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Hoornse herbergen de eeuwen door 
Tientallen tapten van alles en nog wat tot 1900 

Arie van' Zoonen 

Sinds het ontstaan van Hoorn speelt ook hier de drank een bijzondere rol in het so
ciaal-culturele, het economische en zelfs het politieke leven van wat de stad zou wor
den. Het moet volgens Velius ooit begonnen zijn nadat drie broers uit Hamburg hier 
in 1316 ieder een huis hadden gebouwd. Er is sindsdien eeuwenlang de ene herberg 
na de andere bijgekomen; de ene kroeg na de andere. Wat zich er tot 1900 allemaal 
en vooral heeft af gespeeld, is voor een deel te lezen in dit artikel, waarover auteur 
Arie van Zoonen zeer veel heeft nageslagen. 

De kroeg was het trefpunt van het openbare leven, een 
ontmoetingsplaats en een centrum van volksvermaak 
tijdens bijvoorbeeld kermis en vastenavondviering. De 
bewoners van de stad, de inwoners van de omliggende 
dorpen, de 'vreemden' en de 'vergesetenen' kwamen 
er bij elkaar. Ze wisselden er nieuwtjes uit, handelden 
er hun marktzaken af en woonden er de openbare ver
kopingen of verpachtingen bij . Naast de boeren, de 
burgers en de handelaren, troffen ook de gildebroe
ders en de officieren van de schutterij er elkaar. 

Bedeelden echter mochten niet in de taveernen ko
men, een verbod waarop buurtmoeders al rond 1430 
toezicht hielden. Een landelijke ordonnantie van 1531 
herhaalde dit verbod voor de ondersteunde armen om 
de herberg te bezoeken. Kroeglopers konden geen 
aanspraak maken op bedeling. Aan de armen was het 
slechts toegestaan bier te kopen 'in cannen oft potten 
om thuys met haerlieden huysgesin te 
drincken'. 
Herbergbezoek in zijn algemeenheid 
werd soms verboden bij het uitbre
ken van besmettelijke ziekten. Zo 
was een pestepidemie in 1557 aanlei
ding tot de bepaling dat het niet toe
gestaan was op zondag in de herberg 
te drinken. 
In de herberg werd voornamelijk bier 
en wijn getapt, er werd gekegeld, 
gekaart, getriktrakt of gedobbeld met 
kaarten of schijven. Vooral de minder 
bedeelden gokten er op los. Het kans
spel was voor hen de enige gelegen
heid in korte tijd een gemakkelijke en 
soms grote winst te behalen. 
Brandewijn mochten de herbergiers 
niet schenken, wat in Hoorn in 1536 
bleek uit een soort drankwet. Daarin 
werd bepaald waar men wel en niet 
mocht tappen, in het bijzonder 
'omdat die brandewijn een dranck is 
daer veel luyden haer leven an ver
corten'. Deze bepaling diende in wer-

Daardoor kon de stedelijke overheid het accijnsvrij 
verkopen van, of handelen in sterke drank beter voor
komen. Brandewijn mocht alleen verkocht worden 
door verkopers die toestemming van het stadsbestuur 
hadden met een 'tafelet' op straat te staan of langs de 
huizen te gaan. 

Nadat zich na 1590 in de Hollandse havensteden snel 
het gebruik van tabak als genotmiddel had ontwik
keld, werd de herberg, ook in Hoorn, de plaats voor 
het zogenaamde 'toe back drinken'. Dit gebruik van 
tabak beperkte zich echter niet alleen tot de herberg. 
Zo constateerde de Hoornse magistraat in 1607 dat 
dagelijks in de Grote Kerk 'groote insolentie ende 
moetwille werd bedreven met tobacq en deselve tot 
groot verdriet van goede luyden die in deselve kercke 
wandelen en reposeren'. Een rookverbod voor de 
parochiekerk was het gevolg. 

kelijkheid een economisch doel. Dobbelaars in een herberg. (Ter Gouw, 'Volksvermaken') 
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Reglementering 
Uit de keuren, dat zijn de wetten van de stad, blijkt dat 
het stadsbestuur zich al vroeg bezig hield met de regle
mentering van de verkoop van sterke drank en het 
handhaven van de orde in de etablissementen. Het 
aantal regels waaraan de ondernemers zich moesten 
houden was groot. Zo waren bijvoorbeeld tappers ver
plicht om gasten die zich in hun nering bevonden te 
schenken, zelfs als deze geen geld bij zich hadden om 
de drank te betalen. Wel diende de gast ervoor te zor
gen op de volgende morgen zijn schuld te voldoen. 
Bleef hij in gebreke dan mocht de tapper de schout 
inschakelen om het drinkgeld te innen. Logementen 
die langer dan één dag in hun nering verblijf verleen
den aan vreemdelingen moesten over het algemeen 
daarvan aantekening houden, omdat alle onbekende 
figuren met een argwanend oog bekeken werden. Zo 
dienden de logementhouders in 1792 betreffende hun 
gasten opgave te doen van naam, hoedanigheid, plaats 
van herkomst, tijd van verblijf en vertrek en van hun 
referenties in de provincie. Deze maatregel hing overi
gens samen met de dreiging van een nieuwe oorlog. 
Om de werkzaamheden van de schout als dienaar van 
de landsheer naar behoren te laten verlopen, oordeel
de in 1389 hertog Albrecht van Beieren het om wille 
van een eerlijke rechtspraak nodig het tappen door de 
schout te verbieden. 
De combinatie van het schoutsambt en de functie van 
herbergier zou alleen maar leiden tot een bevoorrech
te positie van de vaste klanten. Dat verbod was nog 
steeds van kracht toen tweehonderd jaar later in 1575 
op bevel van Sonoy, de gouverneur voor Oranje van 
het Noorderkwartier, in Hoorn vier dienaren aan de 
schout werden toegevoegd om de orde te bewaren. 
Ze . kregen namelijk gezamenlijk een hoog salaris 
dat betaald werd uit de opbrengst van 'de goederen 
van de geestelijke, fugitieve en latiterende personen' 
op voorwaarde dat ze 'geen kwaad regiment van tap-

pen of oneerlijke of lichte vrouwen' zouden houden. 
Al vóór 1528, toen tal van stedelijke keuren vernieuwd 
werden, was in de stadswetgeving vastgelegd dat dob
belen met kaarten of schijven wel, maar met dobbel
stenen niet was toegestaan in de herberg. De spelers 
die betrapt werden verbeurden drie pond. De waard of 
waardin in de behuizing van wie het spel plaats vond 
verbeurde één pond, tenzij 'die waert of die vrouwe 
hem (=de schout) op die selve tijt seide dat (het) hem 
leet ware ende dat sij 't des anderen daghes twee sce
pen (=schepenen) of meer seyde dat in haren huse ge
speelt ware, dan hadde die waert of die vrouwe niet 
verbuert'. 

Waardengetuigenis 
Het gezegde waar de drank is in de man, is de wijsheid 
in de kan, speelde ook vroeger al een grote rol in de 
herbergen. Te veel drankgebruik leidde nogal eens tot 
onenigheid waarbij het mes getrokken werd, gevolgd 
door vechtpartijen met dodelijke afloop. Daarom werd 
in 1584 wettelijk vastgelegd dat men verplicht was de 
messen die men droeg in de herberg af te leggen. 
Bovendien bepaalde het stadsbestuur 'dat geen waard 
of waardin in wiens huis iemand neergeslagen werd 
binnen een termijn van zes weken enig bier of wijn zou 
mogen tappen'. Ook paste men het zogenaamde 'waar
dengetuigenis' toe. Dit getuigenis hield de verplichting 
in dat de herbergier aan de overheid vechtpartijen in 
zijn zaak moest melden op straffe van sluiting van zijn 
zaak. De ondernemer probeerde dan ook bij dreigende 
ruzies als vredemaker op te treden. Gelukte het hem 
niet orde in de zaak te houden, dan deed hij daarvan 
vrijwel altijd direct aangifte bij de schout. Sijmon 
Willems, "waerdt alhier in 'De Concinck van Polen'," 
hield zich daar op 12 april 1596 aan toen Jan Thijszoon 
bij hem werd neergestoken. 
Bleef een waard in gebreke dan werd zijn zaak drie 
maanden gesloten of kreeg hij een tapverbod opge-

• s. 14 ... 
J 

Pratende heren in een koffiehuis (Henk Saaltink. 'Van coffijhuis tot museum') 
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De Nieuwe en Oude Doelen in de Achterstraat, 1727. Tekening van Pronk. (Call. WF.M.) 

legd. Dat laatste overkwam IJsbrand Jacobsz Verlaan, 
Anna Dammas, Adriaan Borel, Pieter Melis alias 't 
manneken en Joost Senten op 29 juni 1584 toen ze niet 
meer mochten schenken aan vreemde gasten. 

Een geruchtmakende zaak 
Een voorbeeld van een ruzie met kwalijke gevolgen in 
een herberg vinden we niet alleen in een steekpartij in 
'De Conick van Polen'. Zo'n incident overkwam ook 
Jan Reyniersen die in 1635 waard was in de herberg 
'De Croon van Sweden' op de Drieboomlaan, die toen 
de Drieboomde singel heette. Op de avond van de 
26ste mei kwam dr. Dirck IJsbranssen Verburch de 
zaak binnen waar hij in een zijkamer de hem bekende 
schilder Jan Linssen aantrof. Beide vrienden vermaak
ten zich aanvankelijk in een aimabele sfeer met een 
potje kaart (om geld?), totdat het spel in ruzie ont
aardde. Verburch trok onverhoeds een mes en bracht 
daarmee bovenhands over tafel Linssen zodanige ver
wondingen toe dat die enkele dagen later aan het 
opgelopen letsel overleed. Verburch vluchtte. Tot vier 
keer toe daagde schout Nicolaas Sonck vergeefs de 
dader persoonlijk voor de vierschaar. De schout von
niste de moedwillige doodslager bij verstek met ver
beurdverklaring van lijf en goederen en verbande hem 
'uyt de voorschreven landen van Hollandt ende 
Westvrieslandt op den halsse'. 

Stads bier 
Het stedelijk bestuur lette vanaf de toekenning van de 
stadsrechten bovenal op de inkomsten via de geheven 
accijnzen van de getapte sterke drank en op de kwali
teit van de dranken. In 1391 verbood de Hoornse over
heid de verkoop van ander dan in de stad gebrouwen 
bier. Later verving de stedelijke overheid dit verbod 
door verschil te maken in accijns geheven op Hoorns, 
Hollands of vreemd bier, waardoor de magistraat de 
eigen bierindustrie stimuleerde. Incidenteel moest het 
stadsbestuur ingrijpen als een tekort aan graaninvoer 
de broodprijzen en daarmee de armenzorg onder druk 
zette. Dat leidde dan tot verboden op het brouwen van 
zwaar bier (1598, 1698) of het branden van brandewijn 
(1698) of tot een beperking op het stoken van mout
wijn (1630). 
Bij een telling in 1514 bleken er drie brouwerijen te 
zijn en in 1550 vijf. Kooijmans noemt in zijn boek 
'Onder regenten' rond 1700 drie brouwerijen: 'De Rode 
Hand' op het Baadland, 'Het Wapen van West
Friesland' op de Italiaanse Zeedijk en 'Het Gebroken 
Hart' op het Watertje, terwijl in de Peperstraat moute
rij 'De Pauw' stond. Nadat in 1747 'Het Gebroken Hart' 
was afgebrand concentreerde in 1785 Philippus 
Constantijn Boon de brouwerijen in één hand, zij het 
dat dit fusieproces voor hem met een faillissement ein
digde. 
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Hotel Café Restaurant "t Onvolmaakte Schip', Breed 2, hoek Westerdijk, in de vijftiger jaren. Het pandje links 
was vroeger paardenstal. (Call. G. v.d. Zel) 

Enkele straatnamen herinneren nog aan de tijd dat in 
Hoorn bier gebrouwen of verhandeld werd. Op de 
Bierkade werd het bier uit Hamburg of Bremen aange
voerd, vanwaar het verscheept werd naar Engeland. 
De .naam Brouwerijsteeg tussen Italiaanse Zeedijk en 
Nieuwendam spreekt voor zichzelf. De Bottelsteeg 
tussen Grote Oost en Appelhaven heette vroeger 
Bostelsteeg. Bostel is afgewerkte mout die overblijft 
van het bereidingsproces van bier en die gebruikt 
werd als veevoer. 

Biermijl 
Buiten de stadsmuren hoefde geen accijns op drank te 
worden betaald. Dat leidde ertoe dat tal van - meestal 
armlastige - burgers de herbergen buiten de poorten 
frequenteerden ter nuttiging van accijnsvrije drank. 
De stedelijke overheid verzette zich tegen deze gang 
van zaken en verkreeg van landsheer Filips de Schone 
in 1498 het privilege van de zogenaamde 'biermijl'. Dit 
voorrecht hield in dat binnen 1660 meter rond de stad 
niet getapt mocht worden. Het privilege werd in 1533 
aangevuld met een keur waarbij noch op de Risdam, 
noch in de Jan Hese Boomgaard in de huidige Bangert 
noch bij de watermolens buiten de Oosterpoort drank 
getapt, verkocht of geconsumeerd mocht worden. 
Minvermogenden was het verboden deze drankgele
genheden te bezoeken op straffe van het inhouden van 
voor hen bestemd deelbrood, terwijl de arme burger 
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juist in genotmiddelen als drank en tabak, alsmede in 
het gok- en wedspel, zijn vermaak en troost zocht. 
Daarenboven mochten Hoornse burgers in deze tap
perijen geen gelagen houden en was het Hoornse bier
stekers niet toegestaan te leveren aan kroegen buiten 
de wallen. 
Deze pogingen van de stedelijke regering om met dit 
verbod te voorkomen dat haar belastinginkomsten 
zouden ontgaan, leidden in 1536 tot een proces tegen 
twee tappers buiten de Oosterpoort die zich van de 
bepalingen niets aantrokken. Toen de stad dit proces 
voor het Hof van Holland won en de tappers hun 
bedrijf moesten staken, bleken deze zeer vindingrijk te 
zijn. Ze verhuurden hun bedrijven aan anderen die 
armlastig waren en dus geen boetes konden betalen. 
Pas in 1543 kwam een definitief vonnis. De gerechte
lijke uitspraak werd van toepassing verklaard op de 
herbergiers, op eventuele huurders en op hun huizen. 
Daarmee kreeg de Hoornse magistraat grip op het bui
tendrinken, waartegen geen bezwaar bestond als de 
betreffende herbergiers zich maar bereid verklaarden 
stadsaccijns over de getapte alcoholische dranken te 
betalen. 

Namen van herbergen 
Namen en plaatsen van oude herbergen zijn moeilijk 
te achterhalen. Hiervoor lazen we over 'De Coninck 
van Polen' en 'De Croon van Sweden'. Tussen 1357 



wanneer de stad stadsrechten krijgt en 1572 als de 
stad overgaat naar de Prins van Oranje, komen uit de 
bronnen te voorschijn: 'Den Gouden · Berch', 'De 
Roode Leeuwe', 'De Blauewe Bijl', 'De Wildeman'. 
Velius vermeldt dat in het jaar 1477 ontevredenen in 
een 'sekere herberg' samen kwamen om een bestuur
lijke omwenteling voor te bereiden. Het schotboek 
van 1478 waarin de belastingheffing op onroerend 
goed staat aangetekend noemt twee herbergiers als 
aangeslagenen: de waard Top Jansz voor drie pond en 
'Kathryn Floris Cuyper, die scone waerdinne' voor één 
pond, maar noemt de eventuele naam van het etablis
sement niet. 
Toen in 1572 een keus gemaakt moest worden tussen 
het gezag van Filips II of dat van Willem van Oranje, 
kwamen de aanhangers van de Prins voor hun besluit
vorming bij elkaar in 'De Swaen' aan de Vismarkt. Voor 
waardin Anna van der Poort moet het een schoon 
moment geweest zijn dat zij in 1577 in 'Het Vergulde 
Hooft' de tienjarige prins Maurits en diens (stief)moe
der Charlotte de Bourbon mocht huisvesten. Bij een 
tweede bezoek van Maurits aan Hoorn, in 1612, logeer
den de ruiters en hellebaardiers van de stadhouder in 
'De Wildeman' en in 't Paradijs'. 
In notariële akten worden verder genoemd 'De Sonne' 
(wellicht op de hoek Grote OostJZon of de naam van 
de kolfbaan op de hoek van de Westerdijken het West) 
en 'De Oude Doelen' (van 1585 tot 1778 aan de 
Achterstraat, daarna 'De Doelen' tot 1972 als hotel), 
terwijl in 1596 Claes Cornelis caberettyen (=waard) 
was in 'De Drie Slockers', staende op de Risdam bui
ten Hoorn. 
Van enkele andere herbergen kennen we de eigenaren 
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uit een overzicht van nog openstaande verpondings
gelden in 1708: 'De Nachtegael' (Volckje Jansz), "t 
Moriaanshooft' (Claes Veen), Theunis Veen bij 't 
Hooft, Swaentje in de Grote Havensteeg. Van 'De Arke 
Noe', 'De Proesteger Molen', 'De Roode Molen', 'De 
Prins op de Dijck' is niet eens precies duidelijk of ze 
een herbergfunctie hadden en zo ja, waar ze in de stad 
gelegen waren. 

Achttiende eeuw 
De Hoornsche Courant vermeldde op 7 januari 1860 
dat een reisboek uit 1700 de volgende logementen, wij 
zouden zeggen hotels, in Hoorn noemde: ''t Heeren 
Logement' (naast het huidige Westfries Museum), 'De 
Oude en Nieuwe Doelen' (in de Achterstraat), 'De 
Gouden Leeuw' (onbekend), 't Moriaanshooft' ( onbe
kend) en 'De Nobele Zwaan' (onbekend). 
Na 1700 kregen de oude herbergen concurrentie van 
koffiehuizen die toen in de mode kwamen en die later 
de naam café kregen. Ze stonden onder meer aan de 
Rode Steen, bijvoorbeeld Dirck in "t Vosje' en het 
'Oranje Coffijhuis' dat waarschijnlijk aan de zuidzijde 
van het plein gelegen was. Logementen, koffiehuizen 
en herbergen in de gehele stad waren op de kermis
woensdag van 1720 geheel bezet door al degenen die 
een aandeel wilden kopen in de Compagnie van 
Commercie en Navigatie. 
Op de hoek van het Breed en de Westerdijk stond bij 
de Westerpoort 'Het Ongemaakte Schip', later bekend 
als 'Het Onvolmaakte Schip'. Het was het aangewezen 
rustpunt voor allen die te voet, per trekschuit of per 
diligence over de Westerdijk de stad binnenkwamen. 
Toen in 1771 in het er aangrenzende 'Huis van Gemak' 

De Nadorst in 1728 (zie pag. 56) (Call. Rijksarchief N.H.) 

55 



aan de zuidzijde van de Westerdijk een zware brand 
uitbrak, dreigde ook 'Het Ongemaakte Schip' een 
prooi van de vlammen te worden. 
Men wist echter het pand te behouden met behulp van 
zeven brandspuiten, waarvan 4 van de stad, 1 van de 
VOC, 1 van de Admiraliteit en 1 uit het dorp Blokker. 
In 1799 logeerde er een commissaris van het 
Uitvoerend Bewind die een onderzoek instelde naar 
de houding van het stadsbestuur tijdens de Engels
Russische invasie in september van dat jaar. Het histo
rische 'Onvolmaakte Schip', is eindjaren 60, zo'n twee 
eeuwen later, door brand verwoest. 

