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Het Hoornse binnenbadhuis heeft van 1952 tot 1972 als zodanig dienst gedaan. 

Daarna werd het nog voor al lerle i andere doeleinden gebruikt, maar op maandag 

21 februari j.I. kwam een definit ief einde aan dit nostalgische gebouw waar een hele 

generatie inwoners van Hoorn de wekelijkse 'wasbeurt' onderging. Op zondag 21 

november 1999 werd het afscheid gevierd en onze voorplaat toont de voorzijde 

van de uit nodigingskaart. 

Foto's en illustraties: 

Martin Ie Heux, Frans Zack,Theo Mes, Ton van Weel, jan Plukkel, Femke Uiterwijk, 

Pim van der Waal. 

Volgend nummer en inleverdatum kopij: 

Het vo lgende nummer (22e Jaargang nr. 3) zal omstreeks 15 september 2000 

verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 15 

augustus a.s. in te leveren bij het redactie-adres: F. U iterwijk, Grote Oost 98- 100 

1 621 BZ Hoorn. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/m vrij
dag van 1 1 .00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur. 
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 
tel. 0229 - 25 2200. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten, 
Postbus 603, 1620 AR HOORN 
De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden aange
vraagd. 
Avondopenstell ing elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-2 1.45 
uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is 
het voor bezoekers wel mogelijk op het gewenste tijdstip te vertrekken. 

Museum van de Twintigste eeuw I Maquette Hoorn anno 1650. 
(Eigendom van Ver. Oud Hoorn): 
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 1 0.00-17.00 uur. 



Afscheid van Hoorns binnenbadhuis 
Nostalgisch gebouw ging tegen de vlakte 

Frans Zack 

In de vroege ochtenduren van maandag 21 februarij.l. sloeg de slopershamer toe op 
het adres Kruisstraat 20 te Hoorn. Nog diezelfde dag lag het bewuste pand tegen de 
vlakte en was er een definitief einde gekomen aan een stuk badhuishistorie. Op zon
dag 21 november van het afgelopen jaar hadden de Hoornse 'badgasten' al op f eeste
lijke wijze afscheid genomen van hun oude binnenbadhuis. Het was toen juist 
bekend geworden dat het pand gesloopt zou gaan worden om plaats te maken voor de 

, Wereldwinkel met daarboven een woonhuis. 

Dit nu verdwenen binnenbad.huis heeft dienst gedaan 
van 1952 tot 1972 en was naast badhuis tevens ook een 
belangrijke ontmoetingsplaats voor een generatie 
Horinezen. Oorspronkelijk was het gemeentelijke bin
nenbadhuis sinds 1923 gevestigd aan het Gerritsland 
op de hoek van de Gasfabriekstraat. Het gebouw 
vormde een onderdeel van het gemeentelijk gasbedrijf 
en heeft voor dat het als badhuis in gebruik werd 
genomen nog enige tijd dienst gedaan als arbeidsbeurs 
en distributiebureau voor brandstoffen. Voor het ver
warmen van het badwater werd gebruik gemaakt van 
stoom, afkomstig van de bij de gasfabriek behorende 
cockesfabriek. Het beheer van het badhuis was in han
den van het echtpaar Spoelder. De laatste jaren had 
hun zoon, de nu 84-jarige Wessel Spoelder, het badhuis 
onder zijn beheer. Toen hij in 1943 in Duitsland moest 
gaan werken had Wessel er inmiddels al acht jaar bij 
het badhuis opzitten. 
Het gebouw aan het Gerritsland vertoonde aan het 
einde van de jaren '40 tal van gebreken en bovendien 
zou ook de naastgelegen gasfabriek in de toekomst 
gaan verdwijnen. Reden dus om een nieuw binnen
badhuis van de grond te brengen en gekozen werd 
voor een lokatie aan de Kruisstraat. 
Aanvankelijk zou het badhuis echter worden gevestigd 
in het voormalige gaszuiverhuis naast het kantoor van 
gemeentewerken. Als voordeel zou er dan gebruik 
kunnen worden gemaakt van de faciliteiten van de 
naast gelegen gasfabriek. Daarbij moet men dan weer 
denken aan verwarming en de levering van (warm) 
gebruikswater. 
Men liet echter toch het oog vallen op de lokatie aan 
de Kruisstraat, op de plaats waar sinds het begin van 
de vorige eeuw de zilversmederij van Gebr. Roozen
daal was gevestigd. Na een grote brand waarbij het 
woonhuis dat vóór het bedrijf was gelegen in de as 
werd gelegd werd dit bedrijf verplaatst naar het adres 
Grote Noord ll. De resten van het woonhuis en de 
werkplaats werden in 1949 voor f 8.000,- aangekocht 
door de gemeente Hoorn 

De bouw 
De kosten van het gehele project werden in november 
1951 door de gemeente-architect C. Ruitenbeek in 

Hier het binnenbadhuis juist voor het moment dat 
de sloper er bezit van zou gaan nemen. 

kaart gebracht. Voorafgaande aan de bouw werd een 
openbare inschrijving gehouden. Van deze gelegen
heid werd door elf aannemers gebruik gemaakt. 
Hoogste inschrijver was de firma van Riel & Sant met 
f 24.079,- . Van deze elf was de Hoornse aannemer B. 
van der Lee met een bedrag van f 19.060,- duidelijk de 
laagste. Het werk werd dus gegund aan Van der Lee en 
op 10 januari 1952 werd het contract getekend. 
Het nieuwe badhuis kon al op 2 oktober van dat jaar 
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geopend worden en ook hier was het weer Wessel 
Spoelder die de leiding in handen nam. De functie van 
kaartverkoper, schoonmaker en stoker viel echter niet 
te combineren. In het nieuwe badhuis werd gebruik 
gemaakt van twee boilers die op kolen gestookt wer
den. Dit in tegenstelling tot het oude badhuis waar 
gebruik werd gemaakt van warm water afkomstig van 
de gasfabriek. "Ik zat toen nog met twee jonge kinde
ren en voor ons was het dus geen haalbare kaart om 
samen de taak van het binnenbadhuis op ons te 
nemen,'' vertelt mevrouw Spoelder. Men ging dus op 
zoek naar een ander echtpaar dat dan samen de bad
huiszaken kon gaan verzorgen. 
Al binnen enkele maanden werd het roer overgeno
men door Gerrit Jan Rolleman en zijn echtgenote 
Annie Rolleman-Vorst. In hun functie als beheerders
echtpaar zouden Gerrit en Annie een niet weg te den
ken plaats gaan innemen in het wekelijks "badgebeu
ren" van tal van Horinezen. Immers, zeker in de bin
nenstad beschikte men in die dagen vrijwel nergens 
over een doucheruimte en nog minder over een kuip
bad. Vele inwoners van onze stad hebben dan ook in 
die jaren gebruik gemaakt van de diensten van het 
echtpaar Rolleman. 

Februari 1977: Annie Rolleman (boven) samen met 
echtgenoot Gerrit (rechts) en enkele familieleden 
voor de deur van 'hun' badhuis. 

