend door Anton Pieck. 
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RN VERANDERD JE, 

Gezicht op de Westersingel links en de Vale Hen rechts 
zo tussen 1940 en 1950. Er staan een tweetal wagens 
gestald. Op de zijkant staat J. Schuld Speelgoederen. 
Het mooie, witte paadje langs de Westersingel is verdwe-
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Femke Uiterwijk 

nen. Er rest slechts een autoweg met parkeerplaatsen. 
Maar ook die moeten in de toekomst plaats maken voor 
woon- en winkelbouwen een parkeergarage. 
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