Sluitingstijden 
Nadat in de Franse tijd de gilden opgeheven waren en 
iedereen vrijelijk een beroep mocht uitoefenen tegen 
betaling van een bedrag aan patent, tekende de 
gemeentelijke overheid deze heffingen aan in patent
registers. Dat van 1807 geeft ons een vrij exact beeld 
van de toen aanwezige logementen, herbergen, kolfba
nen en tappers/sters. In totaal waren er 131 plaatsen 
waar sterke drank werd geschonken, als volgt onder
verdeeld: 92 tappers, 4 kolfbanen waarvan twee bin
nen de stad (tussen Vijzelstraat en Nieuwendam en op 
de hoek West/Westerdijk) en twee buiten de stad, 19 
herbergen waarvan twee met een kolftafel, 15 loge
menten en 1 sociëteit. 
Vergelijken we dat aantal met de gegevens van de 
volkstelling van 1830 dan treedt een verschil op dat ik 

toeschrijf aan de teruggang in de economie. Er zijn 
dan in totaal 52 tappunten: 29 tappers, 3 herbergiers, 6 
logementhouders, 7 kasteleins, 3 koffiehuishouders, 3 
slaapsteehouders en 1 verhuurder van rijtuigen. 
Uit het bevolkingsregister over 1850 tot 1860 blijkt een 
toeneming van het aantal verkooppunten tot 71. Er 
zijn dan 36 tappers, van wie 22 vrouwen. Verder tref
fen we aan 1 diligencehouder, 1 slaapsteehouder, 7 
logementhouders, 14 kasteleins, 7 herbergiers en 7 
koffijhuishouders. Van hen vroegen in 1855 Lodewijk 
Dankelman in Het Park aan het Achterom, Jan Mager 
in De Zon aan de Westerdijk, Gerardus G. van der 
Lippe in Het Nederlandsch Koffiehuis op de hoek 
Rode Steen/Grote Noord, Hendrik van Veen op de 
Rode Steen en Teun van Roon in De Stoomboot aan 
het Hoofd om verlenging van hun sluitingstijden van 
elf uur 's avonds tot één uur 's nachts. Zij kregen die 
toestemming voor de dan bij hen aanwezige zangver
enigingen, genootschappen of andere gezelschappen 
op voorwaarde dat om 11 uur de deuren werden geslo
ten en nadien geen bezoekers meer werden toegela
ten. Onder hetzelfde beding kregen Dankelman en 
Mager die vergunning ook voor de in hun kolfbaan te 
houden 'vaste kolfpartijen'. In zijn brief aan de com
missaris van politie over deze materie schrijft burge
meester Van Akerlaken, "dat deze verordening niet 
van toepassing is op de vereniging van reizigers in de 
erkende logementen, waar zij hun nachtverblijf heb
ben, noch op hun bijhebbend gezelschap, zal ik wel 

'Wie Weet Nog Hoe', Keern t.o. de dorpsstraat van Zwaag, voor de bebouwing eind jaren veertig. Nu de plaats 
van restaurant Pejo; pentekening gemaakt door J.C. Kerkmeijer in de Speelwagen van 1949, p. 126 
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niet behoeven aan te merken". Hij verzoekt tenslotte 
aan de commissaris de "machtiging aan de genoemde 
koffijhuishouders mede te delen en die zaak op voeg
zame wijze verder met hen te regelen". Zo kreeg in 
aansluiting hierop ook Jan Bakker in het Noord
hollandsch Koffijhuis aan de Gouw deze vergunning. 
De 'Logementen, Restauraties en Koffiehuizen' die er 
in 1891 in de binnenstad waren, zijn terug te vinden op 
een kaart in 'De Nieuwe Kroniek van Hoorn' van dat 
jaar. Landmeter P. van Dijk tekende echter de tappe
rijen niet in, terwijl voor de café's op de uitvalswegen 
de ruimte op de kaart ontbrak. Zo stond op de hoek 
van het Keern met het Pelqi.olenpad 'Het Witte Paard' 
,met er tegenover 'De Blauwe Berg' met een grote paar
denstalling. Op de kruising van Keern en Berkhouter
weg kon men terecht in ' 't Paardebit' (later de speel
en theetuin 'De Nieuwe Aanleg'). Op de andere uit
valsweg, de Koepoortsweg, stond café 'De Toekomst' 
met een beneden- en een bovenzaal. Op de grens met 
Blokker was 'De Nadorst' een geliefde plek. 
Doordat soms sprake is van andere benamingen is een 
goede vergelijking van de gegevens van 1807, 1830, 
1850, de hierna te noemen tappunten van 1882 en de 
kaart van 1891 pas mogelijk na nader detailonderzoek 
dat voor dit artikel niet is verricht. 

Drankvergunning 
In 1881 werd in Nederland de eerste drankwet aange
nomen. Het doel van de wet was om de openbare 
dronkenschap te beteugelen. Door de uitvoerings
maatregelen van de wet kreeg het gemeentebestuur 
beter inzicht in aantal en plaats van de tappunten. 
Bovendien betekende de uitgifte van het vergunnings
recht aan de diverse winkeliers en caféhouders een 
mogelijkheid de stedelijke inkomsten te verhogen. Op 
6 december 1881 stelde de gemeenteraad de bepalin
gen ter uitvoering van de drankwet vast. Ieder die ster
ke drank verkocht, hetzij in een café, hetzij in een win
kel, moest vóór 1 januari 1882 een vergunning vragen 
aan het College van B&W. 
Het college had op 27 december 1881 honderd aanvra
gen binnen en concludeerde toen dat sommigen wel 
vergeten zouden zijn zo'n aanvraag in te dienen. Het 
college besloot daarom op de dag erop in het 
Weekblad van Vermande een extra advertentie op te 
nemen om iedereen die een vergunning wenste nog 
eens duidelijk te maken dat de aanvraag voor 1 januari 
1882 binnen moest zijn. 
Om voor een vergunning 'voor verkoop van sterke 
drank in het klein' in aanmerking te komen moest de 
huurwaarde van het verkooplokaal geschat worden, 
omdat de wet het vergunningsrecht bepaalde op f 25,
voor elke honderd gulden huurwaarde of gedeelte 
daarvan. De opdracht daartoe werd op 21 maart 1882 
verstrekt aan J.W. Woestenburg, deurwaarder bij de 
Arrondissementsrechtbank. 
Op 13 mei 1882 daaraanvolgende leverde hij zijn lijst in 
bij het College van B&W. Daaruit blijkt dat van de 138 

Gaf é Dalmeyer, rechts de Waag met de gietijzeren 
luifel, die in 1912 werd vervangen door een houten 

verzoeken 118 vergunningen zijn toegekend, als volgt 
verdeeld over zeven wijken, waarbij ik tussen haakjes 
het aantal van 1850 heb gezet: Wijk I 13 (7), wijk II 16 
(11) , wijk III 28 (15), wijk IV 23 (11), wijk V 11 (9) , wijk 
VI 24 (17) en wijk VII 3 (1) . Op 10.000 inwoners bete
kende dat één vergunning per 91 inwoners. 
Het vergunningsrecht varierde van f 20,-- tot f 700,--. 
Het was gebaseerd op de omvang van het bedrijf waar
voor de vergunning werd verstrekt. Echter, het te beta
len bedrag daalt met 'vijfentwintg ten honderd' voor 
de localiteiten, waar geen sterke drank verkocht noch 
geschonken wordt tussen zaterdagavond te zes uur en 
maandagochtend te zes uur'. Voor 25 aanvragers werd 
het vergunningsrecht op f 100,-- geschat. 57 waren 
lager aangeslagen, 33 hoger, als volgt verdeeld: 

f 20: 3. f 40: 6. f 75: 9. f200: 8. f 375: 1. 
- 25: 17. -50: 9. - 80: 2. - 250: 2. - 400: 2. 
-30: 3. -60: 2. -100: 25. -275: 2. - 450: 1. 
-35: 2. -70: 4. -1215: 3. - 300: 1. - 500: 1. 

-150: 1. - 350: 1. - 700: 1. 
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78 mannen en 40 vrouwen onder wie het aantal wedu
wen hoog is, kregen een vergunning. De gemeentelijke 
inkomsten werden op deze manier met 11.340 gulden 
per jaar verhoogd. 

De hoogst aangeslagenen 
De hoogst aangeslagenen waren: 
'Het Park', Achterom 51: f 700,-. Café 'De Koop
handel', ook bierbottelarij en slijterij, Nieuwstr. 2: 
f 500,-. Café-restaurant 'De Witte Engel', Grote Noord 
140: f 450,-. Mevrouw W.M. Hartog-Schwecke, wedu
we van de smid Hartog, Hoofd onevenzijde: 
f 450,-. J.G.A. Schermer en B. Schermer, slijters, 
Kleine Noord 47 en Kerkstraat 11: f 400,- en f 200,-. 
Mevrouw C.F. Visser-Wibbelman, wed. van A. Visser, 
Muntstraat 1: f 400. 'Het Nederlandsch Koffijhuis', 
Rode Steen 5: f 375,-. M.G. Dankelman, Veermans
kade 2: f 350,- (nu "t Schippershuis'). 'De Roskam', 
Veemarkt 49: f 300,-. Pieter Soutendijk, Achterom 1 : 
f 300,-. 'De Keizerskroon', Breed 31/33: f 300,-. 'De 
Morgenster', Gouw 1/3: f 275,-. Cornelis van Wijk, 
Kerkplein 3: f 275,-. Dirk Boot, Kolfbaan tot de 
Achterstraat, Nieuwland 26: f 250,-. Hotel 'De Toelast', 
Rode Steen 3: f 250,-. 'De Toekomst', Koepoortsweg 8: 
f 200,-. 'Café Dalmeijer', Rode Steen 9: f 200,-. Hotel 
'De Doelen', Achterstraat 2: f 200,-. 'Het Wapen van 
Hoorn'. Dubbele Buurt 20: f 200,- (nu "t Hoornsche 
Veerhuys'). 'De Zaadmarkt', Grote Noord 115: f 200,-. 
'De Grote Sociteit', Noorderstraat 1: f 200,-. Café "t 
Vosje', Rode Steen 2: f 200,-. 
Van de hierboven genoemde zaken zijn nu nog als 
horeca-instelling werkzaam: 'Het Park', 'Het Schip
pershuis', 'Chinees Restaurant Azië' (v/h 'De Ros
kam'), 'De Keizerskroon', Eetcafé 'Brandpunt' (v/h 
Cornelis van Wijk), Turks Restaurant 'Bosporus' (v/h 
'De Toelast'), 'Het Hoornsche Veerhuis' (v/h 'Het 
Wapen van Hoorn'). 
Duidelijk is dat door de eeuwen heen de dranklokalen 
en logementen een belangrijke bijdrage hebben gele
verd aan het sociaal-culturele leven in de stad, aan de 
stedelijke inkomsten en aan de ontwikkeling van de 
stadseconomie. 

Aantekeningen 

1. Verklaring van vreemde termen: 

tafelet = tafeltje, marskraam of kramerij. 

insolentie = brutaliteit, onbeschaamdheid 

reposeren = uitrusten 

referenties = inlichtingen 

fugitieve = voortvluchtige 

latiterende = zich verborgen houdende 

kwaad regiment = slecht bestuur 

frequenteren = veelvuldig bezoeken 

2. Gebruikte bronnen: 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten/ 

Nieuw archief Hoorn: 413 (1806), bevolkingstelling 1830, bevol-
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kingsregisters 1850-1860 en 1860-1890; M 605; M 622; M 623; 

M624. 

Oud Archief Hoorn, bergnummers: 67 (f. 71-72); 68 (14 mei 1621 ); 

139 (p. 53-55); 164 (1683, 1757); 2498 b (2 mei 1708); 165 (1792); 

1351; 1676; database 1801; 1802; 1804. 

Oud Rechterlijk Archief 4516 (15 nov. 1596). 

Noord Hollandsche Courant van 1804. 

Hoornsche Courant tussen 1850 en 1900, met name 7 januari 

1860. 
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VAN DE JBE§TUUJR§T AJFEJL 

Albert de Graaf erelid! 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering van 20 april jl. 
hebben de leden unaniem ingestemd met het bestuurs
voorstel om Albert de Graaf erelid van de vereniging te 
maken. Met een luid en lang applaus gaven de aanwe
zigen te kennen volledig achter dit besluit te staan. 
Direct voorafgaand aan het voorstel waren nogmaals 
de grote waarden van het scheidende bestuurslid voor 
de vereniging gememoreerd. U hebt daarover in het 
vorige kwartaalblad uitvoerig kunnen lezen. 'Albert de 
Graaf, de onbaatzuchtige, ,de alles verzettende en ver
stouwende vrijwilliger die nooit vraagt wat de vereni
ging voor hem kan doen maar eerder vraagt wat hij 
voor de vereniging kan doen, van die man nemen wij 
vanavond afscheid, met pijn in het hart. Albert, wij zijn 
er trots op datjij één van ons bent en wij spreken jouw 
naam met ontzag uit'. 
De benoeming werd bekrachtigd met de hartelijke feli
citaties waarbij het nieuwe erelid een bijdrage werd 
overhandigd bestemd voor de Stichting Behoud 
Kunstschatten Lutherse Kerk. Ook mevrouw Tiny de 
Graaf werd bij deze dankbetuigingen betrokken. 
Na het officiële gedeelte namen de aanwezigen van de 
gelegenheid gebruik om het nieuwe erelid te felicite
ren met de onderscheiding. Opvallend onder de aan
wezigen was het flinke aantal vertegenwoordigers van 
andere organisaties en vrienden die speciaal voor dit 
afscheid naar de Oosterkerk was gekomen. Ook zij 
maakten van de gelegenheid gebruik om de hand te 
drukken van de twee andere scheidende bestuursle
den, mevrouw Pauline van Leeuwen en de heer Pim 
van der Waal. U zult daarover in het verslag dat in het 
volgende kwartaalblad wordt opgenomen meer lezen. 
Op voorstel van het bestuur, ging de vergadering 
accoord met de benoeming van de twee voorgedragen 
nieuwe bestuursleden: mevrouw Marit Veerman-Boon 
en de heer Frans van Iersel. 

V.l.n.r. Albert de Graaf, Ton van Weel, mevrouw Tiny 
de Graaf 

A.G .F. van Weel, voorzitter 

Achter de bestuurstafel: v.l.n.r.:Marjan Faber, Rudi 
Kleintjes en Albert de Graaf 

Steunpunt Cultureel Erfgoed voor gemeenten 
opgericht 
De heer Jaap van der Veen is benoemd tot directeur 
van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland. 
Het steunpunt ondersteunt gemeenten in Noord
Holland bij hun taken op het gebied van monumenten 
en archeologie. Daarnaast gaat het steunpunt de 
bestaande zorg voor cultuurhistorische waarden bin
nen de ruimtelijke ordening versterken. In het steun
punt participeren de provincie Noord-Holland, de 
Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, de stichting Wel
standszorg Noord-Holland en de stichting Monumen
tenwacht Noord-Holland. 
Het bestuur van Oud Hoorn is bevreesd dat door de 
oprichting van dit steunpunt de rol van de Stichting 
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland onder 
druk zal komen te staan. Juist de coördinerende en 
sturende rol die de stichting de laatste jaren is gaan 
innemen voor de historische verenigingen is van 
wezenlijk belang voor het goed functioneren van het 
particulier initiatief. Nu houden wij ons hart vast! 
Binnen het nieuw gevormde college van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland heeft de heer E. Neef 
(PvdA) de portefeuille Monumenten gekregen. 
Het college van GS heeft, in afwachting van rijksregels 
voor de bouw, verbouwing, inrichting en verandering 
van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, eigen 
regels vastgesteld die zij zullen hanteren bij de beoor
deling van gemeentelijke plannen op dit gebied. Zoals 
u in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen, is de ruim
tenood van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in 
het stadhuis van Hoorn nijpend. Er wordt gewerkt aan 
het opstellen van nieuwe plannen. 

Deel 2 van de Huizenreeks Hoorn verschenen 
Donderdag 18 maart ontving wethouder Schaper in 
het Oost-Indisch Pakhuis uit handen van de secretaris 
van de Publicatiestichting Bas Baltus het tweede deel 
van de Huizenreeks Hoorn. Dit deel handelt over de 
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Grote Oost 16, onderwerp van deel 2 van de 
Huizenreeks Hoorn 

bouw- en bewoningsgeschiedenis van het perceel 
Grote Oost 16 en draagt als ondertitel: 'De Nieuwe 
Zoete en Gezonde Apotheek'. Kunsthistorica Elles van 
den Hoek (1972) heeft gedurende haar stageperiode 
bij de Gemeente Hoorn onderzoek gedaan naar de 
geschiedenis van het pand. Een paar jaar geleden 
besloot Oud Hoorn de uitgave van dit onderzoek voor 
haar rekening te nemen. Drs. E.E. van den Hoek heeft 
de resultaten daarvan toegankelijk verwoord in het 
zeer lezenswaardige en goed verzorgde boekje (100 
blz.). Het boekwerkje is te koop in het Oost-Indisch 
Pakhuis voor de prijs van f 12,50. 

Oproepen van de Stichting Regionale 
Geschiedbeoefening 
Tijdens de kringbijeenkomst van de Historische 
Verenigingen binnen de Westfriese Omringdijk, geor
ganiseerd door de Stichting Regionale Geschiedbe
oefening N-H in het Timmermansgildehuis aan het Dal 
op dinsdag 23 februari 1999, ontving ook onze vereni
ging de volgende twee verzoeken: 
l. Bevinden zich onder uw leden personen die in het 

bezit zijn van z.g. ego-documenten die betrekking 
hebben op de periode 1814 - 1914? Het gaat dan 
expliciet om dagboeken, reisverslagen, op schrift 
gestelde persoonlijke impressies over het leven in 
de genoemde periode. De stichting zou graag in het 
bezit komen van (een kopie van) dergelijke egodo-
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cumenten in het belang van de historische verslag
legging. 
Indien u in het bezit bent van zo'n document en 
bereid bent dit in welke vorm dan ook af te willen 
staan, neemt u dan contact op met het Oost-Indisch 
Pakhuis (0229-273570). Dat telefoonnummer kunt 
u ook bellen wanneer u 

2. Samen met een partner (echtgenoot, vriend, colle
ga) bereid bent om een inventarisatie te verzorgen 
van alle stolpboerderijen op het grondgebied van de 
gemeente Hoorn. Het jaar 2003 is uitgeroepen tot 
het 'Jaar van de Boerderij'. In het kader daarvan wil 
de SRGNH in samenwerking met de Boerderijen
stichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' en 
de plaatselijke historische verenigingen komen tot 
een nauwkeurige inventarisatie van alle nog in 
Noord-Holland aanwezige stolpboerderijen. Het is 
op dit moment niet precies bekend hoeveel stolp
boerderijen er zijn en waar ze staan. 

U zult daartoe zowel een simpel standaardformulier 
per stolp moeten invullen alsmede een foto dienen te 
maken van het object zelf. Voor elk ingevuld formulier 
met foto stelt de Boerderijenstichting f 1,- als tege
moetkoming in de kosten beschikbaar. Mocht u daar 
niet mee uitkomen, dan zal Oud Hoorn het restant bij 
betalen. 
Het is de bedoeling dat - op termijn - de Noord
Hollandse inventarisatie op een CD-Rom verkrijgbaar 
wordt. 

Hét Moment van de 20ste eeuw: het behoud van 
de Grote Kerk 
De bibliotheken in Hoorn hebben naar aanleiding van 
een landelijke campagne van de openbare bibliothe
ken bedrijven, scholen en particuliere organisaties uit
genodigd om hun moment van de 20ste eeuw weer te 
geven. Ook onze vereniging is gevraagd om hét 
moment van de twintigste eeuw in beeld te brengen. In 
de bestuursvergadering van april vlogen de memora
bele momenten over tafel: de oprichtingsvergadering 
van 6 juni 1917 in het voormalige stadhuis, de geslaag
de actie tegen het Hulkeiland voor de kust, het betrek
ken van het Oost-Indisch Pakhuis en andere. Uitein
delijk viel de keuze op de geslaagde actie tot behoud 
van de Grote Kerk, een uniek moment in de geschie
denis van de vereniging. Bestuurslid Marit Veerman 
heeft het relevante materiaal verzameld. Sinds half 
april stond dat opgesteld in de vitrines van het filiaal 
Kersenboogerd van de openbare bibliotheek Hoorn 
aan het Betje Wolffplein 216. 

Hoorns carillon volledig 
Konden we in het vorige nummer melden dat 'Hoorns 
grootste klok gegoten' was, nu kunnen we meedelen 
dat op een feestelijke bijeenkomst in het Water
schapshuis aan het Grote Oost op donderdag 27 mei 
de klokken door de Carillonvereniging zijn overgedra
gen aan de Gemeente Hoorn. Op de grootste klok 



(2950 kg) prijkt de naam van de Vereniging Oud 
Hoorn. Nadat voorzitter Jos Bakker ter plekke op sym
bolische wijze de gevaarten had overhandigd aan de 
wethouder van cultuur, de heer Jaap Schaper, beklom 
het gezelschap de toren om het complete carillon in 
ogenschouw te nemen. Trots hingen de twee bronzen 
giganten in de vrije ruimte. Pas toen zij hun heldere 
klanken over de belangstellenden in de tuin van het 
Statenlogement uitstrooiden, wisten we welk een 
klankrijk geschenk de stad ten deel was gevallen. 
Bravo voor het bestuur van de vereniging! 