In het nieuwe binnenbadhuis aan de Kruisstraat ver
kocht Annie Rolleman de kaartjes terwijl Gerrit zorg
de dat de badruimte er altijd tip-top uitzag en de vuren 
brandende hield. Tevens was het Gerrit die de 'genie
ters van een stortbad' er aan herinnerde dat er een 
einde dreigde te komen aan de tijd van 'genieten'. Voor 
dat doel zat aan de buitenkant van de deuren een soort 
kookwekker die de verbruikte tijd aangaf. Door een 
paar harde klappen op de betreffende deur te geven 
wist Gerrit wel aan het verstand te brengen dat er 
afwerk gemaakt moest worden. 
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Kees Knol (rechts) inspecteert samen met Jaques 
Entius het rookkanaal in het voormalige binnenbad
huis dat waarschijnlijk nog een overblijfsel was van 
Goud- en Zilverindustrie Gebr. Roozendaal. 

"Vooral op vrijdag en zaterdag was het vaak zo druk 
dat het kaartje van de badgasten werd voorzien van 
een nummer. In de wintermaanden telde het badhuis 
op zaterdag dan ook vaak tussen de 450 en 500 bezoe
kers, waarvoor 20 douchecellen en 5 kuipbaden 
beschikbaar waren'', vertelt Annie Rolleman-Vorst. Als 
badgast kon je dan ook royaal nog tal van boodschap
pen in de stad doen voor dat het betreffende nummer 
aan de beurt was. Al in 1953 concludeerde het gemeen
tebestuur dat het aantal baden sterk was toegenomen. 
Dit hield in dat de twee beschikbare boilers onvol
doende capaciteit hadden en daarom werd voorge
steld een derde boiler met een inhoud van 2.000 liter 
aan te schaffen. 

Het einde 
Met de komst van toenmalige nieuwbouwwijken zoals 
in het Venenlaankwartier en het juist over de spoorlijn 
gelegen Hoorn-Noord werd ook de animo voor het bin
nenbadhuis minder. De nieuwbouwwoningen waren 
vrijwel altijd voorzien van een doucheruimte en dat 
spaarde voor de bewoners niet alleen geld uit maar 
ook het gaan naar de Kruisstraat. Mits natuurlijk de 
bewoners de aanleg konden bekostigen want het 'dou
chegebeuren' in de nieuwbouwwoningen beperkte 
zich veelal tot twee waterleidingpijpjes uit het plafond 
in de betreffende ruimte. 
Het nadelig saldo van het badhuis bedroeg in 1957 nog 
ongeveer f 11.000,-. Voor 1967 en 1968 rekende men al 
op een tekort van zo'n f 22.000,-. Dit alles was natuur-



lijk al een teken aan de wand. In de raadsvergadering 
van 14 december 1971 stelde de heer H. J. Bonfrer 
(SCP) dan ook voor om het badhuis te sluiten. Met 
veertien stemmen voor, twee tegen en een onthouding 
werd het lot van het badhuis bezegeld. 
Tegenstander van de sluiting was de heer P. Oerlemans 
die betoogde dat nog veel bejaarden uit het centrum 
van de stad gebruik maakten van het badhuis. Deze 
mensen zouden na de sluiting naar de Vredenhofstraat 
moeten, waar het overdekte zwembad gevestigd was. 
Hier waren twee sproeibaden beschikbaar waarvoor 
men zich echter wel vooraf moest aanmelden bij de 
kassa. Vooral de afstand ;vond de heer Oerlemans te 
bezwaarlijk. Dit alles mocht echter niet baten en op 1 
januari 1972 viel dan ook het doek voor het nostalgi
sche Hoornse binnenbadhuis. 
Nadat bekend was geworden dat het binnenbadhuis 
gesloten zou worden kwam de overheid met een rege
ling voor wat betreft woningverbetering. Deze be
schikking hield in dat men bij verbetering van wonin
gen op een rijks- en gemeentelijke bijdrage kon reke
nen. Voor het maken van een ruimte om te douchen en 
het inrichten van deze ruimte was dat f 360,- van het 
rijk en f 90,- van de gemeente. Voor het aanbrengen 
van een douche-inrichting in een bestaande ruimte 
kreeg men f 240,- van het rijk en f 60.- van de 
gemeente. 

De slopershamer heeft toegeslagen en maakte korte 
metten met het nostalgische binnenbadhuis. 

Twee 'badhuisveteranen' bij het afscheid van het bin
nenbadhuis: Wessel Spoelder en Annie Rolleman
Vorst. 

Nadat het badhuis zijn oorspronkelijke functie had 
verloren is het gebouw geruime tijd in gebruik 
geweest bij de Pinkstergemeente als Siloam kapel. Het 
had toen nog een boekwaarde van f 748,-. Al in 1962 
werd door de Jehovah's getuigen op zondag gebruik 
gemaakt van de badgelegenheid voor doop door 
onderdompeling. De gemeente Hoorn bracht hiervoor 
f 60,- in rekening welk bedrag nog voor de plechtig
heid moest worden gestort bij de gemeente-ontvanger. 
Het echtpaar Rolleman heeft na de sluiting vervolgens 
nog tot 1982 het beheer gevoerd over het toenmalige 
overdekte zwembad aan de Vredenhofstraat. Nu is het 
dan echter definitief gedaan met dit stukje recente 
Hoornse historie en op zondag 21 november kreeg 
men gelegenheid om afscheid te nemen van het oude 
binnenbadhuis aan de Kruisstraat. 
En niet alleen van het badhuis, ook van de mensen die 
hier aan het roer hebben gestaan. Helaas is Gerrit 
Rolleman in februari 1997 op 78-jarige leeftijd overle
den. Het was nu de 80-jarige Annie Rolleman-Vorst die 
weer voor één dag de rol van 'badjuffrouw' vervulde. 
En ook Wessel Spoelder, de echte badhuis-veteraan en 
latere gasmeter-opnemer, kon verwelkomd worden. 
De vrienden van het badhuis hadden er, samen met de 
Stichting Stadsherstel, een bruisend feest van ge
maakt. Er is dan ook op waardige wijze afscheid geno
men van een gebouw dat een belangrijke plaats heeft 
ingenomen in de herinnering van een hele generatie 
Horinezen. 
Nadat de laatste resten van het voormalige badhuis 
waren opgeruimd heeft de Archeologische Dienst nog 
een week bezit genomen van de grond. Een aantal vrij
willigers heeft het gehele terrein afgezocht naar bewo
ning maar kwam voor wat vondsten betreft, niet ver
der dan een groot aantal potscherven en wat klein 
huishoudelijk afval. Inmiddels zijn nu de contouren 
van het nieuw te bouwen project al zichtbaar gewor
den. 
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VAN DJE JBJE§ UJR§1ï AFJEIL 

Contributieverhoging 
Zo'n week of zes geleden gleed bij u de acceptgiro
kaart in de bus met het verzoek om uw jaarlijkse con
tributie te betalen. De kaart ging vergezeld van een 
kort briefje van de penningmeester. De ledenvergade
ring van dinsdag 18 april stemde in met de verhoging 
van de minimale jaarlijkse bijdrage naar f 45,-. U heeft 
in het vorige kwartaalblad uitvoerig kunnen lezen om 
welke redenen het bestuur gemeend heeft het verho
gingsvoorstel aan de leden te moeten voorleggen. 
Het is een hele toer geweest voor de ledenadministra
teurs om met het nieuwe computerprogramma een 
goede uitdraai te maken. Helemaal tevreden waren zij 
nog niet, maar het begin van de verdere automatise
ring is er. Aan de verfijningen en verbeteringen wordt 
gewerkt. Er is nu een flinke stap gezet op weg naar de 
combinatie van de ledenadministratie gekoppeld aan 
de betalingen van de contributie. Het bestuur is hen 
dankbaar voor de vele uren die in deze professionali
sering zijn gestoken. 
De vereniging heeft uw bijdrage hard nodig wil zij 
krachtig en actief kunnen blijven optreden. Daarom 
het verzoek aan u allen om, zo u dat nog niet gedaan 
heeft, de acceptgirokaart in te vullen en in te sturen. 
Het bestuur ziet uw overschrijvingen met belangstel
ling tegemoet. 

Lopende procedures - wijziging bestuursbeleid 
In iedere bestuursvergadering staat het onderwerp 
Stadsbeeldbewaking op de agenda. Oud Hoorn-verte
genwoordigers in diverse commissies doen verslag 
van de voorgenomen en ingediende (bouw)plannen en 
de daarop gevolgde besprekingen. Vaak ontstaat er 
een levendige discussie naar aanleiding van deze rap
portage: steeds zeer betrokken, fel soms, maar altijd in 
goede sfeer worden standpunten gewisseld, getoetst 
en ingenomen. Zo nu en dan wordt besloten deel te 
nemen aan de mogelijkheid om formeel bezwaar aan 
te tekenen. 
De laatste maanden is regelmatig terug gekeken op de 
effecten van deelname aan die procedures. Het totaal
resultaat van de afgelopen vijftien jaar participatie aan 
"bezwaarschriftenprocedures" is bescheiden te noe
men. Dat heeft meerdere oorzaken. We noemen als 
voorbeeld: andere belangen dan de cultuurhistorische 
/ monumentale / stadsbeeldsbeschermende worden 
politiek van meer gewicht geacht, wij reageren zelf 
niet altijd op het juiste moment (sic!) en voor de 
beleidsmakers gelden nogal eens andere normen dan 
voor een vrijwilligers-organisatie als de onze. Wat dat 
betreft lijkt de rechtsgelijkheid zoek Zo wacht Oud 
Hoorn nog steeds - zestien maanden na dato - op een 
officiële reactie van de lokale overheid op onze art. 10 
BRO - inbreng inzake het bestemmingsplan Jeudje. Bij 
de Karperkuil duurde het 15 maanden en die termijn
overschrijding werd hoogst laakbaar geacht. 
Wij ervaren steeds meer dat de formele procedures 
slecht functioneren. Die procedures zijn bovendien 
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A.G.F. van Weel, voorzitter 

niet alleen kostbaar, vergen niet alleen veel vrijwilli
gerstijd maar vereisen een grote deskundigheid die 
grenst aan die van professionals, advocaten met ruim
telijke ordening als specialisme bijvoorbeeld. Binnen 
het bestuur zijn gaandeweg steeds meer stemmen 
opgegaan voor een koerswijziging in de richting van 
een meer informele benadering: in een vroegtijdig sta
dium het Oud Hoorn-geluid laten horen, reeds tijdens 
de periode van meningsvorming van de politieke ver
tegenwoordigers. 
In feite zijn we op zoek naar een echte lobbyist die in 
het voortraject invloed probeert uit te oefenen op de 
ideevorming in Oud Hoorn-richting. Het moet iemand 
zijn met kennis van zaken die goed thuis is in de 
Hoornse politiek en die op de hoogte is van de ver
houdingen binnen het stadhuis. Uitstèkend ontwikkel
de vaardigheden op het terrein van luisteren en com
municeren, zijn een vereiste. Zijn er zulke mensen? Wij 
denken van wel. Gedachten hierover zijn ook tijdens 
de voorjaarsledenvergadering aan bod geweest. 
Onze huidige vertegenwoordigers - zie ook de mede
deling hierna - doen uitstekend werk 
Zij zorgen ervoor dat de Oud Hoorn-opvattingen ge
hoord worden en doorwerken. De politieke afwijzing 
van drie bouwlagen aan het Koepoortsplein is hier 
mede het gevolg van. Er is sprake van een waarneem
bare kentering binnen het Hoornse politieke krachten
veld: wie had vijf jaar geleden kunnen dromen dat uit 
onverwachte hoek het voorstel zou komen om de pan
den Draafsingel 57-59 door de gemeente te laten ko
pen? 
Onze vertegenwoordigende bestuursleden verdienen 
nog meer onze steun, vandaar de beleidswijziging in 
de richting van een meer informele benadering. 
Desondanks zullen we in uiterste gevallen de formele 
juridische procedures niet schuwen. Maar, meer nog 
dan voorheen, zullen we in die gevallen overtuigd 
moeten zijn dat we echt kansen hebben, anders begin
nen we er niet aan. De nadruk zal de komende tijd 
evenwel meer liggen op het gebruik van de informele 
circuits, van eigen netwerken en van lobby-activitei
ten. 

Minder artikel 19-aanvragen naar de provincie 
Voor projecten die niet afwijken van een vastgesteld 
bestemmingsplan en geen speerpunt zijn van rijks- of 
provinciaal beleid, is binnenkort geen verklaring van 
geen bezwaar meer nodig van Gedeputeerde Staten. 
B & W gaan daarover beslissen in plaats van de ge
meenteraad. Dat is een van de beleidswijzigingen 
waartoe GS hebben besloten als gevolg van de wijzi
ging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 3 
april is ingegaan. 
Een verklaring van geen bezwaar van GS blijft nodig 
voor projecten die wel afwijken van het streekplan of 
speerpunt zijn van rijks- of provinciaal beleid. GS heb
ben in een notitie aangegeven wat die speerpunten 
zijn. 



Nu is het nog zo dat voor ieder bouwplan dat afwijkt 
van het geldende bestemmingsplan, een verklaring 
van geen bezwaar van GS nodig is voordat de bouw
vergunning kan worden verleend. Dat heeft in 1999 ge
leid tot in totaal 3.200 (!) aanvragen. Verwacht wordt 
dat dit aantal met de nieuwe voorstellen zal dalen tot 
zo'n 500 per jaar. Voor projecten waarover overleg is 
gevoerd ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke 
ordening en waarover volledige overeenstemming is 
bereikt, kunnen B & W vrijstelling verlenen zonder 
verklaring van geen bezwaar van GS. Zijn er verschil
lende zienswijzen ingediend, dan is wel een verklaring 
van geen bezwaar vereist .. 

De Hoornse Monumentencommissie in actie 
Nu de kwalificatie "rijksmonument" nog maar zelden 
wordt toegekend, is het steeds meer van belang om op 
lokaal niveau uiterst alert te zijn op de bedreiging van 
potentieel monumentale objecten. Oud Hoorn-be
stuursleden Rudy Kleintjes en Jan Rietvink hebben 
zich de afgelopen periode tijdens de vergaderingen 
van de Monumentencommissie dan ook ingespannen 
om een aantal bijzonder panden die bedreigd worden 
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te krij
gen. 
Zo adviseerde de commissie het college van B & W 
positief inzake de plaatsing van de panden Draafsingel 
57-59 (Huize Meta en de villa Schermeroord), de 
schoolgebouwen aan de Johan Messchaertstraat - met 
uitzondering van het gebouw van de z.g. Taalschool -, 
en het voormalige missiehuis aan de Blauwe Berg 5 
(inclusief de bijbehorende boerderij en varkensstal). 
Tijdens de mei-vergadering maakten de Oud Hoorn
vertegenwoordigers zich hard voor plaatsing van de 
volgende panden op de gemeentelijke monumenten
lijst: Pakhuisstraat 12, Ramen 31 (reeds veel eerder 