Lopende procedures 
De vereniging heeft, zoals bekend, bezwaar aangete
kend tegen het bouwplan architect Van Herk. Op 14 
april hebben de bestuursleden Huisman en Van Weel 
in de openbare hoorzitting ten overstaan van de com
missie bezwaar- en beroepschriften het standpunt van 
de vereniging nogmaals scherp naar voren gebracht. 
Het gaat op deze plaats te ver de hele pleitnotitie te 
publiceren. Het bestuur heeft nogmaals naar voren 
gebracht dat het door de grote onzorgvuldigheid van 
de gemeente Hoorn actie heeft ondernomen tegen dit 
plan. Nooit heeft de gemeente gereageerd op de 
gevraagde bezinning. Nooit heeft er een inhoudelijke 
afweging plaatsgevonden. Holle frasen als 'een eigen
tijdse versie van de Hoofdtoren' moeten de kwaliteits
armoede van de beleidsmakers maskeren. De termijn 
voor het geven van een art. 10 BRO-reactie is op grond 
van provinciale richtlijnen vastgesteld op 3 maanden. 
In maart 1998 hadden we de reactie van het college 
moeten hebben die we feitelijk in maart 1999 ontvin
gen. Dit soort procedurele vertragingstactieken kun
nen kennelijk ongesanctioneerd passeren. "Er is ons 
een kunstje geflikt en daar hebben we van geleerd". 
De voorzitter van de commissie heeft erop gewezen 
dat, gezien het grote aantal bewaarschriften, het ad
vies van de commissie aan het college wel even op 
zich zou laten wachten. 

Deel Plan Karperkuil, o.a. bouwplan Van Herk 

Nieuwendam, fraaie monumentale bocht met straat
profiel 

Het bestuur heeft gemeend er juist aan te doen open
lijk haar kritiek te spuien tegen de terrasschotten op 
de Rode Steen. Wat ons betreft kan de werkgroep 
Stadsmeubilair onmiddellijk negatief adviseren over 
deze ontsierende obstakels die niets van doen hebben 
met de sobere wijze waarop Hoorns mooiste plein 
recent is opgeknapt. Binnenkort spreekt het dagelijks 
bestuur met twee leden van het college over deze pro
blematiek. Ondertussen ontvangen we veel bijval voor 
onze stellingname en blijven we streven naar onmid
dellijke verwijdering. 
In een brief aan het college heeft het bestuur ophelde
ring gevraagd over de wijze waarop de herinrichting 
van het Groote Oost vorm heeft gekregen. De vragen 
hadden onder andere betrekking op het toegezegde 
hergebruik van 'de bestaande klinker rood'. Ook ver
keert de vereniging in het ongewisse waar het het tijd
perk van het gereconstrueerde straatbeeld betreft: 
Nieuwendam: fraaie monumentale bocht met geprofi
leerd straatprofiel). Het beeld dat nu gecreëerd is, zal 
in ieder geval het uiterste vragen van het z.g. handha
vings-beleid. Oud Hoorn heeft het sterke vermoeden 
dat minstens de communicatie vanuit de gemeentelij
ke overheid sterk voor verbetering vatbaar is. 
Tenslotte, het bestuur heeft het college van B&W ver
zocht om het kerkgebouw van de Nederlands Her
vormde Gemeente te Hoorn, gelegen aan de Eikstraat, 
te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het 
gebouw is een van de voornaamste vertegenwoordi
gers van het z.g. Nieuwe Bouwen waarvan de stad 
slechts weinig voorbeelden kent. Met het oude hoofd
gebouw van de locatie Werenfridus van de scholenge
meenschap Tabor, het Truyde-manhof, de schoolge
bouwen op de hoek van de Draafsingel/J. Mes
schaertstraat en de voormalige huishoudschool en het 
centrum 'Dijk en Duin' aan de Wilhelminalaan vormt 
het kerkgebouw een zeer bepalend element in het 
Venenlaankwartier en Hoorn-Noord. Een van de meest 
waardevolle gebouwen uit die periode, te weten dat 
van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool aan de 
Bontekoestraat, is reeds ten offer gevallen aan sloop. 
Het orgel is een bijzonder monumentaal instrument, 
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gebouwd door Johannes Pieter Kunckel in 1784, een 
pronkstuk onder de Hoornse orgels, geheel gerestau
reerd in de jaren 1972-197 4. 

Werkgroep Stadsmeubilair van start 
Dinsdagavond 9 maart kwam de werkgroep Stads
meubilair voor het eerst bijeen in het Oost-Indisch 
Pakhuis. Aanwezig waren de heren Jacques Entius 
(tweemaal dus), mevrouw Greet Hemmer en de heer 
Piet Schrickx. Ook bestuurslid Pim van der Waal was 
present. Hij zal de werkgroep aansturen ook na zijn 
aftreden als bestuurslid. Deze Oud Hoorn-werkgroep 
heeft tot taak om de gemeente Hoorn te adviseren 
inzake de huidige inrichting van het micromilieu in de 
binnenstad. Daarin is een grote schoonmaak op zijn 
plaats, zowel qua onderhoud als qua verwijdering van 
overtollig straatmeubilair. Om snel resultaat te zien 
van de adviezen, is de werkgroep aangevuld met het 
hoofd van de rayonpost van het Pelmolenpad en heeft 
zij ambtelijke ondersteuning. Het bestuur van Oud 
Hoorn heeft in het overleg met de betrokken wethou
ders D. Vermulst en J. Schaper, duidelijk gemaakt erop 

Ontsierend straatmeubilair naast het stationsge
bouw 

te rekenen dat de adviezen tot daadwerkelijke resulta
ten leiden. Over een jaar vindt de evaluatie plaats. 
Dat het hier om een serieuze zaak gaat moge blijken 
uit het werkbudget van drieduizend gulden. Daarvan 
zal onder andere een fototoestel worden aangeschaft. 
Ook zullen de werkgroepleden zich kunnen inschrij
ven voor cursussen over de inrichting van het stedelijk 
micromilieu. De werkgroep startte haar werkzaamhe
den op donderdag 11 maart met een bezoek aan 
het Grote Oost. De bijeenkomst van 20 april stond in 
het teken van de herinrichting van de Oude Doe
lenkade en Slapershaven. Oplettende leden worden 
hierdoor uitgenodigd 'ontoelaatbare zaken' te melden 
bij de voorzitter van de werkgroep (0229-243199). 

Artikel 19 wordt 'zelfstandige projectprocedure' 
Direct aansluitend bij de hierboven aangehaalde pro
blematiek rond het ontwerp-bestemmingsplan Karper
kuil e.o. het volgende. Onlangs is in de Tweede Kamer 
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een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
behandeld ter invoering van de zelfstandige project
procedure (zpp). De voornaamste aanleiding voor de 
introductie van de zpp vormt, we schreven er reeds 
eerder over, het (te) ruimhartig gebruik door gemeen
ten van het huidige artikel 19 WRO. Daarover kunnen 
de bestuurderen in Hoorn meepraten. Zoals ook in het 
vorige kwartaalblad is aangegeven, dit artikel maakt 
het mogelijk vanwege urgentie, in afwijking van het 
geldende bestemmingsplan, betrekkelijk snel een 
bepaald project (bijv. dat aan de Karperkuil) te reali
seren. Weliswaar is het gebruik van deze procedure 
niet mogelijk zonder een voorbereidingsbesluit of een 
ter inzage gelegd ontwerp-bestemmingsplan, maar in 
de praktijk blijkt dit veelal, we zijn er ondertussen mee 
vertrouwd geraakt, een wassen neus. Tijdens de be
handeling in de kamer sprak minister Pronk over de 
huidige praktijk als 'de grote leugen'. 

Oud Hoorn is desondanks altijd een roepende in de 
Hoornse planwoestijn gebleven tegen de Hoornse inci
dentenplanologie. Een speciale commissie conclu
deerde reeds in 1994 dat hieraan paal en perk diende 
te worden gesteld. Volgens het kabinet kon dit het best 
gebeuren door de artikel 19-procedure om te bouwen 
tot een zelfstandige projectprocedure. Als motivering 
voor het toepassen van een dergelijke procedure zou 
met een 'goede ruimtelijke onderbouwing' kunnen 
worden volstaan. Deze vage eis leidt, in combinatie 
met het ontbreken van een éénduidige definiëring van 
het begrip 'project', tot een wezenlijke uitholling van 
ons ruimtelijk planningssysteem. Opvallend is dat in 
het Verenigd Koninkrijk de overheid terugkomt van 
het uiterst flexibele planningssysteem van projectbe
slissingen en weer overgaat naar een 'plan led system' 
waarin op basis van een soort structuurplan het 
beleidskader wordt aangegeven. 

Twee amendementen hebben ervoor gezorgd dat de 
burger nog enige rechtszekerheid blijft genieten. 
Allereerst wordt de ruimtelijke onderbouwing van de 
zpp het bestaande of het in ontwikkeling zijnde 
(inter)gemeentelijke structuurplan. Is dat er niet, dan 
moet of worden ingegaan op de relatie met het vige
rende bestemmingsplan danwel expliciet worden aan
gegeven waarom het te realiseren project past binnen 
de toekomstige bestemming van het gebied. Boven
dien moet de zpp aan een tijdiger herziening van het 
bestemmingsplan worden gekoppeld, tenzij de ge
meenteraad heeft verklaard dat het plan nog actueel 
is. Hiertoe moet de raad aan GS om vrijstelling van de 
verplichting tot herziening van het bestemmingsplan 
vragen. Al met al heeft het er alle schijn van dat de 
lokale overheid meer bewegingsvrijheid krijgt op het 
terrein van de ruimtelijke ordening, zij het enigszins 
ingekaderd. Ad hoc-beleid lijkt eerder te worden aan
gemoedigd dan ingedamd. We zijn benieuwd naar de 
reactie van de Eerste Kamer op het wijzigingsvoorstel. 



Open Monumentendagen in Hoorn 
Zaterdag 15 en zondag 16 mei jl. is Hoorn gastheer 
geweest van de z.g. Open Monumentendagen. Tijdens 
deze dagen, voorheen georganiseerd door de Vereni
ging Open Monumenten en nu door de Bond Heem
schut, kwamen honderden belangstellenden van ver 
buiten de stad · de opengestelde monumenten bezich
tingen. Het programma dat klonk als een klok besteed
de speciale aandacht aan grootouders en kleinkinde
ren. Gidsen van Oud Hoorn hebben als ware ambassa
deurs van hun stad menige opa en oma met hun 
kleindochter en -zoon door de historische stad geleid. 
Het Oost-Indisch Pakhuis. was op beide dagen geo
pend en heeft zeker wat de boekenverkoop betreft 
goede zaken gedaan. Ook vond de vernieuwde vereni
gingsfolder gretig aftrek Het geheel werd afgesloten 
met een gezellige bijeenkomst in het Museum van de 
Twintigste Eeuw. 

Tentoonstelling: Het veranderend stadsbeeld in 
de twintigste eeuw 
Samen met het Westfries Museum organiseert de 
Vereniging Oud Hoorn op de drempel tussen de 20ste 
en 21ste eeuw een tentoonstelling over het verande
rende Hoornse stadsbeeld in de afgelopen eeuw. De 
tentoonstelling zal in hoofdzaak bestaan uit - werke
lijk schitterende - foto's en een aantal maquettes. 
Onderzocht wordt nog in hoeverre de expositiekamer 
in het Oost-Indisch Pakhuis aanvullend betrokken kan 
worden bij deze tentoonstelling. De expositieperiode 
strekt zich uit van december 1999 tot en met februari 
in het jaar 2000. 

De zomeravondwandelingen 
Vrijdag 18 juni start op de Rode Steen om 19.30 uur de 
derde zomeravondwandeling van dit seizoen met als 
thema: bestuur en rechtsvorm. Niet alleen een bezoek 
aan het recent gerestaureerde Statenlogement staat 
op het programma, ook een bezoek aan de binnen
stadstuin van de heer Habes (Gouw 7) wordt u bij die 
wandeling aangeboden. Afroeper Hieke Stapel zal 
waarschijnlijk een grote groep belangstellende 'op pad 
sturen'. Het programma daarna ziet er als volgt uit: 
Datum Thema Startplaats Bezichtiging 

2juli Scheepvaart VOC Rode Steen Oostereiland: 

Hoornse 

Schouw 

16 juli De kloosters Rode Steen Weeshuistuin 

met Mariakapel 

30juli Stadsuitleg 16e eeuw Oosterpoort Scheepswerl 

Droste 

13 aug. De stadswallen Oosterpoort Oost-Indisch 

Pakhuis 

Ondertussen hebben de gidsen zaterdag 24 april hun 
eigen jaarlijkse excursie achter de rug. De Vereniging 
Oud-Enkhuizen trad die dag op als gastheer en trak
teerde ons gilde op een aantal speciale bezichtigingen. 
Het is goed zo'n hechte groep rondleiders in eigen 

kring te hebben. Het bestuur is niet alleen trots op hun 
deskundigheid maar ook steeds weer blij verrast door 
de grote bereidheid om zich soepel op te stellen bij 
onverwachte voorvallen. De integratie van nieuwko
mers - Ben van Tartwijk treedt sinds kort op als hun 
'leermeester' - verloopt bijna altijd geruisloos. 

Giften 
Buitengewoon aangenaam verrast was het bestuur 
door het aanbod van de heer Wouter van Geuns. Zijn 
ganse collectie architectuurboeken viel de vereniging 
ten deel, een collectie van hoog niveau waarin de 
meest vooraanstaande boekwerken over oude archi
tectuur van zeer gerenommeerde schrijvers is opgeno
men. De vereniging is de heer Van Geuns grote dank 
verschuldigd en heeft hem die ook overgebracht. (zie 
artikel pag. 69). 
De kasten in het documentatiecentrum ruiken nog 
naar nieuw hout; achter hun gesloten deuren bevindt 
zich inmiddels een schat aan informatie en bronnen
materiaal. Leo Hoogeveen, Christ Stoffelen, Hans 
Altorffer en Ton Bartels verrichten goed werk in dat 
centrum. Van de echtgenote van ons trouwe lid Piet 
van der Raaij - helaas overleden op 1 maart 1999 - ont
ving de vereniging in grote dank een flinke collectie 
zeer bruikbare dia's. 

GEZOCHT: SENIOREN VAN HOORNSE 
ORIGINE 
De vereniging wil graag in contact komen met man
nen en vrouwen die in staat en bereid zijn om vanuit 
eigen ervaringen verhalen te vertellen bij de foto's 
over het veranderde stadsbeeld. Wij stellen ons voor 
dat u een beperkt aantal malen met een kleine groep 
belangstellenden de expositie langs loopt en daarbij 
aan de hand van herinneringen uw eigen verhaal ver
telt in een ongedwongen sfeer. U weet wel, de sfeer 
die in de zaal hangt wanneer Chiel van der Zel en 
Femke Uiterwijk hun inmiddels vermaarde lezing 
over een 'oude straat' verzorgen. Uw medewerking 
wordt uiteraard bijzonder gewaardeerd. 
U kunt zich opgeven voor deze verenigingsactiviteit 
in het Oost-Indisch Pakhuis (tel. 273570). Wij nemen 
daarna contact met u op. Natuurlijk zult u, voordat 
de ·tentoonstelling wordt geopend, kennis maken 
met elkaar en met het beeldmateriaal. 

BOUWKUNSTCURSUS OP HERHALING 
Donderdag 2 september 1999 start de tweede bouw
kunstcursus van dit kalenderjaar. De toeloop naar de 
eerste cursus in het voorjaar bleek zo groot dat in 
overleg met mevrouw Uiterwijk is besloten om nog 
ditjaar de cursus te herhalen. Er wordt voor de twee
de cursus geen publiciteit gezocht aangezien het 
maximum aantal deelnemers reeds bereikt is. Er is 
dus - helaas - geen plaats meer voor nieuwe aanmel
dingen. 
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KJENT U HOOIR.N OOJK ZO? 

Twaalf oplossingen kwamen bin
nen naar aanleiding van de puzzel
foto's in het kwartaalblad van 15 
maartj.1. Drie van hen wezen mij er 
op dat opgave drie, de foto van het 
putdeksel, al eens eerder in het 
blad had gestaan. Hoewel ik bij alle 
afleveringen van 'Kent u Hoorn 
ook zo?' een fiche heb gestoken, 
zodat ik ten alle tijden kan kijken 
of ik geen afbeelding plaats van 
iets dat al aan de beurt geweest is, 
heb ik deze foto toch over het 
hoofd gezien. Gelukkig hebben de 
overige inzenders wel moeten zoe
ken. Alle antwoorden waren ten
minste juist. 
De gietijzeren bel van foto 1 hangt 
aan de muur van de Waag aan de 
Rodesteenkant; een beetje ver
stopt onder de luifel en tussen de 
luiken van de deuren, die overdag 
meestal opengeklapt zijn. Deze bel 
heeft alles te maken met de 
Kaasmarkt, zoals de Rodesteen in 
de volksmond ook nog wel ge
noemd wordt. Eeuwenlang werd 
op'dit plein de kaas die de boeren 
in de omgeving maakten te koop 
aangeboden. In deze eeuw was dat 
nog maar één keer per week, maar 
in de 17 e eeuw speelde de kaas
handel een hele grote rol in de 
Hoornse economie. Bij het begin 
en het eind van de markt werd de 
betreffende bel geluid. Volgens 
'Hoorn, huizen, straten, mensen', 
werd in 1916 nog 4.393. 737 kg. kaas 
in de Waag aangevoerd, in 1934 
was dat nog maar 727.580 kg. Na de 
Tweede Wereldoorlog is nog een 
keer geprobeerd de markt te hou
den, maar dat mislukte. Sindsdien 
moet Hoorn het zonder kaasmarkt 
doen. 

Foto 2. Deze bouwvallige dakkapel 
'siert' de gevel van het pand, Kleine 
Noord 67. Het betreft hier een cafe, 
'Het Plafond' genaamd. Enkele 
maanden geleden was dit etablisse
ment in het nieuws omdat de slo
pers van het buurpand 'Reno' op de 
hoek van het Kleine Noord, ook de 
zijmuur van 'Het Plafond' zagen 
instorten. Nu is de muur weer ge
restaureerd, maar het was mis
schien goed geweest als er ook 
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meteen aandacht was besteed aan 
deze dakkapel. Het is een char
mant raampje met zeester-achtige 
roeden in het glas en een houten 
schotje met twee symmetrische 
voluutjes links en rechts. 

Foto 3. Het putdeksel is te vinden 
tussen Nieuwendam 23 en 24 en 
voor de ingang van de Foreesten
steeg, een van de smalste steegjes 
van Hoorn. En dan te bedenken dat 
de familie Van Foreest in de 17e 
eeuw de rijkste was van heel 
Hoorn. En wat de waterleiding 
betreft vertelt 'Hoorn, huizen, stra
ten, mensen' ons het volgende: 
"Toen de waterleiding in de twinti
ger jaren werd aangelegd, kwam 
meteen de verplichting dat ieder 
huis moest worden aangesloten". 
(Het putdeksel stamt dus uit de 
jaren 20). Bij veel huizen werd het 
drinkwater uit de regenbak ge
bruikt. Na protesten mochten som
mige huishoudens het drinkwater 
nog in een bak opvangen, mits dat 
water van goede kwaliteit was. Om 
dat te laten controleren moest een 
watermonster worden opgestuurd, 
samen met tien gulden, naar een 
laboratorium. De uitslagen van 
deze onderzoeken werden netjes in 
de gemeenteregisters genoteerd. 

Foto 4. Deze rondlopende gevel 
met raam en deur is te vinden op 
de 'hoek' van de Ramen en de 
Gedempte Turfhaven. Het betreft 
hier een tabakswarenwinkel. Zo'n 
ronde gevel geeft iets aardigs aan 
een pui. Het laat de gevel ook mooi 
doorlopen en het wordt op die 
manier een geheel. Ook het pand 
van de fa. Kieft 'hoek Nieuwsteeg, 
Gouw', gebouwd omstreeks 1910 
door architect J.A. Jacot heeft een 
rondlopende gevel (hij bouwde 
ook Maison Hirsch aan het 
Leidseplein) en de critici noemden 
dat toen: logge en kolossale zetel 
van overgewaaid geldkapitaal. Hoe 
waren de reacties in Hoorn eigen
lijk op het voor Hoornse begrippen 
vreselijk grote warenhuis tegen
over het Statenlogement? En het 
pand van Kreymborg ooit in 1915 
ontworpen door architect Leguit 

Femke Uiterwijk 

als kledingmagazijn van de fam. 
v.d. Brul had ook een ronde 'hoek'. 
In de zeventiger jaren is deze ron
ding weggehaald vanwege haar 
kwetsbaarheid. Zie ook herenmo
dezaak Bruggeman, Nieuwsteeg/ 
Kruisstraat in 1914 gebouwd door 
G.J. Smits, beter bekend toen als 
Peukie Smits. 