door Oud Hoorn voorgedragen), Westerdijk 52, Grote 
Oost 14 en Nieuwe Noord 32/Nieuwsteeg ll. 
Het redelijke gave dwarshuis aan de Pakhuisstraat 12 
dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw, mogelijk 
uit de eerste helft van de 17e eeuw. Het eiken hout
skelet is voorzien van gehakte telmerken. Ook de oud
Hollandse kap maakt het pand bouwhistorisch en cul
tuurhistorisch van waarde. 
De voormalige doopsgezinde kerk aan de Ramen 31 is 
van algemeen belang wegens architectuur- en cultuur
historische waarde als karakteristiek en merendeels 
gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een doopsgezin
de vermaning uit het derde kwart van de 19e eeuw, 
opgetrokken in een voor die tijd kenmerkende eclecti
sche baksteenarchitectuur met contrasterende 
gepleisterde details. Het gebouw heeft een beeldbepa
lende ligging aan de Ramen. Het is nog een van de wei
nig overgebleven werken van de Hoornse civiel-inge
nieur H. Linse van wie de gasfabriek (1857) en het 
stadsziekenhuis (1862-1866) inmiddels zijn gesloopt. 
Het pand Westerdijk 52 is van algemeen belang we
gens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
karakteristiek en gaaf bewaard gebleven verenigings
gebouw uit de jaren twintig van de 2oe eeuw. Het pand 
is opgetrokken in een door de Amsterdamse School 
beïnvloede bouwtrant als repetitielokaal van de 
Hoornse arbeidersmuziekvereniging "Kunst na Ar
beid". 
Daarnaast is het gebouw stedebouwkundig van belang 
vanwege de beeldbepalende ligging op een hoek en in 
de zicht-as van de Gortsteeg. 
Het woonhuis Grote Oost 14 is van algemeen belang 
wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als 
gaaf bewaard gebleven herenhuis uit het tweede kwart 
van de 2oe eeuw, opgetrokken in de stijl van de late 
Amsterdamse School naar een ontwerp van de 

Hoornse architect H.J. Cramer. 
Vanwege het rijke en nog nage
noeg in originele staat verkeren
de interieur, met ondermeer zeer 
bijzondere hoekschouwen, heeft 
het pand tevens zeldzaamheids
waarde. 

Westerdijk 52. Kunst na Arbeid op de gemeentelijke monumentenlijst? 

De op de hoek van de 
Nieuwsteeg en het Nieuwe 
Noord gelegen voormalige krui
denierswinkel van "P. de Gruyter 
& Zn." uit 1928, is opgetrokken in 
de stijl van de Amsterdamse 
School en grotendeels gaaf 
bewaard. Het ontwerp is afkom
stig van de eigen ontwerpafde
ling van de opdrachtgever, 
Koninklijke "De Gruyter" in Den 
Bosch. Het pand is zowel van 
belang uit architectuur- en cul
tuurhistorisch oogpunt als vanuit 
stedebouwkundig perspectief. 
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Deel 4 in de Huizenreeks Hoorn: Grote Oost 7 
Medio de maand juni presenteert de Publicatie
stichting Bas Baltus het 4e deel in de Huizenreeks 
Hoorn. Het boekje van 128 bladzijden handelt over de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis van het pand Grote 
Oost 7. Dit keer is kunsthistorica Willeke Jeeninga ver
antwoordelijk voor het grootste deel van de inhoud. 
Monumentenspecialist Henk Zantkuyl onderwierp de 
opvallende voorgevel aan een grondig architectuuron
derzoek en ontdekte sporen van de hand van bouw
meester Hendrick de Keyser. Het boeltje zal uiteraard 
weer te koop worden aangeboden in de winkel van het 
Oost-Indisch Pakhuis. 
De stichting heeft dit jaar nog een aantal publicaties 
op stapel staan. Er wordt op dit moment hard gewerkt 
aan de afronding van het onderzoek naar de geschie
denis van het zojuist schitterend gerestaureerde pand 
aan de Nieuwstraat 18. Waarschijnlijk zal deel 5 in de 
eerder genoemde reeks in oktober verschijnen. Eind 
van dit jaar mag de komst worden verwacht van deel 
6: Achterom 52-54-56. 
Een onderzoek waarnaar bijzonder lang is uitgezien 
bereikt binnenkort zijn voltooiing. We spreken over 
deel 10 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn, in meer
dere opzichten een mijlpaal in de serie historische 
publicaties over Hoorn. Diepgravend, op onderdelen 
controversieel, uniek in onderzoeksresultaten: Het 
Statenlogement te Hoorn. De hoofdtekst is geschreven 
door mevr. Corrie Boschma. Een aantal andere des
kundigen belichten het complex vanuit hun eigen spe
cialisme. Vrijdag 15 september is gepland als de dag 
waarop het eerste exemplaar zal worden aangeboden. 
Oud Hoorn ziet met spanning uit naar deze publicatie. 

Een gift van de Maatschappij van de Moederlijke 
Weldadigheid 
De vereniging heeft de fraaie voorraadkast van de 
Maatschappij van de Moederlijke Weldadigheid in 
bruikleen ontvangen. De kast is afkomstig uit de wo
ning van mevrouw Buiskool-De Leur, onlangs overle
den en tijdens haar leven bestuurslid en regentesse 
van diezelfde maatschappij . Met behulp van enkele 
vrijwilligers is de kast op donderdagavond 27 april 
naar het Oost-Indisch Pakhuis gebracht. De ladderwa
gen van de brandweer was nodig om de kast een 
goede plaats te geven in de vergaderruimte. 
In 1987 publiceerde het Westfries Museum het boek
werltje De Maatschappij van de Moederlijke Weldadig
heid te Hoorn, opgericht in 1829. Het boekje was ge
schreven door mevrouw M. Havermans-Dikstaal. 
Daaruit kort het volgende. 
Op initiatief van burgemeester J.C. van de Blocquery 
wordt in 1829 een genootschap opgericht met als doel 
"behoeftige kraamvrouwen en derzelven pasgeborene 
kinderen van ondersteuning te voorzien". Op 31 maart 
1830 werd het genootschap door Koning Willem 1 offi
cieel goedgekeurd. Het was de tijd van de grote arme 
gezinnen: de armoede zelf werd niet aangepakt maar 
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was meer een door God gegeven onafwendbaar ver
schijnsel. Dames van gegoede stand voelden zich 
genoodzaakt te beantwoorden aan het toenmalige 
beeld van de 'ideale' vrouw en deden derhalve aan 
weldadigheid. Rijke bestuursleden van de maatschap
pij bezochten de slecht behuisde arme gezinnen na de 
geboorte van de nieuwe boreling. Die gezinnen telden 
soms 19 tot 20 kinderen. Zij brachten een z.g. baker
pakket dat opgeslagen had gelegen in de voorraad
kast. Lange tijd stond deze linnenkast in de kleine 
trouwzaal van het oude stadhuis aan de Nieuwstraat 
alwaar de vergaderingen van het bestuur werden 
gehouden. Oud Hoorn is er trots op dat dit relict uit de 
standenmaatschappij een veilige plek mocht vinden in 
haar verenigingsgebouw. 

De voorraadkast van de Maatschappij van de 
Moederlijke Weldadigheid, nu in het Oost-Indisch 
Pakhuis. 

Elders in dit kwartaalblad kunt u een interview lezen 
met het oudste lid van de vereniging, de heer Cornelis 
van den Oord. Hij wordt op 21 juni 2000 100 jaar. De 
moeder van de heer Van der Oord, mevrouw G. van 
der Oord-Smit, geboren te Bovenkarspel op 22 decem
ber 1873, was de gemeentelijke vroedvrouw. Zij begon 
haar loopbaan in 1898 en overleed op 18 september 
1954 te Beverwijk. Jaarlijks begeleidde zij zo'n 250 
bevallingen. Het is jammer dat het boekje met haar 
dagelijkse ervaringen verloren is gegaan. 



'De gouden appel' • 1n 

Geen enkel monument in Hoorn toont zoveel figuren 
uit de klassieke oudheid als het Foreestenhuis aan het 
Grote Oost. 

De monumentale gevel in de Lodewijk XIV-stijl is in 
1724 in opdracht van Nanning van Foreest gebouwd 
voor drie bestaande huizen. 
De ingang wordt geflankeerd door twee atlanten (een 
atlant is een steunpijler in de vorm van een mannelij
ke figuur) die het balkon dragen. Aan dit balkon zien 
wij het monogram N.V.F. Nanning van Foreest. Hij was 
burgemeester van Hoorn en ook de rijkste regent. De 
familie Van Foreest was de enige familie van adel in 
Hoorn. (*1) 

Nanning voelde zich even machtig als een consul van 
Rome. Een consul had als ereteken de fasces (*2) - een 
roedenbundel waar een bijl uitsteekt- als symbool van 
heerschappij over leven en dood. Een lictor liep voor 
de consul uit, de fasces dragend op een kussen. Het 
monogram N.V.F. wordt geflankeerd door de fas
ces.(*3) 
In de hal zien we aan de zoldering in fraai stucwerk 
'De appel van Paris' uitgebeeld. Op de bruiloft van 

Tafereel op het plafond in de hal van het 
Foreestenhuis voorstellende de drie godinnen met 
Pa ris 

Peleus, koning van Thessalie, en Thetis, een schone 
zeegodin, waren alle goden uitgenodigd, behalve Eris 
(Discordia) (*4), de godin van de tweedracht. Uit 
wraàk gooide zij een gouden appel naar binnen met 
daarop de woorden 'Voor de schoonste'. 
Drie godinnen waren elk voor zich van mening de 
schoonste te zijn. Zeus (Jupiter) benoemde Paris, de 
zoon van koning Priamus van Troje als scheidsrechter. 
Hera (Juno), de vrouw van Zeus, belooft Paris macht, 
maar Paris vindt haar te trots. Athene (Minerva), godin 
van de wijsheid, belooft Paris wijsheid, maar Paris 
vindt haar te ernstig. Aphrodite (Venus), godin van 

het Foreestenhuis 
Niek Hauwert 

schoonheid en liefde, belooft Paris de schoonste 
vrouw. Zij krijgt van Paris de appel. De schoonste 
vrouw was Helena. Paris ontvoerde haar uit Sparta 
naar Troje. Dit was de oorzaak van de Trojaanse oor
log. De oorlog van Griekenland tegen Troje duurde 
tien jaar. Toen werd Troje ingenomen door de list van 
'het houten paard' . 
Links op het Foreestenhuis zien we weer Athene. Hier 
is zij de krijgsgodin, beschermster van steden en 
burchten. Aan haar linkerzijde is haar schild te zien 
met daarop het hoofd van Medusa afgebeeld. Deze 
gorgoon had slangen op haar hoofd in plaats van 
haren. Als de vijand naar het schild keek, versteende 
hij . Op een der consoles in de boterhal is Medusa ook 
te zien. 
Naast Athene staat Aphrodite. Haar zoontje Eros 
(Amor) staat tegen haar aangeleund. Hij is de god van 
de liefde. 
Ook aan de gevel van de Bossuhuizen wordt Aphrodite 
in duplo getoond. Aan het kaaspakhuis 'in de Pinas' 
staat zij op een schelp, een teken van vruchtbaarheid. 
Ze tuurt over de Zuiderzee. Ze is geboren uit het 
schuim der zee. 
De derde godin op het Foreestenhuis heet Selene 
(Luna), de maangodin. Haar broer is Helius, de zonne
god en Eos, de dageraad, is haar zuster. 
Rechts staat het beeld van Aris (Mars), de god van de 
oorlog. Naar hem is de maand maart genoemd. In de 
oorlog had hij steeds zijn zuster Eris mee. Bij de 
Grieken was hij niet geliefd. De Romeinen echter ver
eerden Mars als hun stamvader, want uit Rea Silvia en 
Mars is Romulus geboren, de stichter van Rome. 
In de vroegere danszaal van Nanning van Foreest wor
den thans kerkdiensten gehouden door de Doopsge
zinden en Remonstranten. Terwijl eer wordt gebracht 
aan de God der Christenen staan heidense goden roer
loos op wacht. 

Noten: 

*1 In hetjaar 1843 had Hoorn weer een inwoner van adel: Pieter 

van Akerlaken, advocaat in Hoorn. Hij werd toen door koning 

Willem II in de adelstand verheven. (Zie drs.TJ.P.J.Talsma: 'De 

groote heeren moeten het maar weten', blz. 27) 

*2 Fasces: Hier is het fascisme naar genoemd; de regeringspoli

tiek in het Italie van Mussolini. 
*3 Ook de burgemeesters van Enkhuizen waren besmet met het 

aristocratiseringsvirus. In het stadhuis van Enkhuizen (1686) 

zien we de fasces vier keer uitgebeeld. 

*4 De Grieken noemen haar Eris, de Romeinen Discordia. De 

Latijnse naam staat steeds tussen haakjes. 

Bronnen: 

-Tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam, 1981. 

- 'God en de Goden'. Verhalen uit de bijbel en klassieke oudheid 

door Rembrandt en zijn tijdgenoten. 
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Winston Theater door brand verwoest 
Laatste hoofdrol was voor rode haan 

Frans Zack 

Tegen het einde van de avond van zondag 2 aprilj.l. werden de inwoners van Hoorn 
opgeschrikt door het luidruchtig uitrukken van veel brandweerauto's. Wie de moeite 
nam om te kijken waar de spoedeisende rit heenging kwam er al snel achter dat het 
einddoel het Winston Theater aan het Grote Noord was. Binnen de kortste keren 
stond de Kaasmarkt vol met hulpverlenings-voertuigen om een brand te blussen die 
naar het zich op dat moment liet aanzien niet zo'n vaart zou lopen. 

Het pakte echter heel anders uit en kort na midder
nacht greep het vuur op een zodanige wijze om zich 
heen dat het theater als verloren moest worden 
beschouwd. En dat juist op een moment dat de bio
scoop aan de vooravond stond van een rigoureuze 
verbouwing. Er bestond een vergevorderd plan van de 
hand van architect Rietvink voor restauratie waardoor 
een grand café, samen met een tweede filmzaal zou 
ontstaan. Ook het naast het theater aan het Grote 
Noord gelegen woonhuis van eigenaresse mevrouw C. 
van Tellingen liep dusdanige schade op dat zij voorlo
pig elders onderdak heeft moeten zoeken. De politie 
verdenkt een bezoeker van de bioscoop ervan de 
brand te hebben aangestoken. 

2e llRBIS-PROGRAMMI 
van Vrijdag 11 tot en met Maandag 18 Augustus 1920 
als IOOFDRUMMD : 

BUFFALO 
IN 

KIM, KIP, KOP. 
U roote avontuurlijke film in 5 deelen. In de hoofdrol 

BH DOBRIR&TOR. 
VERDER AFWISSELING . 