Foto 5. Aan de gevel van het F.N.V.
gebouw aan de Muntstraat vindt u 
dit kapiteel uitgevoerd in de com
posiete orde, d.w.z. vermenging 
van de Corinthische en de ionische 
orde. Afgeleid van de Griekse zui
lenorde. Het is een byzondere pand 
met vier van deze 'zuilen' langs de 
gevel. Men noemt dit de kolossale 
orde. 
De inzenders waren: Ciel en Ge
rard Lampe, M.C. Mes, J. Lake
man, Arnold de Wolff, G.V.M. 
Lampe, J .Baart, Fam. Tober, H. 
Duin, Janna Chun-Selie, Rik Singer, 
Anna en Antoon Semler en J.C. 
Waard-Opmeer. En de winnaars 
zijn geworden: Ciel en Gerard 
Lampe. 

De nieuwe opgaven zijn: 
Foto 1. 
Een aardig dertiger jaren metsel
werk en glas-in-loodramen boven 
een flinke deur, niet in het haven
gebied maar wel binnen de singel. 
Vroeger stonden er flinke bomen 
voor de deur en werd er veel ge
sjouwd met specerijen. 

Foto 2. 
Deze naamsteen is moeilijk te vin
den. I;Iij is ook boven een deur aan
gebracht maar van de straat af niet 
te zien. U moet langs een onge
dempte haven, een steeg. De Bel
gen zouden een ingang zeggen, en 
dan vindt u daar een gebouw met 
deze plaat. 

Foto 3. 
Deze glas-in-lood adelaar treft u 
boven in 'een winkelruit aan. Het 
pand waarin deze ruiten zijn ge
plaatst (er is er meer dan één), 
staat op de hoek van een steeg die 
ook iets met een haven van doen 
heeft. 



Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4. 
Zomaar een vreemd raampje op z'n kant. 
Ook hier moet u door een wijde ingang naar een bin
nenplaats toe om rechts hoog in de muur dit ruitje te 
zien. 
Ik wens iedereen veel succes en mooi weer toe bij het 
zoeken en wacht in spanning op de goed oplossingen. 
Die moeten terecht komen bij Femke Uiterwijk, Grote 
Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. 

Foto 4 

Kende u Hoorn ook zo, extra 
editie 
Vanaf maandag 10 mei tot dinsdag 22 juni 1999 is in het 
Gebouw Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, een 
expostitie ingericht met werk van Christiaan Heyden
rijk en Lubos-Pesek. 
Dit in het kader van de stedenband tussen de gemeente 
Hoorn en de Tsjechische stad Pribram. 
De Hoornse kunstenaar Christiaan Heydenrijk stelt en 
aantal schilderijen ten toon met als onderwerp: 
Gesloten deuren, (Portes fermees). Een van de getoon
de deuren heeft in een Hoorns pand als ingang gediend. 
De bereffende deur is echter in 1993 verwijderd, dus er 
naar zoeken heeft geen zin. Ook kan ik u geen aanwij
zingen geven, want ook ik weet niet in welk pand de 
deur gezeten heeft. Een aanwijzing heb ik wel: de deur 
had met cultuur te maken. Wie weet waar de deur te 
vinden was, stuurt een briefj e naar F. Uiterwijk, Grote 
Oost, 98-100, 1621 BZ Hoorn. 
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Verslag van de najaarsledenvergadering 
I 0 oktober 1998 Oosterkerk te Hoorn 

PM. Huisman, sectretaris 

In dit nummer wordt aandacht geschonken aan het vertrek van de bestuursleden 
Albert de Graaf, Pim van der Waal en Pauline van Leeuwen. Met Pim is er boven
dien een terugblik op 15 jaar penningmeesterschap. Daarom leek het de redactie 
beter het verslag van de voorjaarsledenvergadering van 20 april te publiceren in het 
nummer van september a.s. Dit mede om meer leden aan te sporen de najaarsleden
vergadering bij te wonen. De aankondiging en de agenda van deze vergadering 
wordt weer zoals gewoonlijk als los blad in het kwartaalblad van 15 september bij u 
bezorgd. 

Aanwezig: de bestuursleden Faber, De Graaf, Hooge
.. ,veen, Huisman, Kleintjes, Rietvink, Van Leeuwen, Van 

der Waal en Van Weel (voorzitter), 66 leden en enkele 
belangstellenden. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwe
zigen welkom. Hij deelt mede dat het ledental van de 
vereniging nog steeds groeiende is: op 1 oktober jl. 
waren er 194 7 leden. Het gaat goed met Oud Hoorn. 
Vervolgens maakt hij melding van de afberichten: 
bestuurslid Boezaard en de dames Uiterwijk, Pijl -Van 
Zuuren en de heren Lansdaal, Van Diepen, Ursum en 
Van Velsum. Tenslotte heet hij speciaal welkom de 
heren Jaap Appel en Aad Schellekens, die vanwege 
agendapunt 6 aanwezig zijn. 

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secreta
ris goedgekeurd. 

3. Mededelingen van het bestuur 
a. Oproep excursie 

De voorzitter brengt de ledenexcursie onder de 
aandacht. Bestuurslid Rudy Kleintjes en mw. Linda 
de Vries hebben een programma opgezet voor een 
bezoek aan Zutphen. Voor f 55,- kan men deelne
men. Er is nog plaats. N.a.v. deze oproep wordt 
gevraagd of het voortaan op een zaterdag georgani
seerd kan worden en of de excursie eerder kan 
worden aangekondigd. Het organisatiecomité zal 
hier in de toekomst rekening mee houden. 

b. Twintigjarig bestaan Kwartaalblad 
Dit jaar vindt het 20 jarig jubileum van het blad 
plaats. In 1978 aarzelend begonnen als eenvoudig, 
doch lezenswaardig verenigingsblad is het anno 
1998 uitgegroeid tot een bijna professioneel maga
zine met een gemiddelde omvang van 46 pagina's 
per keer. Alle hulde aan de redactie. Op een 
geschikt moment zal het bestuur de redactie hier
voor in het zonnetje zetten. 

c. Reactie van Oud Hoorn op het Theater- en congres
centrum Het Park 
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Het bestuur heeft na een indringende discussie 
besloten niet afwijzend, doch wel kritisch te reage
ren op de plannen voor de nieuwbouw van Het 
Park Wij beschouwen de theatervoorziening als 
een aanwinst voor de levendige, cultureel sterke en 
monumentale stad die Hoorn in onze visie zou moe
ten zijn. Het ontwerp voor de nieuwbouw sluit qua 
vormgeving, materiaalkeuze en kleur aan bij het 
organisch gegroeide stadsbeeld. Wij blijven wel 
moeite houden met de hoogte en omvang van het 
complex, met de aantasting van de Westfriese 
Omringdijk en met de mogelijke schade aan histori
sche panden vanwege de verkeersafwikkeling. Met 
name vanwege de hoogte en omvang hebben wij de 
gemeente gevraagd een animatie te maken van de 
geplande nieuwbouw tegen de achtergrond van het 
historisch stadsbeeld. De wethouder heeft toege
zegd dat dit zal gebeuren. 

d. Werkgroep Micromilieu 
Bij de opening van het Oost-Indisch Pakhuis heeft 
de heer Schaper, wethouder nog eens het belang 
benadrukt van de werkgroep Micromilieu. Onder 
leiding van bestuurslid Pim van der Waal is deze 
groep aan de slag. Wij wachten met interesse de 
resultaten af. 

e. Reconstructie Grote Oost en omgeving 
Het bestuur heeft ingesproken tijdens de bijeen
komst over deze recon.structie en daarbij de vol
gende punten naar voren gebracht: 

* uitgaan van de hoofdfunctie = wonen van deze stra
ten 

* handhaven van de oorspronkelijke stoepen en het 
straatprofiel 

* vrijbaan voor voetgangers en fietsers 
* openbare gebouwen niet van onderaf aanlichten 
* ook de resultaten aan het Kleine Noord betrekken 

bij de reconstructie 
* straatverlichting bij voorkeur niet in de stijl van 

Anton Pieck 
* stoppen met alle verfbare objecten in het Westfries 

Groen te zetten. De wethouder heeft ook hier toe
gezegd de opvatingen van Oud Hoorn zwaar te laten 
meewegen. 



De neogotische kapel (achter Grote Oost 26) gerestaureerd door de heer Jaap Appel 

f. Stadsbeeld 
Naast aandacht voor de grote lijnen blijft Oud 
Hoorn, met name via haar vertegenwoordigers in 
Monumentencommissie en ook welstandscommis
sie alert op vele kleine veranderingen die meer slui
penderwijs het stadsbeeld in negatieve zin doen 
veranderen. Daarmee hebben zij het niet altijd mak
kelijk maar zij blijven volharden. 

4. Voorstel tot verkoop van het pand Graven
straat 17 
De voorzitter geeft een korte schets van hoe en waar
om de Vereniging het pand destijds heeft verworven 
en waarom het bestuur nu het voorstel doet tot ver
koop. Destijds is het pand aangekocht van de gemeen
te, nadat Stadsherstel niet was ingegaan op het aan
bod van de gemeente om het te kopen. De motivatie 
voor het bestuur was toen dat het hele gebied rondom 
de Gravenstraat sterk in ontwikkeling was en de 
Vereniging hiermede een strategische aankoop deed. 
Inmiddels zijn deze ontwikkelingen tot rust gekomen 
en is de rol van Oud Hoorn uitgespeeld. Zowel het 
pand Gravenstraat 17 alsook 15 is destijds aange
kocht. Beide panden hebben geen historische waarde, 
zijn min of meer nieuwe huizen. 
Verder is een argument dat de huidige marktwaarde 
aanzienlijk is en dat na een periode van tien jaar de 
eerste renovatiekosten zich aandienen. Tenslotte kan 

de Vereniging het geld goed gebruiken voor andere 
doelen, zoals de aflossing van de lening voor het Oost
Indisch Pakhuis, toekomstige publicaties en eventuele 
juridische procedures. 
De heren Wigard en Saaltink geven een reactie. De 
heer Wigard is geen voorstander van het besteden van 
deze middelen voor de uitgave van publicaties en de 
heer Saaltink pleit voor besteding in de richting van 
historisch onderzoek en monumentenzorg. Na enkele 
informatieve vragen over het te verkopen pand brengt 
de voorzitter het voorstel in stemming: 42 leden voor, 
5 tegen en 19 onthoudingen, waarmee het voorstel is 
aangenomen. 
De voorzitter vraagt de vergadering of deze tegelijker
tijd een principebeslissing wil nemen over de verkoop 
van het pand Gravenstraat 15, indien dit tezijnertijd 
vrijkomt. De vergadering spreekt zich uit dat men pas 
een beslissing wil nemen, zodra deze situatie aan de 
orde is. 

5. Stand van zaken Oost-Indisch Pakhuis 
Mw. Huisman geeft een kort overzicht van de stand 
van zaken. De winkel en expositieruimte zijn al rede
lijk op orde. Veel werk is daarbij verricht door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. Het volgende project 
dat nu ter hand wordt genomen is het documen
tatiecentrum. Voor de verbouwing is tot nu toe een 
bedrag van ruim f 35.000,- aan sponsor gelden binnen-
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gekomen en het bestuur verwacht nog bijdragen van 
onder meer het Anjerfonds en het Bouwfonds 
Nederlands Gemeenten. De leden hebben f 11.000,
bij elkaar gebracht, waarvoor hartelijk dank 
Behalve de financien is ook het runnen van de tent van 
groot belang. De dames Van Tartwijk en Van den 
Hoogen zorgen ervoor dat de winkel op dinsdag, don
derdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur open is en de 
familie Mantel verricht de nodige huishoudelijke klus
sen. 
Namens het bestuur wil zij hen hartelijk danken en 
ook de vrijwilligers, die tijdens de zomer veel werk 
hebben verzet. Voor ieder is er een mooie vlaai met het 
logo van Q:i,id Hoorn. 

6. Uitreiking jaarlijkse onderscheiding 
De heer Pim van der Waal brengt in herinnering welke 
personen vanaf 1992 in aanmerking zijn gekomen voor 
de jaarlijkse onderscheiding. 
Dit jaar stelt het bestuur voor om de Oud Hoorn
onderscheiding toe te kennen aan de heer Jaap Appel 
voor de deskundige en zorgvuldige wijze waarop hij 
als eigenaar/bewoner het pand Appelhaven 13A, in de 
volksmond bekend als "de neo-gotische kapel" restau
reert, daarin bijgestaan door zijn vriend Aad Schelle
kens. 
De geschiedenis van de neo-gotische kapel begint in 
1847 toen Pieter Opperdoes Alewijn toestemming 
kreeg om achter zijn eigendom aan het Grote Oost 26 
een kantoorruimte te bouwen. Hij doet dat in Engels 
gotische stijl. In 1855 laat hij voor zijn katholieke, 25 
jaar jongere echtgenote, Margaretha Lambertina Clara 
Swart, een kapel aanbouwen. Het is een 32 meter lang, 
slank opgetrokken gebouw geworden met torentjes op 
pilasters en veel gebrandschilderd glas. In 1875 wordt 
het geheel publiek verkocht en in 1928 verbouwt Ni
colaas Franciscus Bakker, metselaar van beroep, het 
geheel tot woning met pakhuis en werkplaats. In 1995 
wordt het eigendom van de heer Jaap Appel. Jaap 
Appel is een echte Horinees, geboren in 1946 aan 
Achter op 't Zand. Jaap wordt stukadoor en heeft net 
als zijn vader, metselaar, veel liefde voor sfeervolle 
oude gebouwen en hij is er na andere succesvolle res
tauraties in geslaagd om de kapel in zijn oude glorie te 
doen herleven. Samen met zijn vriend Aad herstelt hij 
vervallen panden en onder hun handen groeit iets bij
zonders. 
Vanwege deze restauraties stelt het bestuur voor aan 
de heer Appel de Oud Hoorn-onderscheiding uit te rei
ken. De leden kunnen hiermede van harte instemmen, 
De heer Van der Waal overhandigt hem het bijbeho
rende schildje, de bloemen en een ingelijste fotokopie 
van de aan Alewijn Opperdoes verleende vergunning 
voor de bouw van de kapel. De heer Hoogeveen leest 
de tekst voor. 
De heer Appel dankt het bestuur en de leden voor de 
onderscheiding en nodigt de vergadering uit om na 
afloop zijn pand te komen bezichtigen. 
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7. Rondvraag en sluiting 
De heer Velzeboer vraagt of de vereniging beschikt 
over een huishoudelijk reglement en vraagt of er iets 
geregeld is rondom de functies van het bestuur.De 
heer Van Weel meldt dat bij wijziging van de statuten 
in 1989 op advies van de notaris is besloten het tot dan 
toe geldende huishoudelijk reglement te integreren in 
de statuten. 
Binnen het bestuur zal hij deze kwestie aan de orde 
stellen en de heer Velzeboer hierover doen berichten. 
De heer Broers vraagt naar de stand van zaken rond
om het Visserseiland. De voorzitter deelt mede dat de 
Raad van State heeft verzocht om het uitbrengen van 
een onafhankelijk advies alvorens de zaak verder 
wordt behandeld. Het advies is nog niet uitgebracht. 
Verder vraagt de heer Broers naar het standpunt van 
de Vereniging in het kader van de artikel 10 procedu
re over het Karperkuilgebied. De voorzitter zegt toe 
dat hij een kopie ontvangt van de reactie van het 
bestuur. 
De heer Lodde roept de aanwezigen op voor het con
cert vanavond in de Oosterkerk ten bate van het aqua
bad van Lindendael. 
Mw. Remmer vraagt of de lezingen op een andere 
avond dan de donderdag gehouden kunnen worden. 
Mw. Huisman zegt dat dit meestal ook het geval is, 
doch dit seizoen niet kon vanwege het programma 
van Hiaat. 
De heer Van Tartwijk stelt voor dat er een bewaarband 
komt voor de oude jaargangen van het Kwartaalblad. 
Op verzoek van de voorzitter zal hij hiervoor een voor
stel maken. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

Restauratie van de neogotische kapel met gang ach
ter Grote Oost 26 in volle gang. (Zie uitreiking jaar
lijkse onderscheiding) 



Aanwinsten van het Documentatiecentrum 
Christ Stoffelen 

Het laatste half jaar is het documentatiecentrum van Oud Hoorn flink uitgebreid. 
Aankopen en schenkingen hebben de nieuwe kasten in het Oostindisch Pakhuis aar
dig gevuld. Alle gulle gevers wil ik bedanken. In de hoop niemand te vergeten noem 
ik mevrouw G. Mereboer uit Beets, de heren Homan en Zwarekant uit Hoorn. Tevens 
uit Hoorn de heren Jan Piet van der Knaap, Arie van Zoonen, Willem Vingerhoed en 
Wouter van Geuns. De laatstgenoemde verdient wel wat meer dan een korte vermel
ding. Daarom volgt hier een beschrijving van hoe ruim 300 van zijn boeken in ons 
bezit zijn gekomen. 

Op woensdagavond 3 februari 1999 belde Dick Heslen
feld namens zijn vriend Wouter van Geuns met Albert 
de Graaf. Met dat telefoontje werd de eerste 'stap gezet 
voor de verdubbeling van het aantal boeken van het 
documentatiecentrum van Oud Hoorn. 

Albert de Graaf vertelde mij als beheerder van het 
documentatiecentrum van Oud Hoorn, dat dhr. Van 
Geuns een gedeelte van zijn collectie boeken wilde 
schenken aan onze vereniging. Dhr. Heslenfeld trad op 
als zaakwaarnemer van Wouter van Geuns en met hem 

maakte ik een afspraak. Dinsdagavond 9 februari was 
ik bij hem te gast. Die avond werd mij duidelijk dat het 
hier om een heel mooie verzameling boeken ging. 
Wouter van Geuns, een van de twee laatste echte Kaap 
Hoornvaarders, zocht een nieuwe bestemming voor 
zijn boeken. Ongeveer een half jaar geleden heeft hij 
bijna zijn gehele gezichtsvermogen verloren. Vandaar 
deze goeddoordachte stap. Na telefonisch overleg 
werd de afspraak gemaakt voor onze eerste bijeen
komst in het Sint Pietershof. 

Maandag 15 februari werden Leo 
Hoogeveen, bestuurslid van onze ver
eniging en beroepsmatig op het gebied 
van boeken zeer deskundig, en ik heel 
vriendelijk ontvangen door Wouter van 
Geuns en Dick Heslenfeld. Tijdens een 
urenlang boeiend gesprek liet dhr. Van 
Geuns ons kennismaken met het puik
je van zijn bouwkunstcollectie. Lubke, 
Hittorff, Stuart en Revett, Viollet-le
Duc, Perrot en Chipiez, Durm, Choisy, 
de Morgan en Jequier gingen door onze 
handen. Bij heel veel boeken vertelde 
Wouter enthousiast wat hem er het 
meest in geboeid had, wat het zo bij
zonder maakte , rhaar ook details zoals 
waar hij het had gekocht en wat er als 
voorwoord in stond. Hij herkende de 
boeken met zijn handen en de manier 
waarop hij ze betastte en de wijze 
waarop hij erover sprak ontroerde Leo 
en mij zeer. Het was ons meteen duide
lijk dat wij bevoorrecht waren op deze 
manier met Wouter van Geuns over 
zijn boeken te kunnen praten. Dat wij 
een gedeelte van deze collectie gaarne 
in ontvangst wilden nemen sprak voor 
zich. Volgens dhr. Van Geuns waren 

De heer Wouter van Geuns bij één van 
zijn geliefde boeken 
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niet wij degenen die dankbaar moesten zijn, maar was 
hij het die dankbaar was. Daarover zijn we maar niet 
in discussie gegaan. We sloten de avond onder het 
genot van een wijntje af met enkele afspraken. 
Aan de hand van een door Dick Heslenfeld opgestelde 
inventaris hebben Leo Hoogeveen en ik op dinsdag 23 
februari 1999 met elkaar vergaderd. Met de belang
stellingssfeer van onze verenging in gedachten maak
ten we een onderverdeling in de grote hoeveelheid 
boeken. Een deel wilden we erg graag opnemen in ons 
documentatiecentrum. Een deel moesten we nog 
nader bestuderen en van een derde gedeelte stond 
voor ons vast dat er een nuttiger bestemming elders 
voor gevonden moest kunnen worden. Met die voor
bereiding op papier en voorzien van flink wat lege 
doosjes en plastic zakken meldden wij ons zaterdag
middag 27 februari bij de heren Van Geuns en 
Heslenfeld in het Sint Pietershof. Urenlang boeken 
pàkken, bekijken, bespreken en inpakken of terugzet
ten volgden. Wouter van Geuns bleef ons verbazen 
met zijn kennis en scherpzinnigheid. Het aantal boe
ken dat we mee gingen nemen, groeide gestaag. Een 
enkele keer kregen we van dhr. Van Geuns te horen 
dat hij een of meerdere boeken nog een tijdje bij zich 
wilde houden. Aan de hand van die boeken zouden hij 

en Dick Heslenfeld nog vele leuke uren met elkaar 
kunnen praten. Aan het eind van de middag waren we 
nog niet klaar. We maakten een nieuwe afspraak voor 
de eerstvolgende maandagavond en Leo en ik brach
ten de reeds ingepakte boeken naar het Oostindisch 
Pakhuis. 
Maandagavond 1 maart hebben we de laatste boeken
kasten doorgewerkt. Weer wist dhr. Van Geuns ons let
terlijk blindelings van boek tot boek allerlei bijzonder
heden te vertellen. Toen ik hem dan ook lachend vroeg 
of hij toch echt niets zag, gaf hij mij een ontroerend 
antwoord. Hij noemde zijn boeken 'zijn vrienden' die 
hij door en door kende en waarvoor hij nu een nieuw 
onderkomen aan het regelen was. 
Na die maandagavond heb ik nog vele uren besteed 
aan het ordenen en registreren van onze nieuwe aan
winsten. Donderdag 29 april jongstleden had ik het 
genoegen Wouter van Geuns in ons nieuwe documen
tatiecentrum te kunnen rondleiden tussen zijn oude 
vrienden. Ook Dick Heslenfeld was hierbij aanwezig. 
Ik blijf u op de hoogte houden van de belangrijkste 
ontwikkelingen aangaande het documentatiecentrum, 
maar schroomt u niet eens zelf een kijkje te komen 
nemen in ons gezellige Oostindische Pakhuis. Joke en 
Diana staan u graag met raad en daad te woord. 