. HTBITIB: Bij dit programma optreden van den be
kenden humori.t 

JEAN VAN LAAR. 
LACHEN. LACHEN. 

Het in 1918 geopende theater aan het Grote Noord 
droeg oorspronkelijk de naam Frisia Bio getuige 
deze advertentie uit de Nieuwe Hoornsche Courant 
van 7 augustus 1920. Eerder was er al de Bioscoop 
Modern, het huidige Victoria 1, eveneens aan het 
Grote Noord. Met de komst van deze tweede bioscoop 
in Hoorn kwam een einde aan de tentbioscoop die 
tussen 1899 en 1919 een jaarlijkse kermisattractie 
vormde. 
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In de nacht van 3 april nam de rode haan bezit van 
het eens zo statige, in art decostijl uitgevoerde 
Winston Theater. Deze foto werd enkele dagen na de 
fatale brand gemaakt 

Theater-historie 
De geschiedenis van het Winston Theater gaat terug 
naar het jaar 1918 toen de Hoornse architect H. J . Cra
mer opdracht kreeg voor het ontwerp van het theater. 
Er werden echter op deze plaats al veel eerder film
voorstellingen gegeven want in 1907 kreeg de firma Le 
Grand en Co. uit Den Haag al toestemming om in de 
maanden september en oktober enkele voorstellingen 
te geven in café Engelman. Het initiatief om op de 
plaats van het Nederlandsch Koffiehuis een echte 
bioscoop te bouwen kwam van Jac. de Waal en P. Velt-

WILSON-THEATER 
HOORN. 

van Vrijdq 22 tot en mei Woensdag 27 October 
vertoonen wij 

Het Licht in de Duisternis, 
met Foseo Giachetti en Alida Valli. 

"Het licht in de duisternis" is de film, die U zal 
boeten, die U zal ontroeren en in Uw herinnering 
zal blijven. 

Toegang èlken leeftijd. 

In oktober 1943 draaide in toen nog het Wilson 
Theater de film: ''Het Licht in de Duisternis" 



Het Wilson Theater in zijn volle, art deco glorie als een soort mini-Tuschinski. Let ook op de sierlijke witte gla
zen bolverlichting langs de gevel 

Brengt Uitsluitend de betere films. 

S!1.•eci1' c1·r\"C•'t1clr:i!!! In ons 31 k!'rmilproaumma, tin t Y;1n Vrijdag 
18 t,m. Woen1daa 23 Augu.1la1 vcrtooncl zal wot·<li-11, ){r., ·1·11 wU 
<·1·11 film. die duizenden en duizenden wist te ontroeren en te 
boelen, hr.t nnn11rijpendG arootmeeatenrerk: 

Een alscbeid voor eenwi1 ! 
•met Gary Cooper, H•len Baye1 en Adolph Menfou. 

Een afscheid voor eeuwig. Geen \Voorden 7.ljn in Hlnn.t de 
1cb.oonbeid vn n tloz;e fil m uit te drukkun, i;{nen pen vi~r111a J.!' clc 
l'ln h1~1·J11~itl rnn dit meesterwerk te bcscl11·i}ve n, lin t pakt, dal in 
de ziel grijpt, ontroert en beklem1. 

Een afscheid voor eeuwig, Een fil'm, clir. torenhoaA uil:;tnekt 
bO\'c!l ·hel ,tt:ros en ee n onuftwitbaren Indruk arhtcrl:wt! 

Hoc di e11 ontroc!'cnd 1m rncne-;chclijk is liet mom(~nt wnriron 
df! 111 a n (GA ry Coopc l') yJucht ()In ;'.ljn stc1·vcmJc v1·ou"· nng eP ll· 
nin itl in d e umlCn Le sluiten en d11n, tc1w• UI de klo-kkcn lui den, 
nc\!mt hij iijn "aflchelcl voor eeuwig" van haar. 

\Vat zc.qt de JH!'l'A over de1.c film. die cc n i;:zc \\'ek•·n JlClf'd t• n 
in J1ct. Tu~chin!'lki Lhcatcr s1ampyolle zalen wist te t1·ckk i! n '! 

"llaily :-.ie\v.-;··: fü•n wonderbaarlij k m ooie lilni! 
,,Ik Tc!c)l!'tlHf": Een zeer sChoonc film m et O()~cnqJ \ik ken van 

gC"wcldige dmmatiek. 
,, l tnndc!fiblnd": Een diepiPntrocrcnde film met pr~chtigc rol· 

IN1 van Gar}· Cooper, H.&lt~ HA.~·~ en Adolph MenJOU. 
\Vij voef(cn -hiC!' aan toe, ·tftt is een film, die als een der mooiste 

van de wereldpmdncüe . knni worden .. bcsc.houwd en. di e µ-ij dnrtl'· 
om nirt vcrzuimc11 moogt te gaa n zien. Het znl u latl'r r.ckcl' 
spijten. indien ~ij dit volmaakte kunatwerk niet heht bewnnrlcrd. 

Entreeprtfzan : ,., 80 en at cent, balcon f 1.-. 

Schi ttere nd, uitf!C"brcid bljpro.1tTR'lmna, wnn1·o ndcr de Sou .•1d
Duitschc rci~f i !m 11Zwf.1ches 1ern and Saai•"· 
M ~ t ct• n dc!'ge lijkc prncht·vertoonin:g ~rnmlhn n~ n "·ij 011·1.1.• ,.;tr:l

l'cgcl: 
"Het WUson.theater stelt nooit teleur". 

Het Wilson Theater kwam al in augustus 1933 met 
'Afscheid voor eeuwig!', iets wat 77 jaar later 
helaas waar werd 

man. Het theater op de hoek van de Rode Steen en het 
Grote Noord werd in art deco stijl uitgevoerd. Het 
kreeg de naam Frisia Bioscoop Theater. Rond 1924 
zou het theater worden overgenomen door Joh. 
Wilson en kreeg het de naam Wilson Theater. Het 
theater had in die tijd nog de beschikking over een 
toneel waarop o.a. het Hoornse amateurgezelschap 
Kunst naar Kracht vele jaren triomfen vierde. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam gewijzigd 
in Winston Theater en kwam het bedrijf in handen van 
mevrouw M. Heinstman-Wilson. Inmiddels is nu 
mevrouw C. van Tellingen al vele jaren eigenaresse 
van het theater dat bij de grootse verbouwing in 1961 
voor wat het uiterlijk betreft veel van zijn oorspronke
lijke karakter verloor. Op dit moment is nog niet be
kend wat er gaat gebeuren op de plaats van het afge
broken gebouw. Vanzelfsprekend houdt de Vereniging 
Oud Hoorn de verdere ontwikkelingen nauwlettend in 
de gaten. 