Eén van de bedrijven die na de oorlog (1949) een gedeelte van het (sloop)hout van de barakken bij de 
J. Messchaertstraat heeft gekocht om opnieuw te gebruiken nu voor opbouw, was de lichtmastenfabriek aan de 
Karperkuil. (Zie ook pag. 71). 
Het betrof hier de dakbedekking voor de eerst gebouwde loods. Op de foto de derde loods van voren af geteld, 
aldus blijkt uit de brief die de heer Bijhouwer bij deze foto heeft ingezonden 
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lLEZER.§ §CJHIR.KJVEN 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwar
taalblad die op- of aanmerkingen hebben op eerder 
geplaatste artikelen of in het algemeen vragen willen 
stellen of hun kritiek willen leveren. De bijdragen 
worden geplaatst bui ten verantwoordelijkheid van 
de redactie of van het bestuur. Er kan alleen schrifte
lijk gereageerd worden. 

Geachte redactie, 
In het laatste nummer ( nr.l van de 21e jaargang) is op 
pagina 40 een luchtfoto van de RHBS opgenomen. Ver
meld wordt, dat de daarop zichtbare barakken door de 
Duitsers zijn gezet. 
Dat is niet juist. De barakken zijn met grote spoed 
opgetrokken tijdens de mobilisatie in de tweede helft 
van 1939. Er werden recruten in gelegerd. Op de ken
nelijk veel later gemaakte foto is te zien dat al een aan
tal barakken is verdwenen. 
Op het terrein en de straten in de omgeving werd over
dag ijverig geëxerceerd. De schietbaan met kogelvan
ger in het huidige Julianapark was weer volop in 
gebruik. 's Morgens zaten de soldaten dikwijls buiten 
gezamenlijk aardappels te schillen. 
Ter hoogte van de plaats waar nu de Gereformeerde 
Kerk staat, stond de kantine-, administratie- en straf
barak. Op die plek waren voor die tijd volkstuintjes, 
gelegen tegen het toenmalige sportveld van de 
gemeentelijke ULO-school. 
Voordat de barakken werden gebouwd was dit, met 
uitzondering van de volkstuintjes, een woest stuk 
grond. 
Een ideaal speelterrein voor de jeugd, speciaal jon
gens, uit de buurt. Het 'blauwe zand' werd het ge
noemd, omdat er IJsselmeerzand was gestort. Later 
ook blauwe klei. Ook lagen er vaak boomstammen 
opgeslagen. Het achterste gedeelte, ter hoogte van het 
Zwarte pad was ruig begroeid met bomen en struik
gewas en werd door de jeugd als de 'Biesbos' aange
duid. Toezicht was er praktisch niet. Er werden daar
om veel vuurtjes gestookt en in de bomen geklommen. 
Dikwijls verscheen tussen de middag of omstreeks 
half zes rijksveldwachter majoor Korver, die in de 
Messchaertstraat woonde. Ofschoon hij dan buiten 
dienst en bovendien niet bevoegd was - Hoorn had 
toen nog gemeentepolitie - trad hij toch ver- en gebie
dend op. Bovendien had hij vaak een grimmige her
dershond bij zich. Kortom hij was de schrik van de 
aanwezige jongens. 
Ook waren er verschillende halfdichtgegroeide sloten 
en plassen, zodat bij de jongens 'klessers' aan de orde 
van de dag waren. 
Een klesser is een Hoornse of Westfriese benaming 
voor een natte kous of sok. Tegen een boom werd die 
dan zo goed mogelijk droog geslagen. 

Met vriendelijke groet, Henk Stam 

Aan de redactie van Oud Hoorn. 
Ondergetekende zou hierbij willen reageren op enkele 
foto's in het kwartaalblad van 15 maart 1999. 
Bij de luchtfoto van de RHBS (1948) wilde ik gaarne 
uitleg geven over het terrein waar de barakken ston
den. 
Daar ik op mijn 8ste verjaardag verhuisde van Achter 
op 't Zand naar de Veenenlaan 57 (1934) was dat hele 
terrein daar een geliefde speelplaats en voetbalveld. In 
de jaren 1935-1936 werd op dit terrein een immens 
zanddepot ingericht met zeker een hoogte waar de 
auto's bijop reden van wel tien meter hoog. Ook werd 
dit terrein in de tijd erna toen het veld weer vlak was, 
gebruikt door het circus Sarasani. Een grote viermas
ter met veel stallen, die vrijwel het gehele terrein 
besloeg. Toen het zand weg was, werd er door het 
transportbedrijf van de firma Oud uit Blokker hierop 
een opslagplaats gemaakt voor een grote partij boom
stammen. De firma Oud haalde overal uit de omgeving 
de gekapte bomen op. Vele keren ben ik met de oude 
heer Oud mee geweest. In de jaren 1938-1939 bouwde 
het Nederlandse leger (liet bouwen) hier een groot 
barakkenkamp als legerplaats voor onze militairen. 
Als zodanig is het ook volop in gebruik geweest tot in 
mei 1940. Bij het in bezit nemen door de Duitsers hier
na, zijn bijna alle barakken gesloopt om geplaatst te 
worden op het tweede gedeelte van de Nieuwe Weg, 
het A. B. C. en op het gehele Baatland. Daar dienden ze 
als opslagplaats van munitie. Daar ik in die tijd ge
dwongen was deel te nemen aan een munitietransport 
van Hoorn naar Fort Edam in de nacht, wist ik dat o.a. 
op de Nieuw~ Weg de landmijnen tot het dak lagen 
opgestapeld. 
Bij het overbrengen van de onderdelen van die barak
ken, wat per paard en wagen gebeurde zijn wel enkele 
vrachten hout nooit op de plaats van bestemming aan
gekomen maar bij een Hoornse aannemer in zijn 
werkplaats (aannemer bij mij bekend). Dat de overge
bleven barakken bij de RHBS na de oorlog bij diverse 
instanties in gebruik waren is mij bekend. Maar deze 
barakken zijn niet door de Duitsers geplaatst zoals u 
uit mijn betoog wel zult begrijpen. 

J.W.Rhodens 

Geachte redactie, 
Naar aanleiding van het stuitje 'Kent u Hoorn ook zo?' 
even een kleine opmerking. 
Wat als antwoord bij foto 5 geplaatst is betreffende het 
pand in de Molsteeg het volgende: Dat het pand geen 
nummer heeft is niet waar, want er staat op de brie
venbus duidelijk nummer 1 en ten tweede staat in het 
kwartaalblad van 1985 nr. 2 op pag. 47 dat dit gebouw 
in 1930 gebouwd is in plaats van in 1948. 

Hoogachtend, J . Roman, Molsteeg 1, Hoorn. 
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Risdam, een Hoornse stadswijk 
Nieuwe publicatie betre~ de jongste geschiedenis 

Wie weet nog hoe ... ? 
Wanneer alles volgens plan verloopt, wordt op vrijdag 
18 juni a.s. in het Hoornse stadhuis deel 9 van de 
Bouwhistorische Reeks Hoorn gepresenteerd. De 
schrijver van het boek, de heer N.J. (Koos) Groot, 
heeft jaren gewerkt aan de realisering van dit werk. 
Nu het klaar is, heeft hij verzocht of de Publica
tiestichting Bas Baltus het boek wilde uitgeven. Na 
lezing van het manuscript wilde de stichting - een 
samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hoorn, 
de Stichting Stadsherstel Hoorn en de Vereniging 
Oud Hoorn - dat maar al te graag. De heer Groot 
heeft met een bewonderenswaardige ijver, met ken
nis van zaken en een vlotte pen het verleden van het 
gebied en het heden van de wijk in dit boek samen
gebracht. Geen systematische geschiedschrijving, 
wel kernpunten in het begrijpen van landschap en 
structuur, van bewoning en bedrijvigheid en van de 
toenmalige bestuurlijke verhoudingen ... 
Het toeval (?) wil dat de verschijning van het boek 
samenvalt met twee hoogst actuele politieke zaken. 
Daar is allereerst de ogenschijnlijk vrij willekeurige 
toewijzing van het provinciebestuur aan kleine West
Friese gemeenten om de komende periode meer dan 
duizend woningen te mogen bouwen. Deze toewij
zing markeert een kentering in het ruimtelijk beleid 
waarvan in het boek over Risdam sprake is: gecon
centreerd stedelijk bouwen. Daarnaast maakt het 

Ton van Weel 

boek duidelijk dat de gemeentelijke herindeling aan 
het eind van de zeventiger jaren noodzakelijk was 
om Hoorn haar groeikerntaak naar behoren te laten 
vervullen. Ook hedentendage vinden weer indringen
de gesprekken plaats tussen West-Friese gemeentebe
sturen om te komen tot gemeentelijke herindeling 
danwel tot samenvoeging van gemeenten. Zo bezien 
komt deel 9 van de Bouwhistorische Reeks Hoorn op 
het juiste moment. 
De tot nu toe uitgebrachte delen hebben, behalve dat 
over 't Rooie Dorp (1909), steeds zestiende of zeven
tiende eeuwse bouwwerken binnen de historische 
binnenstad tot onderwerp. Deel 9 echter gaat over de 
geschiedenis van een eigentijdse Hoornse stadswijk. 
Desondanks past de uitgave goed bij het doel van de 
stichting: het uitgeven van publicaties op historisch 
en bouwhistorisch terrein van de stad Hoorn en 
omgeving, alsmede alles wat hiermee in de ruimste 
zin verband houdt. Het stichtingsbestuur beschouwt 
deze publicatie als een verrijking van de reeks en 
hoopt op een later moment vergelijkbare uitgaven te 
kunnen publiceren over de nieuwbouwwijken de 
Grote Waal en de Kersenboogerd. Waarmee gezegd is 
dat de stichting ook de nieuwste geschiedenis tot 
haar werkterrein rekent. 

Deel 9 te koop 
De oplage van deze productie bedraagt 900 exempla-

ren. Daarvan is verrreweg het grootste 
deel inmiddels afgezet. Dankzij de bij
dragen van vele sponsors, vooral van 
veel bedrijven die gedurende de laatste 
decennia betrokken zijn (geweest) bij 
de ontwikkeling van de Hoornse 
nieuwbouw, is de prijs van het boek 
(256 blz.) bijzonder laag gebleven: 
f 35,-. Voor die prijs is het boek te 
koop in· het Oost-Indisch Pakhuis, 
Onder de Boompjes 22 te Hoorn (tel. 
0229-273570). Zolang de voorraad 
strekt, kunt u daar voor een exemplaar 
terecht op dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 10. 00 tot 16. 00 uur. 

De voorgeschiedenis 

De brug tussen de eerste en tweede fase van het nieuwe stadhuis beeldt 
letterlijk en figuurlijk de binding tussen de gemeenten Hoorn en 
Zwaag uit. De waterloop daaronder, de Groene Wijzend genaamd, 
vormt de oude grens tussen de twee gemeenten 

In 1966 verscheen de z.g. Tweede Nota 
over de Ruimtelijke Ordening in 
Nederland. Die nota analyseerde een 
aantal ruimteproblemen in de Noord- en 
Zuidvleugel van de Randstad Holland. 
De rijksoverheid voorzag een sterke 
bevolkingsgroei - zo'n 20 miljoen inwo-
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De financiering van de hier in aanbouw zijnde woningen aan de Glazenwagen, Kerkewagen e.d., leverde in 
Haagse kringen nogal wat ongenoegen op. (Foto van de situatie op 4 februari 1976) 

ners anno 2000 - en een toenemend ruimtegebruik 
voor de activiteiten wonen, werken, recreëren en ver
keer. Voor die groei was geen plaats in de Randstad, 
onder andere omdat er geen noemenswaardige verste
delijking mocht plaatsvinden in het z.g. Groene Hart 
van de Randstad. De oplossing zag men, analoog aan 
de New Towns in het Verenigd Koninkrijk, aan de bui
tenrand, in de aanwijzing van z.g. groeikernen die de 
randstedelijke groei gebundeld zouden moeten 
opvangen. 
De regering wilde absoluut geen ongebreidelde uit
waaiering van de stedelijke groei over het platteland: 
de trek uit de stad, suburbanisatie genaamd, diende 
geconcentreerd te worden opgevangen in daarvoor 
aangewezen groeikernen. 
Eén van die groeikernen werd Hoorn, een klein stadje 
aan het IJsselmeer waar, zo dacht men toen, goede 
groeivoorwaarden bestonden dankzij de betrekkelijk 
eenvoudige aansluiting bij de bestaande bebouwing, 
bij de aanwezige voorzieningen en infrastructuur. De 
werkgelegenheid zou, met een beetje overheidshulp, 
vanzelf wel volgen. Dat velen daar aan het eind van de 
20ste eeuw inmiddels anders over zijn gaan denken, 
maakt van het boek van Koos Groot zo'n uniek tijds
document. We praten niet zo veel meer over de maak
bare samenleving. 
De groeikernstatus die Hoorn kreeg, heeft de politieke 
gemoederen in de stad meer dan een decennium lang 
intensief bezig gehouden. Een onderzoek naar de 
plaatselijke formele en informele politieke verhoudin
gen en besluitvorming in die tijd is gewenst, al was het 

alleen maar om een beter beeld te krijgen van de poli
tieke context van waaruit de huidige problemen van 
de stad kunnen worden verklaard. 

Waar en hoe bouw je in enkele decennia tienduizen
den woningen met het daarbij horende wegennet en 
voorzieningenpakket? Nog in 1960 telde de stad net 
aan 16.000 inwoners, in het jaar 2000 zal dat aantal de 
63.000 overstijgen. Alleen de woonwijk Risdam telt nu 
al meer inwoners dan de hele stad in het jaar 1970. 
Het zal duidelijk zijn dat Hoorns politieke, bestuurlij
ke en ambtelijke apparaat aan het eind van de zestiger 
jaren niet berekend was op de komende metamorfose. 
Maar, temidden van dat opgelegde geweld, hield ing. 
N.J. Groot het hoofd koel. Hij was als directeur van het 
Projektbureau Groot Hoorn vanaf het begin bij de ont
wikkeling van Hoorns eerste groeikernwijk betrok
ken. De auteur van het negende deel heeft de tijd 
gekregen om afstand te nemen van de koorts van die 
dagen maar is en blijft als voormalig projectleider dé 
aangewezen persoon om er verslag van te doen. Mede 
door deze gelukkige combinatie is hij erin geslaagd 
een boeiend en soms ook relativerend verhaal te 
maken over de geschiedenis van Risdam. Zonder 
wetenschappelijke pretenties, wel zeer lezenswaardig. 
De ondertitel "Wie weet nog hoe .. . " blijkt daarbij een 
dubbele betekenis te hebben. 

Het eerste deel 
Het boek zelf bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
gaat de heer Groot in op de achtergronden en de uit-
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eindelijke ontwikkelingen die tot de nieuwe wijk heb
ben geleid. 
Het tweede deel bevat de architectuur-documentatie 
en neemt ruim de helft van het boek in beslag. 
Eerst schetst de auteur de ontstaansgeschiedenis van 
het gebied vanuit een fysisch-geografisch perspectief: 
overstromingen, zand- en kleiafzettingen, veengroei, 
bebossing, kreken. Dan volgt de ontginningsgeschie
denis met haar karakteristieke veenverkaveling van 
lange smalle legakkers gescheiden door sloten. Een 
aandachtig beschouwer treft deze kenmerken nog aan 
in de layout van enkele plangebieden: overtollig water 
kun je het simpelst afvoeren via een sloot. Via bodem
vondsten, grondboringen, oude kaarten en hoogte
kaarten wordt de historie herleid. Kleine hoogtever
schillen in het micromilieu verklaren veel. Weilanden 
en fruittuinen en vooral veel windsingels. Later kas
sen, stolpen en doorrijstallen. Ontsluiting via trekvaar
ten, zandpaden en in 1887 via de eerste stoomtram 
naar Medemblik. Naamvinding: aan de westelijke 
grens, aan het Keern, hielden ruim vijfhonderd jaar 
geleden de Hoornse Krentenbollen de Strekers tegen. 
Goede tijden, slechte tijden. 
Voor 1965 had waarschijnlijk niemand van Risdam 
gehoord. Op een enkele oude landkaart kon men de 
aanduiding, die soms ook als Rijsdam werd geschre
ven, opmerken. Stadsgenoot Piet Peetoom valt de eer 
te beurt de naam voor de nieuwe woonwijk te hebben 
voorgesteld. De agrarische bestemming van het grond
gebied tussen het Keern, de Zwaagdijk, het Bullepad 
(c.q. het tramspoor) en de Nieuwe Weg (de provincia
le S9) werd in de jaren zeventig omgezet in een woon
bestemming. Opmars der planologen: "De bestuurders 
in de groeikernen reageerden in het algemeen ver
heugd ... " op de z.g. Tweede Nota. In de Hoornse buur
gemeenten zag men de bui hangen. Een groeiende 
stad? Maar waar dan? 
Stadsuitbreiding in vier afzonderlijke gemeenten is 
ingewikkeld en onpraktisch. Het beroemde gentle-

man's agreement van 3 december 1971 bracht uit
komst, vijf jaar later lag het toekomstbeeld vast. 
Wethouder Willem Wiese sprak, voorzitter Mao 
Zedong indachtig, van "De Grote Sprong Voorwaarts", 
al deed Berkhout niet mee. Er lijkt niets veranderd 
anno 1999! Vertegenwoordigers van de Provinciale 
Griffie en Planologische Dienst werkten samen met 
de stedebouwkundigen, landschapsarchitecten, ver
keersdeskundigen, sociologen en technici aan de 
opzet van het Structuurplan Groot-Hoorn. Kritische 
burgers beginnen tegen het gezag te schoppen, daar
mee het voorbeeld volgend van de actievoerders die 
zich in de zestiger jaren te weer stelden tegen de sane
ringsplannen voor de Italiaanse Zeedijk. Politieke 
groeperingen als Progressief Hoorn en Platte Thijs 
ontstaan. Zuiderleek (6000 woningen!) wordt voorlo
pig niet bebouwd! De gemeentelijke herindeling van 
1 januari 1979. 
De brug tussen de eerste en tweede fase (1981) van 
het nieuwe stadhuis beeldt de band tussen de vroe
gere gemeente Zwaag en de gemeente Hoorn uit. 
De waterloop onder de brug, de Groene Wijzend, 
vormde tot 1979 de grens tussen deze twee gemeen
ten. 
De erfpachtkwestie van de grond, de verdeling tussen 
woningwet, premie- en vrije sectorbouw, groenvoor
zieningen, wijkvoorzieningen in de Huesmolen: Koos 
Groot loopt alles minutieus langs. De lezer krijgt gaan
deweg het goede gevoel met een echte insider te 
maken te hebben die van binnenuit stimulerend, bege
leidend en soms sturend heeft opgetreden. Het boek 
krijgt iets van een ooggetuige-verslag van de 'spin in 
het web'. Het bouwproces in fasen, planning van geld
stromen. Om maar iets te noemen, verwerkt in 
Risdam: ongeveer 20 ha. asfalt, 4 7 ha. straatstenen, 
6000 straatkolken, 3000 straatlantaarns. 