Het Winston Theater gesloopt. Een kijkje in het 
gapende gat van het toneel 
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Scheepsbel van 'De Vrouwe Maria Jacoba' 

Opvallende historie achter Hoorns VOC-schip 

HenkWoesik 
"Dit schrijven handelt over het VOC-schip de Vrouwe Maria Jacoba, de ziekten aan 
boord van dit schip, ziekten bij zeelieden in het algemeen en het uitvoeren van de 
quarantaine-maatregelen ter voorkoming van uitbreiding van besmettelijke ziek
ten." 
In het Scheepvaartmuseum te Amsterdam hangt eenzaam en alleen een scheepsbel 
met het opschrift 'Maria Jacoba 1765'. Bezoekers van het museum trekken soms ach
teloos aan de bel, onbekend met de historie die er achter zit. 
De bronzen scheepsbel werd gegoten door Johan Nicolaas Derck en is afkomstig van 
het VOC-schip 'De Vrouwe Maria Jacoba' van de Kamer van Hoorn. Hier werd hij 
onder meer gebruikt voor het geven van signalen voor het aflossen van de wacht, het 
zogenaamde glazen slaan. (1) Drie maal per dag werd bij het aanvangen van de 
maaltijden de bel geluid, de zogenaamde 'vreetklok'. 
De Maria Jacoba heeft een aantal reizen naar Oost-Indië gemaakt en over één van 
deze reizen gaat dit verhaal. 

Korte historie van 'De Vrouwe Maria Jacoba' 
De Vrouwe Maria Jacoba van 880 ton werd in 1765 op 
de werf van Verenigde Oostindische Compagnie van 
de Kamer van Hoorn gebouwd. Het schip maakte drie 
reizen naar Oost-Indië. 
De eerste reis vertrok het schip op 18-07-1767 vanaf de 
rede van Texel. Het keerde op 23-08-1770 hier terug. 
De waarde van de lading bedroeg f 123.088,- voor de 
kamer van Hoorn en f 86.211,- voor de kamer van 
Enkhuizen. De schipper was Klaas Ariensz. 
De tweede reis vertrok het schip op 17-01-1772 en 
keerde terug op 25-05-1 773 met lading met een waarde 
van f 176.576,- voor de kamer van Hoorn. De schipper 
was Pieter Mooy. 
Op de derde reis vertrok het schip op 12-06-177 4 met 
schipper Pieter Dekker en keerde daarna niet meer 
naar Holland terug. Het schip werd opgelegd (2) in 
Indië op 31-12-1780. 
Kennelijk is de Maria Jacoba hier de laatste 6,5 jaar 
gebruikt voor de lokale handel. 

Toegang tot Hoornse haven geweigerd 
Bij de tweede reis van de Maria Jacoba naar Oost-In
dië onder schipper Pieter Mooy ontstonden er bij het 
vertrek ernstige problemen. Het schip was al eerder 
vertrokken op 18-11-1771 en keerde de volgende dag 
terug. Op 7-12-1771 vertrok het schip opnieuw naar 
zee en keerde weer terug op 25-12-1771 om op 17-01-
1772 nu definitief naar Indië te vertrekken (3). Wat 
was hier aan de hand? 
Het bleek dat Pieter Mooy kampte met ernstig zieke 
bemanningsleden aan boord van zijn schip. Hij moest 
tweemaal besluiten om terug te keren om de zieken 
van boord te laten halen en eventueel te doen vervan
gen door gezonde zeelieden. 
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De Schans op Texel lag al stampvol met zieken. Er was 
geen ruimte meer voor hen in deze quarantaineplaats. 
Na veel beraad besloot men noodgedwongen de dood
zieke bemanningsleden per lichters naar Hoorn te 
brengen. De stadsregering van Hoorn had inmiddels 
lucht gekregen dat er zieke zeelieden van de Maria 
Jacoba aan boord van de lichters in aantocht waren. 
Ze gaven geen toestemming om de haven van Hoorn 
binnen te lopen. 
De Gecommitteerde Raden, in overleg met dè stadsre
gering, gaf vervolgens het bevel de zieken naar 
Nieuwediep te vervoeren en onder te brengen in de 
tonnenboet (4). De regering van Nieuwediep weigerde 
de zieken aan de wal op te nemen en noemde de rege
ring van Hoorn onverantwoordelijk om haar met de 
zieken op te schepen. Voorlopig bleven ze aan boord 
van de lichters in het Nieuwediep liggen. 
Inmiddels zond Kersje Visser, de Baljuw van Huisdui
nen en Den Helder, een brief aan de Gecommitteerde 
Raden te Hoorn. Hij schreef dat hij had vernomen dat 
een schipper van een lichterschip, afkomstig van 
Wieringen, die de zieken had vervoerd, aan de gevol
gen was overleden en dat zijn zoon, die als knecht bij 
hem voer, 'dodelyk cranck' zou liggen. 
De Equipagemeester (5) de Jager had alle kleren van 
de zieken aan boord van de lichters in het Nieuwe 
Diep overboord gegooid. Tevens zou de tonnenboet 
geheel ongeschikt zijn om zieken te herbergen. Er liep 
altijd zeevolk rond en bovendien kon men 'de vingers 
overal tussen de delen deursteken deckpannen legge 
daar los op'. De zieken zouden er onbeschermd liggen 
tegen regen, wind en sneeuw. Hij stelde daarom voor 
de zieken in de Schans op Texel te doen opnemen om
dat men hier de valbrug kon ophalen zodat niemand 
meer in contact kon komen met de zieken. 



De scheepsbel van de 'Maria Jacoba', is tentoonge
steld in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. 
Voorop zijn de letters H(oornse) VOC in een cartou
che gegoten 

Na veel beraad en overleg tussen Gecommitteerde Ra
den, de stadsregering van Hoorn en de Baljuw van 
Huisduinen, Den Helder en Nieuwe Diep, besloot men 
de zieken uiteindelijk toch in de overvolle Schans op 
Texel te doen opnemen. 

Nasleep 
Het zeulen met de zieken had ernstige gevolgen. Nadat 
de zieken in de Schans op Texel waren ondergebracht 
schreef Kersje Visser in een brief van 10 mei aan het 
College te Hoorn: "Wij kunnen niet dankbaar genoeg 
zijn dat de zieke personen in de Schans op Texel zijn 
gekomen, om reden dat al degenen, die oude kleren 
heeft opgevist die de Equipagemeester de Jager uit 
voorzorg in het water had geworpen, en die vrouwen 
die ze gewassen hebben (6), allen zijn gestorven, ja 
zelfs de vrienden die haar hebben behandeld in de 
nood,,ja de meesters die over haar hebben gegaan, zijn 
mede dood," enz. 
De Schansbeheerder Leendert den Berger schreef op 
11 februari aan de Gecommitteerde Raden te Hoorn, 
dat er sinds de komst van de zieken, 46 man waren 
gestorven. Volgens het impost register op het begra
ven, zijn de chirurgijns overleden, die in contact waren 
geweest met de zieken. Ook zijn de vrouwen overle
den die de kleren hadden gewassen en de mensen die 
hen verzorgden. 

VOC-schepen worden gelost en geladen op de 
Koopvaarders Rede bij Texel 
Door de ondiepten van de Zuiderzee, de verzanding 
van de havens en de grote diepgang van ruim 5 meter 
van deze toentertijd reusachtige schepen, werden ze 
gelost en geladen op de Koopvaarders Rede bij Texel. 
De lading en een groot deel van de bemanning werden 
met kleine schepen de zogenaamde lichters van boord 
gehaald of aan boord gebracht en naar de haven ver
voerd. Meestal gebruikte men hiervoor de 'kagen' en 
'wijdschepen'. 

Loodsen brengen schepen binnen 
In 1615 werd door de bewindhebbers van de VOC 
bepaald dat hun schepen alleen door geadmitteerde 
(geëxamineerd en ingeschreven) loodsen mochten 
worden binnen gehaald. Deze loodsen hadden een 
grote kennis van de Noordzee en de zeegaten en kon
den omgaan met de grote schepen. Ze voeren vaak 
mee met de oorlogsschepen van de konvooidienst en 
werden al bij de ingang van het kanaal overgezet op de 
VOC schepen. 
In 1622 werd deze regel ook van kracht voor de sche
pen van de Westindische Compagnie. 