Het tweede deel 
Zoals gezegd, het tweede deel is een heel bijzonder 

deel waarvan mij geen vergelijkbare presentatie 
bekend is. Je zou het de bouwcatalogus van 
Risdam kunnen noemen. Uit het archief van 
Bouw- en Woningtoyzicht zijn van alle wonin
gen, kantoren, scholen en andere bouwwerken 
de bouwgegevens, tekeningen, foto's (zie o.a. 
grote foto van de aanbouw Glazenwagen en 
omgeving), namen van architecten en aanne
mers, bouwkosten en -jaren opgenomen. Een 
monniken- danwel nonnenwerk dat door 
Gerdien de Galan, Koos Groot, Renate Former 
en Arie Boezaard is verricht op een manier die 
niet alleen voor Hoorn maar voor heel 
Nederland uniek is. Voor zover bekend, hebben 
zij, systematisch en volledig, als eersten alle 
gegevens van een groeikernwijk vastgelegd en 
toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. 

Beeldbepalend, maar oh zo noodzakelijk voor de afvoer van Daarmee ontstijgt dit boek aan zijn lokale 
overtollig water betekenis! 
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Pim van der VVaal paste 15 jaar op de financiën 
Frans Zack 

Hij werd in 1952 te Vlaardingen geboren, bracht geruime tijd door in Utrecht en 
kwam in 1979 naar Hoorn. Daar werd hij in 1984 door collega en mede-docent van 
het Wererifridus-lyceum Bas Baltus gevraagd om het penningmeesterschap van de 
Vereniging Oud Hoorn op zich te nemen. Dit heeft hij gedaan en vijftien jaar waren 
de zorgen voor de verenigings:financiën bij hem in goede handen: de heer W L. Van 
der Waal, voor vrienden en bekenden gewoon: Pim. 

Pim heeft voor wat zijn woonomstandigheden betreft 
heel wat van Hoorn gezien. Zijn kennismaking met 
Hoorn begon in de Eikstraat waar Arnoud Lansdaal 
kon regelen dat het ouderlijk huis voor hem ter 
beschikking kwam. Vervolgens ging het naar de 
bovenwoning op de hoek van het Kleine Noord/Breed, 
beter bekend als 'De Vergulde Kroot', waar toen nog 
een postzegelhandel gevestigd was. Daarna ging het, 
tot 1987, richting het z.g. 'Pothuis' aan de Onder de 
Boompjes, gevolgd door een periode aan de 
Paardenweide. Aan het reizen en trekken door Hoorn 
lijkt nu een einde gekomen want Pim en zijn partner 
Anita wonen nu alweer tot volle tevredenheid twee 
jaar op hun huidige adres aan de Koperslager. 
Tot op het moment dat de legendarische voorzitter van 
de vereniging Bas Baltus Pim wist te strikken voor de 
functie van penningmeester was deze bestuursfunctie 
in handen van mevr. M. Roest-Prestupa. In die periode 

telde de vereniging zo rond de 700 leden. Het ledenbe
stand werd toen nog bijgehouden via een kaartsys
teem. 
Nu telt de vereniging bijna 2000 leden, heeft de 
beschikking over een geautomatiseerd ledenbestand 
en heeft bovendien een aantal woningen in eigendom. 
Dit alles betekent dat de functie van penningmeester 
in de loop der jaren veel meer is gaan betekenen dan 
alleen het innen van de ledencontributie. En daarbij is 
men zich ook gaan bezighouden met de uitgave van 
boeken middels de publiciteitsstichting Bas Baltus. 
"Wij hebben als vereniging bovendien een reeks hui
zen in bezit die in de loop der jaren zijn gerestaureerd. 
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de panden Buurtje 1 
en 2. Maar daarnaast ook Gravenstraat 15-17, Breed 
12, Bierkade 10 en Schoolsteeg 7. Als penningmeester 
krijg je dus te maken met zaken waarbij behoorlijke 
bedragen omgaan", vertelt Pim. 
"Toen ik de financiële zaken overnam was het gebrui
kelijk dat ons erelid, de heer Kuppers, alle acceptgiro's 
nog met de hand uitschreef. Inmiddels was het leden
tal uitgegroeid tot zo'n 1000 personen en werd beslo
ten een geautomatiseerd bestand op te zetten. Maar 
nog altijd is het Cor Kooijman die de ledenadministra
tie en de wijzigingen bij de bezorging van het kwar
taalblad voor zijn rekening neemt. En daar heeft hij 
een behoorlijke klus aan". 
Nog altijd vindt Pim het een prestatie van formaat van 
het bestuur dat men indertijd Herman Lansdaal wist te 
strikken voor het kwartaalblad. · Tot op dat moment 
was er van enige regelmaat bij de verschijning nauwe
lijks sprake. Als 'krantenman' was het eerste wat 
Herman deed, de zaken op dit punt goed op de rails 
zetten. Uiteindelijk is het kwartaalblad het visitekaart
je van de vereniging en is uitgegroeid tot een tijd
schrift met een haast professionele uitstraling. En 
daar kunnen we best trots op zijn, aldus Pim. 
In de periode dat Pim penningmeester was van de ver
eniging kwam het eigen onderkomen tot stand. Daar 
zijn echter langdurige onderhandelingen aan vooraf 
gegaan. Samen met Hiaat, de Achterstraat en de ver
eniging Oud Hoorn werd de Stichting het Pakhuis van 
de grond gebracht. Dit resulteerde in een zolderruim
te die door de heer Luiten werd ingericht tot een 
bruikbare vergaderruimte voor de vereniging. 
Om de vereniging verder te kunnen uitbouwen en 
meer uitstraling te kunnen geven werd gezocht naar 
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een passende lokatie. Die werd gevonden toen het 
pand Onder de Boompjes 22 beschikbaar kwam. Er 
moest echter fors verbouwd worden hetgeen een 
behoorlijke aanslag betekende op de door Pim zo 
zorgvuldig beheerde kas. Zozeer zelfs, dat Pim wel 
eens het idee had dat hij de grip op het gebeuren een 
beetje kwijtraakte. 
Naast de financiële beslommeringen van de vereniging 
heeft Pim natuurlijk een open oog voor het bouwen, 
verbouwen en vooral afbreken in Hoorn. Nog altijd 
vindt hij het jammer dat ooit het pandje op de hoek 
Kleine Noord-Slijksteeg werd afgebroken. En ook de 
pakhuizen die ooit het gat vulden op de Nieuwendam 
en nooit terugkwamen zijn een doom in zijn oog. "In 
veel gevallen zou ik zeggen: als er zo nodig verbouwd 
moet worden probeer dan zoveel mogelijk oude pan
den in de nieuwbouw te integreren. Of probeer een 
pand zo mogelijk in zijn oude staat terug te brengen. 
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de winkel van 
Veldhuis op het Grote Noord, of de VSB-bank aan de 

Veemarkt. Samen moeten wij er voor zorgen dat 
Hoorn zijn uitstraling blijft behouden". 
Tijdens de voorjaars-ledenvergadering op dinsdag 20 
april j.l. nam het bestuur, samen met de aanwezige 
leden afscheid van Pim als penningmeester. Voorzitter 
Ton van Weel schetste Pim als een man met het hart op 
de tong en prees hem voor zijn inzet en vooral grote 
deskundigheid. De voorzitter kon zijn woorden van 
dank vergezeld doen gaan van een geschenk in de 
vorm van een polshorloge met inscriptie. 

Nu hij zijn functie van penningmeester heeft overge
dragen is Pim gelukkig nog niet verloren voor de ver
eniging. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld 
als een uitstekend fotograaf en in die functie maakte 
hij o.a. foto's voor de rubriek 'Stadsbeeld'. Daarnaast 
zorgt Pim er voor dat de foto's ten behoeve van bij
voorbeeld de Bouwkunstcursus omgezet worden tot 
dia's. De vereniging Oud Hoorn hoopt nog vele jaren 
van deze talenten van Pim gebruik te kunnen maken. 

LEDENEXCURSIE NAAR, DE STAD GOUDA 

De jaarlijks terugkerende ledenexcursie zal deze keer 
gaan naar de prachtige historische stad Gouda en wel 
op zaterdag 16 oktober aanstaande. Om u de gelegen
heid te geven tijdig in te tekenen voor deelname, 
geven wij u alvast het globale programma voor die 
dag. 
Vertrek per touringcar om 8.00 uur vanaf P&R-terrein 
achter het station in Hoorn. Bij aankomst koffie. De 
bezichtiging van de St. Janskerk uit de 16e eeuw, met 
zijn wereldberoemde gebrandschilderde ramen. Wist 
u dat 50% van het middeleeuwse gebrandschilde glas 
te vinden is in de St. Jan? Een bezoek aan het mooie 
gotische stadhuis uit 1540, waarin de Trouwzaal met 
prachtige wandtapijten en een tentoonstelling over 
de geschiedenis van Gouda. We nemen een kijkje in 
de schuilkerk en krijgen een rondleiding voor de stad. 
Dit alles zal onder de uitstekende leiding zijn van gid
sen van de Oudheidkundige kring 'di Goude', te 
Gouda. 
Rond 16.00 uur zullen we weer naar Hoorn vertrek
ken. 
Meer informatie over het definitieve programma en 
de tijdsindeling zal worden opgenomen in het kwar
taalblad van september. 
Er kunnen maximaal 4 7 leden mee. 
Vorig jaar gingen slechts 18 leden mee waaronder nog 
enkele bestuursleden ook. Het grootste deel van de 
bus was dus leeg. Dat was niet echt gezellig, terwijl 
de excursie bijzonder interessant was! Geeft u zo snel 
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mogelijk op! En dat kunt u doen door f 55,- over te 
maken op postgironummer 2144888 t.n.v. de 
Vereniging Oud Hoorn o.v.v. excursie Gouda. Wilt u 
hierbij uw telefoonnummer vermelden? De volgorde 
van ontvangst van het inschrijfgeld bepaalt de volg
orde van deelname. Bij overintekening ontvangen 
diegen het inschrijfgeld terug en krijgen tijdig telefo
nisch bericht. 
Mocht u eventuele vragen hebben dan kunt u telefo
nisch contact opnemen met 0229-234877. 



MEN VR.AAGT ON§ 

In de meimaand komt alles weer tot leven en dus ook 
deze rubriek. Ik ontving een record aantal reacties en 
nieuwe foto's. Ik kan dus weer enige tijd vooruit. Laat 
echter deze mededeling u er niet van weerhouden nieu
we foto's in te sturen of te reageren op oude opnamen. 
We kunnen nog best wat gebruiken. 

Wat er binnenkwam en Avondlicht 
Reacties op eerder ingezonden foto's ontving ik van de 
dames C. Hes-de Best uit Weesp, Ans Koreman-Kaptyn 
uit Veenendaal, J. Menzo de Best uit Enschede, Liesje 
Schram uit Wijdenes en d~ heren J.W. Rhodens uit de 
Wabenstraat en Gerrit IJtsma uit Schiedam. De nieuwe 
foto's kwamen van mevr. M.C. Pette in Diemen, de heren 
H. Bijhouwer uit de Juniusstraat, J . van Ree uit de Joh. 
Messchaertstr, KA. Reuvens uit Lelystad, de heer of 
mevrouw Walrecht uit de Drieboomlaan, ons medere
dactielid Frans Zack en van een onbekende. Alle inzen
ders hartelijk dank voor het ingezonden materiaal. 
Naar ik mag aannemen weet u, dat het in bepaalde geval
len even kan duren, voordat u uw foto terugheeft. Wij 
plaatsen gemiddeld zo'n vijf foto's per keer. Ik heb nu ca 
twintig opnamen in voorraad, het blad verschijnt vier 
keer per jaar, zodat het in het meest ongunstige geval een 
jaar kan duren voordat u uw plaatje terug heeft. 
Dan een verzoek. Het enthousiasme van onze lezers voor 
deze rubriek is zo groot, dat we soms kostbare familie
portretten in fraaie lijsten en achter glas ontvangen. 
Haalt u, als het enigzins mogelijk is de foto uit de lijst. De 
opname moet er voor reproductie toch uit en wij vinden 

Ajb. 1. Personeel van het toenmalige schildersbedrijf 
Langereis aan het Kleine Noord (zie pag. 80) 

H.W Saaltink 

het niet prettig uw familiestuk met een gebarsten glas of 
beschadigingen terug te moeten geven. 
Voordat ik verder ga, moet ik nog een fout rechtzetten. 
Het laatste kopje in het Men vraagt ons-artikel in het 
vorige nummer luidde Bevrijding en koemarkt. Dit moet 
zijn Bevrijding en schoolreis. 
Mevrouw Hes gaf me de namen van de personeelsleden 
van 'Avondlicht' Urg. 21, nr. 1, blz. 24). Dat zijn: 1. A. 
Doekes. 2. T. van Vreumingen, de kok. 3. C. de Best, de 
briefschrijfster. 4. Rens Bakker. 5 en 6. Onbekenden. 7. 
Mej. Redkamp, de "juffrouw" van de huishouding. 8. 
Durkje Zijlstra, zoals de naam al aangeeft, kwam ze uit 
Friesland. 9. Een Grietje waarvan de achternaam verlo
ren is gegaan. 10. C. Schut. ll. W. Edam. 12. Aaltje 
Tekema, wiens naam reeds bekend was. 13. T. Rayer. 14. 
Een onkende. 15. B. Hagenaars. 16. Een onbekende. 17. 
N. Moonen. 18. Gré Wuyster. 19. Tini Wuyster. Mevrouw 
Hes heeft van jan. 1938 tot mei 1946 in dit bejaardencen
trum gewerkt. Ze veronderstelt, dat we hier de zondags
ploeg zien, omdat ongeveer de helft van het personeel 
ontbreekt. Ondanks de problemen die de oorlog met zich 
meebracht, bewaart ze goede herinneringen aan die tijd. 

Een kleuterschool en een christelijke school naar 
Bergen 
Mevr. Koreman en de heer Rhodens gingen in op de klas
sefoto van de kleuterschool aan de Wisselstraat Urg. 21, 
nr. 1, blz. 23). Helaas wisten ze alleen de namen van de 
kleuterleidsters. De dame links (1) is juffrouw Jan
knecht, in het midden (6) Visser en rechts Stumpel (11). 
De heer Rhodens herkende ook zijn schoonvader, W. 
Nobel uit Beemster op de foto met de winkel van bakker 
Appel. Dat is de man met zijn handen in de zakken van 
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Ajb. 3. Heer met baard (Zie pag. 81) 

zijn overjas, juist naast de meest rechtse figuur met een 
koksmuts. 
Mevr. Menzo de Best (M) en de heer IJtsma (IJ) gaven me 
nog een aantal namen van de kinderen op de klassefoto 
van de christelijke school tijdens een schoolreisje naar 
Bergen Qrg. 21, nr. 1, blz. 27) ingezonden door de heer 
Bijhouwer (B). Ik geef u een overzicht van de namen die 
we nu hebben. l.De heer Potter (B, IJ). 2. De heer Smit 
(B, M, IJ). 3 Meisje Kranghand (IJ). Zij woonde toen met 
haar zusje op de Veenelaan. 4 Nog een meisje Kranghand 
(IJ). 5. Dinie Leene, woonde in de Merensstraat (IJ). 6. 
Een leerkracht, juffrouw v.d. Water (IJ). 8. Trijntje de 
Best, zusje van mevr. Menzo (M, IJ), woonde op het 
Kleine Oost. 14. Elly Vijselaar (B, IJ). 23. Pieter te Lintel 
Hekkert. De naam staat abusievelijk gespeld als ter 
Lindert. Woonde op de Drieboomlaan (IJ). 26. De inzen
der Gerrit IJtsma. Woonde in de Merensstraat (IJ). 32. 
Piet Peereboom (B, IJ). 35. Meisje Dijkstra (B) of 
Boomsma of Boomstra uit Blokker (IJ). (Mijn voorkeur 
gaat uit naar Dijkstra. Dat was in die tijd een predikant 
van de gereformeerde kerk (HWS). 40. Meisje Batema, 
zij woonde op de Venelaan (IJ). 4 7. Hedzer van der Steeg. 
Hij woonde op het West (IJ) 53. Aafje Heertjes (M). 
Volgens de heer IJtsma moeten er nog op deze foto staan 
Tiny Hubers uit de Wisselstraat, Willy de Nederlanden uit 
de Veenelaan en Joop van de Hurk van de Veemarkt, 
maar hij kent hun gezichten niet meer. De heer IJtsma 
hoopt op een reünie van deze klas. Ik geef zijn wens hier 
aan u door. 

De Hoornse H.B.S. 
Via Liesje Schram ontving ik een brief van haar vader, de 
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heer Van Gulik, met namen en levensbeschrijvingen van 
leerlingen van de Hoornse H.B.S. voorkomend op een 
foto op blz. 133 van de 18e jrg. (sept. 1996). Deze zeer 
uitvoerige brief werd begonnen in april 1997, maar nooit 
beëindigd, omdat de schrijver overleed voordat hij dit 
schrijven kon voltooien. Het is een brief die treft door 
zijn stijl en door de gevoelige karakterbeschrijvingen van 
de erin genoemde personen. Die stijl is ouderwets uit
voerig, maar de auteur is een goed verteller die niet snel 
gaat vervelen. Hij geeft van alle leerlingen de namen en 
van ongeveer de helft een levensbeschrijving. De namen 
volgen hierna, de levensbeschrijvingen ook, maar in 
beknopte vorm. Voor een weergave van de hele brief die 
bijna 8 dichtbeschreven bladzijden beslaat, ontbreekt 
hier de ruimte. 
Uitgaande van de nummering op de schets van blz.133 
zien we dan: 1. Willem Hart. 2. Jaap Koeman. 3. Piet 
Roman. 4. Frits Wolthuis. 5. Jan van Petten. 6 Bart van 
Gulik. (En dus niet Bob van Leersum, zoals eerder ver
meld. We mogen aannemen, dat de briefschrijver zichzelf 
op de foto heeft herkend.)17. Oscar Rees. 8. Johan Pieter 
(roepnaam onbekend) Nierop. 9. Henny Boldingh. 10. 
Cor burger. ll. Trudy Schottee de Vries. 12. Lien 
Lückens. 13. Cor Groen. 14.Piet ter Hofstede. 15. Dirk 
Stam. 16. Liek van Papenrecht. 
1. Willem Hart. Sympathieke figuur. Begaafd, vooral in 
de wiskundevakken. Bleef in Hoorn. Landmeetkundige. 
Goed schrijver. Schreef eens een aardig stuk over een 
Hoornse visventer in de Speelwagen van 1946. 
2. Jaap Koeman. Behalve de naam geen verdere bijzon
derheden bij de briefschrijver bekend. 
3. Piet Roman. Kwam uit de omgeving van Hoorn. De 
briefschrijver heeft maar 1 jaar bij hem in de klas geze
ten. Hij was vier à vijf jaar ouder dan de rest van de klas, 
hetgeen ook wel op de foto te zien is. Een stille figuur die 
voortijdig de school verliet. 
4. Frits Wolthuis. Zoon van het als zeer streng bekend 
staande hoofd van de zo geheten "tussenschool" aan de 
Kruisstraat. Zoon Wolthuis werkte zich onder invloed 
van die pa uit de naad en was daardoor een van de beste 
leerlingen uit de klas. Studeerde later medicijnen, werk
te onder meer in het Havenziekenhuis in Rotterdam, was 
in 1968 officier van gezondheid aldaar. 
5. Jan van Petten. Hij raakte met de briefschrijver tijdens 
de H.B.S.-tijd bevriend, waardoor er een hele bladzijde 
aan hem in de brief besteed werd. Deze Van Petten was 
de zoon een aannemer. die op de hoek van de 
Nieuwendam en de Pompsteeg (Nieuwendam 28 HWS) 
woonde. Van Petten deed in 1928 eindexamen, vervulde 
enkele onduidelijke baantjes, ging vervolgens in Utrecht 
Indisch recht studeren, behaalde zijn meestertitel en ver
trok in 1938 naar Suriname waar hij bestuursambtenaar 
werd. Daar klom hij langzaam omhoog tot chef van het 
kabinet van de gouverneur. Hij voelde zich in de primi
tieve(!)2 Surinaamse samenleving bijzonder op zijn 
gemak. Daarom en ook wegens problemen met zijn 
gezondheid - hij was cara-patiënt - bleef hij na zijn pen
sionering in Suriname wonen. De veranderingen in de 
koloniale maatschappij3 dreven hem het land uit en hij 
verhuisde met zijn vrouw naar Spanje. Daar is hij enkele 
jaren geleden overleden. 
16. Liek (Eliza Aleidus Helenus Jan) van Papenrecht. 
Zoon van de Hervormde predikant Th.H. van Papen-



Afb. 4 en 5. Echtpaar, ca. 1880 (Zie pag. 81) 

recht. De families Van Papenrecht en Van Gulik waren 
buren op het Kerkplein, zij woonden ter weerszijden van 
het Admiraliteitspoortje, Van Papenrecht Kerkplein 25, 
Van Gulik Kerkplein 2 la. Doordat er tussen de beide jon
gens een hechte vriendschap ontstond krijgt Van 
Papenrecht jr. zoveel aandacht in de brief, dat ik moet 
volstaan met een paar grepen uit de tweeëneenhalve 
bladzijde die aan hem gewijd zijn. Een deel van de bio
grafie van Van Papenrecht handelt over de pastorie aan 
het Kerkplein, met name over het beschilderd behang 
dat zich daar bevond. Dat past wel in dit blad, maar niet 
in deze rubriek. Het lijkt me beter dit onderwerp later 
nog eens in een apart artikel te behandelen. 
Van Papenrechtjr. is in 1910 in Sneek geboren en kwam 
in 1911 of '12 naar Hoorn, toen zijn vader hier beroepen 
werd. Hij zat met Van Gulik dus van 1922 tot 1927 op de 
Hoornse H.B.S. Hij studeerde daarna pharmacie in 
Leiden. Deed in 1933 zijn doctoraal examen pharmacie 
met aansluitend apothekersexamen. Tussen dit alles 
door werd hij hals over kop verliefd op een aardig meis
je met wie hij trouwde, voordat hij in hetzelfde jaar nog 
naar Indië vertrok. Hij werkte eerst in Kota Radja (nu 
Banda Atjeh, de hoofdstad van Atjeh op de noordpunt 
van Sumatra) daarna in Bandoeng, waar hij bedrijfslei
der werd van een gouverments kininefabriek. Tijdens de 
oorlog kwam hij in een van de Japanse dwangarbeiders
kampen terecht. Zijn echtgenote belandde in een vrou
wenkamp, waar zij Lien Lückens (12) ontmoette. Tussen 
beide dames ontstond een hechte band, die ook na de 

oorlog standhield. Zowel Van Papenrecht als zijn vrouw 
overleefden de kamptijd en keerden na de oorlog naar 
Nederland terug. Hij kreeg een betrekking bij wat toen 
nog heette de 'Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken 
Brocades, Stheeman & Pharmacia' in Meppel waar hij tot 
zijn pensionering in 1975 werkte. Hij overleed in 1988. 
6. Bart van Gulik. De briefschrijver zelf dus. Na zijn eind
examen H.B.S.-B4 in 1927 ging Van Gulik geschiedenis 
studeren in Leiden. Dat was wel mogelijk, maar het werd 
vreemd gevonden, omdat men in Nederland geschiede
nis rekent tot de groep van de taal-vakken en niet als een 
exact vak beschouwt. Waarom Van Gulik met zijn B
opleiding geschiedenis koos, weten we niet, want de 
brief eindigt midden in de zin Er zijn meer dan een 
overweging geweest om voor de geschiedenisstudie te 
kiezen, maar zeker is dat .. . Hij maakte zijn studie op de 
gewone manier af en werd later gemeente-archivaris van 
Rotterdam. Zijn keuze voor geschiedenis is dus niet zo 
maar een bevlieging geweest. 
Het spijt me dat ik me bij de weergave van deze brief heb 
moeten beperken tot de weergave van wat feitjes. 
Jammer is ook, dat Van Gulik dit schrijven niet af heeft 
kunnen maken. Het naast elkaar zetten van allerlei bio
grafieën uit een bepaalde tijd en uit een bepaalde plaats 
kan tot allerlei aardige conclusies leiden. Opmerkelijk 
bijv. is, dat alleen al bij deze kleine groep twee van de 
zeven behandelde figuren een carrière in de Nederlandse 
'koloniën' kozen. Ik laat het hierbij. Een andere keer 
hoop ik wat dieper op een onderwerp als dit in te gaan. 

79 



Leden en bestuur biljartvereniging Horna 1949 (Ajb. 2) 

Schilders 
Nu de nieuwe foto 's. De eerste komt van mevr. Chün
Selie uit Bennebroek. Het is een groepsfoto van het per
soneel van het schildersbedrijf Langereis, volgens haar 
gemaakt aan het eind van de jaren veertig of het begin 
van de jaren vijftig. (afb. 1) . Ik nummer de personen niet 
met een aparte schets, want de mannen staan er keurig 
in twee rijen op. 
U begint maar te tellen bij de eerste links op de achterste 
staande rij en eindigt met de dertiende rechts op de 
gehurkte rij. De enig bekende is nr. 12 met donkere jas 
namelijk Dries Selie (1913-1962), de vader van de inzend
ster. 
Zij schreef me, dat zij bezig is met een genealogisch 
onderzoek naar de families Tros, Okx en Selie. Indien 
iemand iets meer over deze families wil weten, kan hij of 
zij contact met haar opnemen. (tel.: 023-5846177) 

Biljartvereniging 
Bij de foto 's die ik ongeveer een half jaar geleden van de 
heer Entius ontving, was een prachtige opname van een 
groot deel van de leden van de biljartvereniging Roma 
(afb. 2). Het moet een opname uit de begintijd van de 
club geweest zijn, want op de achterzijde is een papiertje 
geplakt met de mededeling Lokaal dat boven in de 
Kazerne plein 3 hoog en Foto gemaakt als aandenken 

80 

dat penningmeester J. Vet ging verhuizen. Dit was de 
dinsdag met het bestuur. 1949. Op het eerste gezicht lij
ken alle namen bekend te zijn. Maar toen ik de plaat nog 
eens goed bekeek, viel me op, dat er 24 personen op de 
foto stonden, maar slechts 23 namen op het bijgevoegde 
papier voorkwamen. 
Er valt dus nog wat te zoeken. Ook leek het me een 
mooie aanvulling bij het artikel van Femke Uiterwijk in 
het septembernr. van 1998 (blz. 108). Ik geef u in ieder 
geval de namen die ik vai: het bijgevoegde papier heb 
overgenomen. 
Graag van u de naam van de ontbrekende persoon en het 
lijkt me dat er van de anderen nog wel iets te vertellen 
valt. Ik begin linksonder. 
Eerste rij zittend: 1. Biesma. 2. J . Baas. 3. J. Booij, secre
taris, 4. K.Vis, voorzitter. 5. Jan Vet, penningmeester. 6. 
A.Nooij . 7. Tante Leen Vis, vrouw van de voorzitter. 
Tweede rij waarvan alleen bovenlijf zichtbaar: 8. W. 
Appel. 9. G. Smit. 10. Met bril D. Bakker. 11. Met geruit 
overhemd D. Oerlemans. 12. Met grijs colbertjasje J. de 
Flart. 13. Met zwarte trui C. Hofman. 14 Schipper P. de 
Flart. Waarschijnlijk is dat de laatste van die rij , maar 
dan blijft de voorlaatste onbenoemd. Er ontbreekt dus 
een naam in deze rij . 
Derde rij waarvan alleen de hoofden zichtbaar zijn: 15. 
Met bril R. Nauta. 16. T. Rayer. 17. Met kaal hoofd 



J. Timmer. 18. Met bril achter 12 en 13 D. Selie. 19. K 
Mantel. 
Vierde rij waarschijnlijk op een verhoging 20. J . Musman. 
21. J. v.d. Meer. 22. Met trui J. de Vries. 23. D. Broertjes. 

Oude foto's 
Van de heer Reuvers in Lelystad kreeg ik drie oude por
tretfoto's met het verzoek eens na te gaan wie de afge
beelde personen zouden kunnen zijn. Omdat het oude 
opnamen zijn, waarvoor ik altijd een zwak heb, plaats ik 
ze in dit nummer, hoewel ik de kans, dat iemand hier zijn 
betovergrootvader of -moeder herkent, erg klein acht. 
De opnamen komen uit een album met portretten van de 
familie Van der Goes-Hagen~erg te Rotterdam. De heer 
Reuvers wendde zich tot ons, omdat de plaatjes door 
Hoornse fotografen .gemaakt zijn. De eerste foto (afb. 3) 
van een heer met baard is genomen volgens het opschrift 
op de achterzijde door Frederik Daniël van Rosmalen 
aan de Nieuwsteeg te Hoorn. Van Rosmalen was om
streeks 1870 in Hoorn actief. Deze foto is dus 120 jaar 
oud.De twee anderen (afb. 4 en 5) behoren bij elkaar. 
Een dame met een witte kanten kraag en een heer met 
strikje en een jasje met fluwelen kraag. Ze komen uit het 
atelier van Huysen en Zoon, photographen op het Plein 
aan het Groote Oost te Hoorn. En de platen blijven voor 
nabestelling bewaard. Huysen en Zoon, dat zijn de oude 
Johannes Adrianus Jacob, werkzaam in Hoorn van 1863 
tot 1883 en zijn zoon Johannes Lourens Theodorus, 
werkzaam van 1873 tot ca. 1900. De foto's moeten dus 
gemaakt zijn in de periode 1873-1883. 

Vroom & Dreesman voetbalt 
De volgende opname (afb. 6) komt van de heer 
Bijhouwer uit de Juniusstraat. Het is een voetbalelftal 
samengesteld uit het personeel van Vroom & Dreesman. 
De club staat opgesteld op de Buitenluiendijk, zoals 
zichtbaar is aan de schietberg rechts achter. De man met 
de stropdas om, achteraan op de foto, is de bekende Jan 
Entius senior overleden augustus 1996 (zie pijl). De spe
lers zijn genummerd van links naar rechts, achterste rij 
eerst. 1. De man met de bretels Piet Ruiter, één van de fir
manten van de latere meubelzaak Gebr. Ruiter, Grote 
Oost 35. Hij woonde in Schellinkhout en bezat daar ook 
nog een zaak. Tweede rij: 10 Herman Kwaad(?). Voorste 
rij 13 met wit shirt en alpinopet keeper Gerrit Groot, 
later eigenaar van de toen nog Kerksteeg, nu lange 
Kerkstraat 24. De rest van de namen van de spelers is 
onbekend. Die ontving ik graag van u. 

1. Volgens de heer Van Gulik heeft Bob van Leersum 
nooit in deze klas gezeten. 
2. Het uitroepteken is van mij. Hiermee is overigens 
niets denigrerends bedoeld (HWS). 
3. Ik neem aan, dat hiermee politieke veranderingen 
zijn bedoeld. Dan moet we denken aan de groei naar de 
onafhankelijkheid. 
4. H.B.S.-B: de exacte, dus de op wis- en natuurkunde 
en aanverwante vakken gerichte opleiding. H.B.S.-A: de 
opleiding met het zwaartepunt op moderne talen en op 
met economie verwante vakken. 

Ajb. 6. Elftal samengesteld uit personeel van Vroom & Dreesmann 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

1juni1999 

ABC 

Het geprojecteerde aflopende woonblok in de vorm 
van een skischans is in de ogen van verscheidene bin
nenstadsbewoners en leden van de vereniging geen 
goede zaak Oud Hoorn heeft bezwaar aangetekend 
tegen het verlenen van de bouwvergunning en haar 
zaak op 14 april jl. bepleit voor de commissie van 
bezwaar- en beroepschriften. Bij de tekening van Peter 
Dorleijn plaatste de vertegenwoordiger van de 
gemeente tijdens die zitting nogal wat kanttekeningen. 

Achterom 12 
Plannen om op de plaats van de blinde muur in de tuin 
van de Rozekruizers een stiltecentrum of twee wonin
gen te bouwen. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

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

Achterstraat 
Plan voor de bouw van elf appartementen tegenover 
het Doelenhotel. Het provinciebestuur heeft een kwart 
miljoen voor dit plan beschikbaar gesteld. 
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Appelhaven 6 
Stichting Stadsherstel realiseert appartementen met 
z.g. Franse balkons in dit voormalige kaaspakhuis. 
Oud Hoorn juicht handhaving van de raamroeden toe 
nu voor de bewoonbaarheid lichttoetredende voorzie
ningen in het dak aan de westzijde worden aange
bracht. 

Baatland 
Plan voor herstel van de 180 meter lange kademuur 
langs de Vluchthaven: herstel voegwerk en aanbren
gen van een betonlaag van bodem tot aan de waterlijn. 
Oud Hoorn heeft het Waterschap gevraagd om het 
betonnen aanzien zoveel mogelijk te beperken. 
Werkzaamheden om ecologische redenen stilgelegd. 
Uitbaggeren van vaargeulen zal de historische kade 
ondermijnen! 

Binnenluiendijk ( rijksmonumenten) 

De eerste uitbreiding begint vorm te krijgen. 
Dat geldt ook voor de nieuwe, historisch verantwoor
de, strekking van de dijk 

Claes Molenaarsgang 
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de 
Veemarkt. 

Dampten 
Net als in de jaren dertig staat dit gebied ook nu weer 
onder grote ruimtelijke spanning. 

Draafsingel 57-59 
Drukkerij Noordholland vertrekt eind 1999 naar 
Alkmaar. 



De gemeente stelt belang in de vrijkomende grond 
voor woningbouw. 

Oud Hoorn hoopt dat de 'Boerderij' behouden blijft; 
trouwens bij de planvorming mag best rekening wor
den gehouden met het feit dat Hoorns (bijna) oudste 
touwslagerij zich tussen de huidige sportschool en de 
drukkerij bevond. 

Draafsingel 
Brug naar Oosterpoort verkeert in ernstige staat van 
verval. Waarschijnlijk nog dit jaar zal een begin wor
den gemaakt met de opknapbeurt. 

Drieboomlaan 
R.K. begraafplaats, Oud Hoorn vraagt zich in gemoede 
af wanneer het r.k. parochiebestuur het verzoek 
indient om de kapel van architect Bleijs op de gemeen
telijke monumentenlijst te plaatsen. 

Eikstraat 1 
Oud Hoorn heeft het college verzocht om het gebouw 
(bouwjaar 1934) van de Nederlands Hervormde kerk 
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen (zie 
ook de rubriek: Van de bestuurstafel). 

Grote Noord 
Sommige ondernemers geven er blijk van gevoel te 
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hebben voor het idee van de stijlvolle stad. 
Hun vernieuwde onderpuien bewijzen dat. Ook de pas 
gerenoveerde gevels van de nummers 107 en 109 
tonen dat aan: doorgaan zo! 

Grote Noord 47 
Plan voor wijzigen winkelpui. 

Grote Oost 
Herinrichting bij veel bewoners omstreden. Oud 
Hoorn heeft het college om opheldering gevraagd (zie 
ook de rubriek: Van de bestuurstafel). Provincie 
draagt bij in de herinrichtingskosten. 
Historisch straatprofiel wordt niet aangetast door ver
keersdrempels. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar adequate 
invulling van deze voormalige eigendommen van het 
Waterschap Westfriesland. De gemeente kocht de pan
den voor f 1,8 mln. 
Het waterschapscomplex is tijdelijk in gebruik geno
men door de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg 
en door de Stichting Oude Muziek Nu. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
De voormalige Ridderikhoff-panden zijn door de 
gemeente geschikt gemaakt als expositieruimte voor 
bouwplannen: die van projectontwikkelaars alsmede 
die van de gemeente. 
Aansprekend idee gelanceerd voor een alcoholvrij 
Hoorns volkshuis à la Zutphen. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. De landzijde is 
drie jaar geleden gerestaureerd. · 

Italiaanse Zeedijk 
Rijmstraat of niet, waarmee wordt dit gat opgevuld? 
(zie foto pag. 84) 

Italiaanse Zeedijk 27 
Plan voor uitbreiden en verbouw woning. Een herzie
ning van het bestemmingsplan 'Italiaanse Zeedijk e.o. 
1975' wordt voorbereid. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een 
schande in het stadsbeeld. 

Jeudje/Pakhuisstraat 
Op de plaats van de voormalige brandweerkazerne, 
later moskee, komt een huisartsenpraktijk. Het huidi-
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Italiaanse Zeedijk 

ge gebouw is gesloopt en in plaats daarvan komt een 
gebouw van twee verdiepingen onder een kap. De 
slangentoren blijft gehandhaafd. Het pleidooi van Oud 
Hoorn om niet eerder te slopen dan dat daadwerkelijk 
met de bouw wordt begonnen blijkt, gelet op de ver
loedering ter plaatse, volkomen terecht te zijn 
geweest. 

Jeudje 
Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer 
de art. 19-procedure gestart. 
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeen
te Hoorn: bouwvergunning verlenen alvorens de uit
gangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn geformu
leerd en gewogen. 
Politiek geen draagvlak voor verdubbeling van de par
keervoorzieningen. 
Het provinciale bestuur draagt niet bij in de kosten 
van de bodemsanering en woningbouw. Hoorn had 1,4 
miljoen gevraagd. 
Er circuleren berichten dat huidige tijdelijke (sinds 
1985!) parkeerfunctie ten einde loopt. 
Stichting Stad Hoorn heeft Jeudje 12 verkocht aan de 
projectontwikkelaar. Hierdoor zijn er 217 in plaats van 
213 ondergrondse parkeerplaatsen realiseerbaar. Op 
de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal is een woontoren 
van zeven (!) verdiepingen gepland; de woonblokken 
aan weerszijden gaan vier bouwlagen met een kap tel
len. Vormgeving en hoogte toren discutabel. Stadsar
cheologe hoopt op sporen van een jodenwijk aan het 
Jeudje. 

Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid in combi
natie met het Karperkuilgebied. 
Schietberg als historisch ruimtelijk element. Grondige 
opknapbeurt is ondertussen gestart. Nieuw geplande 
Hollandiakantine en brandweerkazerne worden opval
lende elementen in het groen van hopelijk niet meer 
dan twee bouwlagen. 
Reconstructie maakt duidelijk vorderingen. 
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Karper kuil 
Vijf architecten hebben hun deelplannen gepresen
teerd. Plan Rietvink bijna gerealiseerd. 
In aanzet zijn de plannen overwegend positief ontvan
gen, al is er nog geen sprake van een totaalplan. Oud 
Hoorn ervaart weinig samenhang tussen de plannen, 
zeker niet nu van het laatste plan - dat van architect 
Vandenhove - is gepresenteerd. Zoekplaatje: vindt de 
Oosterpoort. 
Oud Hoorn blijft streven naar handhaving van een 
scheepswerf aan de Karperkuil 
Stichting Historische Scheepswerf Hoorn i.o. - waarin 
Oud Hoorn is vertegenwoordigd - beijvert zich voor 
behoud werf met een educatief centrum. 
Oud Hoorn heeft, in het kader van de BRO 10 - pro
cedure, genuanceerd gereageerd op de huidige plan
nen. Art. 19-procedure blijft zeer omstreden. 
Bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen het verle
nen van de bouwvergunning voor het ontwerp van 
architect Van Herk (zie ook de rubriek: Van de 
bestuurstafel). 

Kerkplein 
Restauratie toren Grote Kerk voltooid. Er hangt nu 
een compleet klokkenspel in de toren. 

Kerkstraat 13-15 
Winkelwoning en drukkerij zijn voorgedragen voor 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst. 

Kleine Noord 
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging toe. 
Opknapplan raamt de herstelkosten op zo'n 1,7 mil
joen gulden. 

Kleine Noord 67-69 (beeldbepalend) 
Scharloo 20-22 
Met het realiseren van het bouwplan voor twee win
kels en 12 appartementen is een start gemaakt. 

Kleine Oost 

De gemeente ontving in 1997 f 420.000,- uit het pro
vinciale stads- en dorpsveni.ieuwingsfonds ten behoe
ve van het herstel van de sluis en de brug. Sluis blijkt 



van eminent belang voor een goede waterbeheersing 
in de stad. Dit jaar is eenzelfde bedrag ontvangen. De 
gemeente en het waterschap verwachten dit jaar met 
de werkzaamheden te kunnen beginnen. 
Het is spannend te wachten op de herontdekking van 
de fundamenten van de oude Oosterpoort. 
Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de 
historische loop van de Westfriese Omringdijk weer 
herkenbaar worden, dus geen rotonde. 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. 
Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een schil
derbeurt. 
Voor de restauratie van de Oosterpoortbrug kwam uit 
het stads- en dorpsvernieuwingsfonds het bedrag van 
f 281.000,- beschikbaar. 

Korenmarkt/\V:ijdebrugsteeg 
Herinrichting start binnenkort. Ook de provincie heeft 
middelen beschikbaar gesteld. 

Lange Kerkstraat 
Stijlvolle gerenoveerde winkelpui is een aanwinst voor 
het straatbeeld. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon
college - wordt een extra parkeerlocatie ontwikkeld 
ten behoeve van de ontwikkelingen op het Jeudje. De 
gymnastiekzaal achter de school is reeds gesloopt. 
Oud H oom vreest de sloop van een deel van het 
schoolgebouw. 

Nieuwland 
Kademuur vertoont scheuren. 

NieuwstraatJWisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf noodzakelijk. 

Nieuwe Noord 12 en 14 
B&W wil medewerking verlenen aan het samenvoegen 
van deze panden. Oud Hoorn is geen voorstander van 
het samenvoegen van historische panden in de bin
nenstad tenzij er sprake is van een tijdelijke situatie 
die eenvoudig weer kan worden teruggedraaid. Beide 
panden dienen absoluut onderscheidbaar te blijven als 
twee afzonderlijke eenheden. Voor Veemarkt 32-38 
geldt precies hetzelfde. 

Onder de Boompjes 6 
Plan voor wijzigen voorgevel en plaatsen dakopbouw 

Onder de Boompjes 20 (rijksmonument) 
De verhoogde gootlijst met schitterend rococo-snij
werk verkeert in een ernstige staat van verval. 

Pakhuisstraat 
Oud Hoorn-lid Eric Lensink schreef ons: "Waar is de 
mooie, gestileerde goudgekleurde vogel die voorheen 
te zien was op het dak van de kooi van de volière 
gebleven?" Taak voor de werkgroep Stadsmeubilair. 

Peperstraat 37-39-41flllrfltaven 20 
Bouw van vier woningen. Herziening voorbereid van 
het Globaal bestemmingsplan Binnenstad. De bouw is 
gerealiseerd. 

Rode Steen 

Op het plein is een stenen plaquette geplaatst met 
informatie over het stadhuis anno 1787. 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de 
ontsierende terrasschotten van het plein te verwijde
ren. Ook de schotten die daar op particulier initiatief 
hebben gestaan dienen niet terug te keren. Het beeld 
na de renovatie dient terug te keren. 

Scharloo 14-16 
Plan voor wijzigen gevel is in uitvoering. Garagedeur 
vervangen door winkelpui. 

Slapershaven 
Bossuhuizen zijn de enige huizen in Hoorn met een 
overtuin: het herinrichtingsplan voorziet in behoud 
daarvan. 
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Stationsplein 
Gelukkig gaat Hoorns Stationsgebied steeds meer lij
ken op dat van Purmerend! De detonerende optrek 
met de luciferkoppen roept herinneringen op aan de 
tijd van de z.g. revolutiebouw. 

Truydemanhof 
Het hof uit 1952 is in zijn geheel op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. Oud Hoorn voor een 
voortvarende aanpak. 
De Woningstichting zoekt samen met de bewoners en 
de gemeente naar een goede invulling van het restau
ratieplan. Planvorming verloopt traag maar het op
knappen van het seniorencomplex loopt geen gevaar 
volgens de verantwoordelijk wethouder. 
GS heeft ruim zeven ton uit het provinciale fonds voor 
de stads- en dorpsvernieuwing ter beschikking ge-

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

Westerblokker 159 
Boerderij met veestal en toegangshek komen in aan
merking voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. 

Westerdijk 
De gemeenteraad is voorstander van de ontwikkeling 
van een nieuwe schouwburg op het terrein van het 
voormalige Witte Badhuis. 
Oud Hoorn heeft in een bijzondere bestuursvergade
ring besloten de ontwikkelingen kritisch te volgen. 
Inmiddels is de ruimtelijke ordeningsprocedure 
gestart. 

Westerdijk 42 
Pand waarin voorheen een hoefsmederij en later een 
timmerwerkplaats was gevestigd, is onlangs gesloopt. 
Nieuw pand met een eigentijds ontwerp zal het gat 
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gaan opvullen. De bouw is bijna voltooid. 
Willemsweg 
Bouw nieuwe Waterschapshuis is gereed. 

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument) 

Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel. 
Stichting Stadsherstel beijvert zich voor de renovatie 
van de tuin van de bibliotheek. De provincie draagt in 
de kosten bij. 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte), in ernstige 
staat van verval. 

DANKBETUIGING 
U allen, bestuur, leden, sympathisanten van Oud Hoorn 
wil ik oprecht en van ganser harte dank brengen voor 
de steun die ik met name tijdens mijn vijfentwintigjarig 
bestuurswerk van U heb mogen ondervinden. Het 
geheel overziende heb ik mee mogen werken aan een 
prachtig stuk arbeid ten dienste van het behoud van de 
historische schoonheid van Hoorn. Een zeer aparte 
periode in dit geheel was stellig mijn 'prehistorie' als 
actief lid van de Vereniging van september 1960 tot aan 
de verkiezing als bestuurslid in 1974. Het toekennen 
van het Erelidmaatschap der Vereniging op onze jaar
bijeenkomst van 20 april 1999 was voor mij en zeker 
ook voor mijn vrouw een ongedachte verrassing en een 
gouden gave. Uitermate dankbaar zijn wij ook voor de 
zovele attenties die wij van de leden mochten ontvan
gen en eveneens voor het bedrag ons op de vergadering 
ter hand gesteld voor de Kunstschattencommissie van 
onze Lutherse Kerk. Als 'Beheerscommissie Kerkelijk 
Kunstbezit Lutherse Kerk Hoorn' zullen we dit bedrag 
mede besteden aan het herstel van de klok op de 
Herenbank, waarvan het uurwerk, sinds 1769 in bedrijf, 
het vertikt om langer te functioneren. Oud Hoorn ver
dwijnt voor mij niet achter de colossea waarmee onze 
stad wordt omringd. Ik hoop dat dit voor U, bestuur en 
leden ook het geval mag zijn, alleen samen lukt er iets 
en kunnen wij de brullende ontwikkelaarsleeuwen de 
woestijn in jagen. 

Dank voor alles, Uw Erelid Albert de Graaf. 



Twee nieuwe bestuursleden 

Marit Veerman-Boon, ons nieuwe bestuurslid 
Marit Veerman, opgegroeid in Hem en Wijdenes, is een 
Westfriezin in hart en nieren. Hoorn was de stad waar 
ze in het weekend uitging. 

Mevrouw Veerman in gesprek na de ledenvergade
ring van 20 aprilj.l. 

Nadat ze in Bergen het PABO-diploma gehaald had, is 
ze als onderwijzeres in diverse plaatsen in West
friesland werkzaam gweest. 
In 1974 trouwde ze met Fred Veerman, een geboren en 
getogen Horinees. In het begin van de tachtiger jaren 
vertrokken ze met hun twee dochters voor een perio
de van twee jaar naar Nigeria: Fred voor een wegen
bouwproject en Marit om onderwijs te geven aan de 
kinderen van Nederlandse werknemers. 
Marit Veerman vertelt: "Dit was een periode die ik niet 
had willen missen! Mijn interesse voor andere cultu
ren is hierdoor alleen maar toegenomen. Het heeft 
mijn blik verbreed en het werd mij duidelijk hoe nor
men en waarden cultuurbepalend zijn". 
Weer terug in Hoorn gaat Marit Veerman de doctoraal
studie Onderwijskunde volgen aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hierna volgt een aanstelling als onder
wijskundige aan de Hogeschool van Amsterdam, waar 
ze nu op free-lance basis nog regelmatig werkt. 
Hoewel ze al jaren lid is van de vereniging Oud Hoorn 
wil ze zich nu actief met allerlei zaken gaan bezighou
den, zoals het organiseren van lezingen en excursies 
voor de leden. 
"Ik heb er veel zin in en dit is ook een kans om mij 
meer te verdiepen in de geschiedenis en ontwikkeling 
van Hoorn. Als je al jaren in de stad woont, lijken 
zoveel bijzonderheden van de stad vanzelfsprekend. 
Het is zaak om het waardevolle te koesteren. Daarbij 

moeten we niet vergeten dat we bijna in de 21ste eeuw 
belanden en dus ook met nieuwe ontwikkelingen mee 
moeten gaan. De kunst is dan ook om het oude en het 
nieuwe op een verantwoorde manier bij elkaar aan te 
laten sluiten, zodat Hoorn een 'levendige' stad blijft", 
aldus Marit Veerman. 

Frans van Iersel, de nieuwe penningmeester 
Meer dan twintig jaar lid van onze vereniging. 
Frans van Iersel is geboren in 1949 en heeft al die jaren 
in de binnenstad van Hoorn gewoond. Geboren en 
opgegroeid tegenover het station woonde hij vervol
gens enkele jaren op de Italiaanse Zeedijk. In 1976 ves
tigde hij zich op het Gerritsland en die stek heeft hij tot 
nu toe niet verlaten. 
In de jaren zeventig en tachtig was hij zeer betrokken 
bij de discussies en acties rondom de plannen voor de 
binnenstad (rondweg, havenkwartier, enz.) In die 
periode heeft hij ook enkele jaren deel uitgemaakt van 
de gemeenteraad. 
Sedert medio jaren 70 heeft hij in diverse functies en 
projecten 12 jaar gewerkt voor een landelijke instel
ling die werkzaam was op het terrein van de volks
huisvesting, stadsvernieuwing, verkeer, ruimtelijke 
ordening en bewonersparticipatie. 
Sinds 13 jaar is hij als vennoot verbonden aan 
Raadgevend Bureau 'Het Grote Oost', een in Hoorn en 
Oegstgeest gevestigd kantoor dat gespecialiseerd is in 
het verwerven van subsidies voor het bedrijfsleven en 
voor de publieke sector. 

De heer Van 1 ers el, die de komende jaren onze finan
ciën zal regelen. 
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Veel nering in het Venenlaankwartier 

Er kwam geen eind aan in die 30- en 40'er jaren 

Henk Stam 

In het laatste nummer van het kwartaalblad wordt in het artikel over het Gerritsland 
vermeld dat Mak met paard en wagen destijds groenten uitventte. Zijn wijk bestond 
uiteraard niet uitsluitend uit dat deel van de stad. Hij was ook dagelijks aanwezig 
in de Venenlaanbuurt (toen nog geschreven als Veenenlaan). 

zoals Roos, Timmerman, 
Audifret, Visser (2x) en Duin. 
Die laatste alleen met fruit, o.a. 
sloffen aardbeien. 

± 1956. Sigarenmagazijn Jong, hoek J. Messchaertstraat/J.P Coenstraat. Ook 
werd hier groenten en frui t verkocht door Martin Takken en voor hem door 
Ophem (zie groenteboeren Van de Berg) (foto K. Semeijn) 

Met de Hoornse boot kwam in 
de zomer altijd een Jodenman 
uit Amsterdam met een grote 
handwagen gele komkommers. 
"Moje kromme!" riep hij dan. 
Ook talrijke andere venters 
waren dagelijks in de buurt te 
vinden. Bijvoorbeeld de melk
boeren Vis, Roos, Musman, 
Bakker (2x), Beek, v.d.Woude, 
Kool, Van Bijsteren en Van 
Kalken. Die laatste kwam lopen
de met zijn kar vanaf de z.g. 
Zeven Zaligheden (begin 
Hoornseweg Wognum). Voorts 
bakkers, visventers, bloemven
ters, slagers, olieboeren, kaas
wagentjes enz., maar ook een 

Die buurt bestond naast de Venenlaan uit de 
Emmalaan, J.W. Schoutenstraat, J.P. Coenstraat, 
P. Florisstraat, Bontekoestraat en het 

Engel. 
figuur als de schillenboer Jan 

Kortom het was een hele drukte met al die 
paard en wagens, bakfietsen en handkarren. 

korte deel van de J. Messchaertstraat, 
later ook de Beatrixlaan. De situatie die 
hier wordt vermeld betreft de dertiger en 
veertiger jaren. Tussen de Venenlaan en 
de Schellinkhouterdijk was nog geen 
bebouwing. Daar had diezelfde Mak zijn 
groententuin. Aan het eind van de 
Venenlaan had links Timmerman een 
groententuin en rechts, waar nu de 
Mauritsstraat en de F. Hendrikstraat zijn, 
was de snijbloemen- en plantentuin van 
Ramkema. Ondergetekende woonde on
geveer in het midden van de Venenlaan. 
Een andere Mak had in de Gravenstraat 
een groentenwinkel. Hij ventte in dezelfde 
buurt met een hondenkar. Een gezegde 
was toen vaak: 'de groeten van de hond 
van Mak'. 
Omdat in die buurt veel mensen woonden, 
ventten daar veel meer groentenboeren, 
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De familie Wagenmaker woonde en werkte hier in haar snoep- en 
tabakswinkel op de hoek van de Emmalaan en de Beatrixlaan. 
Bovenin de zijgevel is nog het woord lunchroom te zien. (foto K. 
Semeijn). 



jaren was er nog een tweede draaiorgel, 
dat op vrijdag door de buurt trok 
Bovendien verscheen elke week een 
groepje koperblazers dat op vaste plaat
sen in de buurt een deuntje speelde. 'De 
blaaspoepjes' werden ze genoemd. Ook 
verscheen er nu en dan een ( clandestie
ne) straatzanger. Voorts kwam ook stads
omroeper Schoof met zijn koperen bek
ken informatie van de gemeente verkon
digen. 

Venenlaan 36. Hier dreef na 1962 Klaas v.d. Kooy, keeper bij 
Hollandia, een VIVO kruidenierswinkel. Voor hem was J. Ott degene 
die de winkel 'bestuurde'. (foto K. Semeijn). 

In het begin van de dertiger jaren was de 
Venenlaan nog niet geasfalteerd. Het was 
nog een z.g. macadamweg met bomen. In 
droge zomers verscheen regelmatig de 
sproeiwagen van de gemeente, getrok
ken door een paard, om het stuiven tegen 
te gaan. Overigens hadden toen slechts 
twee auto's op de Venenlaan domicilie 
t.w. een kleine DKW van een reiziger in 
tabakswaren en de bestelwagen van de 

De levendigheid werd verder opgefleurd door het 
draaiorgel 'de bioscoopfluit' van Verus. Een aantal 

J.P Coenstraat 63, hoek P Florisstraat. De familie 
v.d. Vuurst was in de zestiger jaren in deze Centra 
(kruideniers)winkel te vinden. De deur van de win
kel staat niet op de foto, maar bevond zich rechts op 
de hoek van de J.P Coenstraat. (foto K. Semeijn) 

fam. v.d. Brul waarvan de heer 
Gravendijk chauffeur was. Aan buurtwinkels of wat 
daarvoor doorging en handelaren was er ook hier geen 
gebrek 

Kruideniers: 

Melkboeren: 

Steltenpool (later Ott), Venenlaan 36 
Batema, Venenlaan 78 
Vonk, Venenlaan 110 
Roman, Venenlaan 178 
Van de Vuurst, J.P. Coenstraat 63 
Vermeulen, J . Messchaertstraat 38 
(hoek J.P. Coenstraat) 
Van de Woude, Emmalaan 3 
Kool (later Nooder), 
J.P.Coenstraat 57 
Kees Vis, Venenlaan 216 

Groenteboeren: Timmerman, Venenlaan, eerst nr. 
247 (boerderij) later nr. 165 
Roos, Venenlaan 175 
Van de Berg, J. Messchaertstraat 36 
(hoek J.P. Coenstraat) 
Visser, J. Messchaertstraat 40 

Warme bakkers: Van de Oord, J. Messchaertstraat 17 
(hoek J.P. Coenstraat) 
Kromheer (later Haas), 
Venenlaan 7 4 

Slagerij: Meyssen (later Dinkla), P. Floris
straat 2. In de laatste oorlogsjaren 
was hier een uitdeelpost van de 
centrale keuken, 'gaarkeuken' ge
noemd. Meyssen had later een slage-

Viswinkel: 
rij in de Kruisstraat 
Hendriks, Venenlaan 121) later Ged. 
Turfhaven) 
Nadat Hendriks was vertrokken was 
hier een handwerkwinkeltje van 
mevr. Drijver. 
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Op de hoek van de Venenlaan en de Pieter Florisstraat waren in de jaren vijftig in de zaak van Komen (later 
Zwaan) tabaksartikelen te koop. Links aan de P Floriskant werd door Komen het kappersvak uitgeoefend. Ook 
was onder het m eest linkse zonnescherm al een weliswaar kleine slagerij gevestigd van slager Groot. Later werd 
deze slagerij vergroot. Nu zijn er in het pand op de hoek bromfietsonderdelen te verkrijgen. (foto K. Sermeijn) 

Vleeswaren en 
kaas: Haremaker, Venenlaan 60 
Snoep en 
tabakswaren: 
Herenkapper en 
tabakswaren: 
Petroleum: 

Wagenmaker, Emmalaan 18 

Komen, Venenlaan 95 
Tool, Venenlaan 123 
Van Geelen, Venenlaan 241 

Woninginrichting:Van Riel, Venenlaan 90 
Kleermakerij: Troost & Kaag, 

Venenlaan 118 en 120. 
Stucadoors: 

Brandstoffen 
(kolen): 
Borstels en huis-

Blom, Venenlaan 157 
Over de Linden, 
J.W. Schoutenstraat 26. 

Beek, Venenlaan 77. 

houdartikelen: Polak, J. W. Schoutenstraat 25. 
Deze Jodenman en zijn zoon zijn in 
een Duits concentratiekamp omge
bracht. 

Boerenbedrijf: Smit, Venenlaan 126, later was hier 
het sleperbedrijf van Rozendaal. 

Aardappelhandel:Steeg, Venenlaan 88 
IJsbereider, ijscoman (zomer) en voddenboer! 
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(winter): Kind, Venenlaan 109. 
Aannemer: Klaij, J .W. Schoutenstraat 47. 

Ook bestond er een soort kinderboerderij met kippen 
en geiten, cavia's en vooral konijnen van boertje 'opa' 
Van 't Hof, Venenlaan 86a. 

Bakkerij v.d. Oord, hoek J. Messchaertstraat/J.P 
Coenstraat. (foto G. v.d. Zel) 



De familie Batema voor haar kruidenierswinkel op de hoek van de Venenlaan en Emmalaan, richting dijk. 
Vl.n.r.: Rinsje, Wietske, Adri, moeder Neeltje, vader Jacob, Jan, Dirk en Ko. Links de transporifiets, want er 
werd nog veel thuisbezorgd in die tijd. Een fortuin aan emailleborden siert de gevels. Nu is daar al jaren een 
snackbar gevestigd. (foto K. Semeijn) 

Dit pand, Venenlaan 74, is samen met het ernaast 
gelegen huis, gesloopt toen de Boelisstraat in 1953 
werd aangelegd. Bakker Haas verkocht er zijn brood. 
Voor hem deed Kromheer dat. (foto K. Semeijn) 

Verus met zijn draaiorgel en paard woonde op 
Venenlaan 187. 

Er valt natuurlijk nog meer te vertellen over deze 
buurt. Anekdotes en over de ruime, avontuurlijke 
speelmogelijkheden voor de jeugd. Je kunt echter nau
welijks spreken van 'Oud' Hoorn, zodat deze opsom
ming meer dan genoeg is. 

INBINDEN 
De mogelijkheid bestaat om een aantal bladen te laten 
inbinden. Meestal gaat het om drie jaargangen per 
band, al is het bij de eerder verschenen bladen moge
lijk 4 jaargangen in te binden. 
Wij bieden u twee adressen van boekbinders aan: 
in Blokker mevr. Marja Wilgenkamp, 
tel. 0229-236658 
en in de Grote Waal de heer René Volkers, 
tel. 0229-216924. 
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D eze foto is gemaakt in 1922. Op 1 en 2 juli vond 
een gymnastiekuitvoering plaats op het gras
land tussen de Westerdijken het Pelmolenpad. 

Links stond tot 1919 de Pelmolen (zie foto hieronder). De 
lange fabriekspijp is van de ijsfabriek. En het poortge
bouw daar weer rechts van was de ingang tot de Joodse 

Deze foto moet voor 1919 gemaakt zijn. De dames en 
heren genieten van een fietstochtje over de Westerdijk. 
Allemaal een hoed op en wat voor een' Ook hier kijkt u 
weer richting het Pelmolenpad. De dichtsbijzijnde molen, 
De Westermeelmolen of de molen van Balk werd in 1920 
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begraafplaats, die in 1968 plaats moest maken voor een 
toegangsweg naar de Grote Waal, de Weel. Deze fotokaart 
is de redactie afgestaan door iemand, van wie wij naam 
en adres niet meer kunnen achterhalen. Kan de betreffen
de mijnheer/mevrouw contact opnemen met het Pakhuis, 
tel. 273570. 

afgebroken. Hier staat nu de eerste sterflat. De molen in 
de verte is de Pelmolen. Ze werd in 1852 in opdracht van 
de Hoornse grutter Willem Tasman gebouwd om gerst te 
pellen, later werd hij verbouwd tot korenmolen. Hij werd 
in 1919 afgebroken. 
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