Zeelieden al verzwakt en ziek aan boord 
De conditie van het scheepsvolk, dat meestal uit de 
lagere regionen van de samenleving kwam, was vaak 
bij aanmonstering al slecht, vooral wanneer de man
nen onderdak hadden genoten bij de volkshouders, 
ook wel 'ceelverkopers' of zielverkopers genoemd. 
Vaak waren het logementhouders met een herberg. 
(7). 
De zielverkoper bracht bij de Compagnie werkzoeken
den aan. Hiervoor in ruil kreeg hij de twee maanden 
voorschot op de gage die de zeeman ontving bij aan
monstering. 
Gedurende de wachttijd, vóór aanmonstering (8), ver
strekte hij kost en inwoning. Als het voorschot onvol
doende bleek om de schuld van deze kosten te dek
ken, kreeg de zielverkoper een bewijs van schuld, het 
zogenaamde 'ceel'. Hiermee kon de bezitter een deel 
van de jaarlijks verdiende gage van de matroos ont
vangen. Om de kosten te drukken brachten de volks
houders zoveel mogelijk mensen bij elkaar. Dit 
gebeurde meestal op tochtige zolders of in vochtige 
kelders. Om te voorkomen dat de zeelieden vóór de 
aanmonstering zouden verdwijnen werden zij als sla
ven opgesloten. Het slechte eten dat hun werd voor
gezet en de barre omgeving, leidden tot een slechte 
conditie en dus grote vatbaarheid voor ziekten. De 
slechte hygiëne zorgde ervoor dat ze elkaar konden 
besmetten met de meest afgrijselijke ziekten. 
Op deze manier stierven er al zeelieden voordat ze ooit 
een zee hadden gezien. Dit was dan een financiële 
strop voor de ceelverkoper, ze zijn dan ook nooit rijk 
geworden. 
Naderhand is gebleken dat de zeer slechte conditie 
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van de aanmonsterende zeelieden de hoofdoorzaak is 
geweest van de zeer grote sterfte onder de bemanning 
op de schepen van de VOC. Het systeem van de ceel
verkoping zal hier een flink steentje aan hebben toe 
bijgedragen. 

Ziekten aan boord 
Scheurbuik en de ziekten malaria, beriberi, tyfus en 
dysenterie, hielden zo huis onder de scheepsbeman
ning, dat gemiddeld vijfentwintig tot dertig procent 
van de zeelieden stierf. 
Vlektyfus werd vanaf begin 1700 een vrijwel constan
te plaag op elk Hollands schip dat uit Oost-Indië terug
k~erde. Schepen uit West-Indië brachten de gele 
koorts of 'chocolaat ziekte' (9) mee. 

Tot het begin van de negentiende eeuw heeft die 
ellende geduurd. Toen de vlektyfus en de gele koorts 
eindelijk op hun retour leken, brak er - tientallen jaren 
achtereen - een epidemie van cholera uit. 
Scheurbuik werd veroorzaakt door gebrek aan vitami
ne C, beriberi door gebrek aan vitamine Bl. Malaria 
en gele koorts werden overgedragen door steekmug
gen. Vlektyfus werd overgebracht door geïnfecteerde 
luizen, vlooien en ratten. Dysenterie, tyfus en cholera, 
door besmet voedsel of drinkwater. Deze laatste zéér 
besmettelijke ziekten, waren hoofdzakelijk het gevolg 
van de slechte hygiëne aan boord van de schepen. 
De meeste van de ziektekiemen werden door mens en 
dier meegenomen aan boord; ze sloegen pas toe als de 
bemanning door de slechte leefomstandigheden ver
zwakt geraakten. 

Quarantainecontrole bij verdachte schepen 
Quarantaine was altijd al een probleem geweest, 
goede regels waren er niet. Alleen bij dreigende situa
ties werden er maatregelen getroffen. Verdachte sche
pen werden direct zonder pardon terug gezonden naar 
zee. 
Na 1720 werden er door het uitvaardigen van het 
'placaat van 1720', andere maatregelen van kracht. In 
dat jaar ontstond er grote paniek over het ontstaan 
van een nieuwe pestepidemie in Marseille in Zuid
Frankrijk. Hierdoor werden er strengere quarantaine
maatregelen uitgevaardigd. De Admiraliteiten waren 
belast met de uitvoering hiervan. Meestal verslapten 
de controlemaatregelen nadat zo'n dreiging voorbij 
was. 
In 1728 gaven de Gecommitteerde Raden te Hoorn 
opdracht tot het bouwen van een quarantaineboet of 
lazaret aan de voet van de duinen bij het Homtje op 
Texel. De loodsen van de binnengebrachte verdachte 
schepen moesten hier in quarantaine worden geno
men, de schepen werden weer terug naar zee ge
stuurd. Bij twijfelgevallen werd de chirurgijn naar het 
schip gezonden; deze moest dan bepalen wat er verder 
zou moeten gebeuren (10). 
Later werd de quarantaineboet aanzienlijk vergroot 
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om ook zieke schepelingen te kunnen opnemen, de 
verdachte schepen konden voor anker gaan bij de 
Wierbalg (11). 
Na verloop van tijd was de quarantaineboet aan de 
zeekant komen te staan en werd in 1751 daarom afge
daan. 
Later is het fort De Schans op Texel aangewezen als 
ziekenboeg. Als er geen noodzaak was om het fort 
(12) voor militaire doeleinden te gebruiken, konden de 
zieke bemanningsleden hier worden onder gebracht. 
Pas in 1805 pakte het nieuwe (Franse) bewind van de 
Bataafse Republiek het probleem grondig aan. Op 10 
januari 1805 verscheen een 'Algemeen Reglement ter 
weering van besmettelijk ziekten, welke door middel 
der scheepvaart zouden worden overgebracht'. 

Grote Oost-Indiëvaarders gingen buiten de haven 
van Hoorn voor anker liggen. Voor het laden en los
sen werden kleinere schepen met minder diepgang 
gebruikt, de z.g. lichters 

Er werd een vaste quarantaineplaats aangewezen op 
de uiterste westpunt van het eiland Wieringen, bij 
Westerland (13). Het gebied werd van de buitenwereld 
afgesloten. Er werden barakken gebouwd voor de 
zieke bemanningsleden. De schepen moesten voor 
anker gaan ten westen en zuiden: van deze quarantai
neplaats in het Amsteldi~p en het Schuitegat. 

Het 'Placaat van 1720' 
Door een dreigende pestepidemie in 1720 vanuit Zuid
Frankrijk werden er zeer strenge quarantaine maatre
gelen getroffen. Deze maatregelen werden bekendge
maakt en bekrachtigd door het uitgeven van een 'pla
caat' en 'waarschouwinge'. 
Deze hielden globaal het volgende in: 
- Alle Nederlandse zeegaten en havens, met uitzonde

ring van de rede van Texel en het Vlie, werden geslo
ten voor schepen komende van de Provence of 
Languedoc. 

- Schepen uit deze gebieden dienden één van de 
bovengenoemde zeegaten in te lopen en voor anker 
te gaan bij de Balg onder Wieringen. 
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De uiterste westpunt van het eiland Wieringen rond 
1848. Links de barakken gebouwd voor zieke beman
ningsleden. 

- Ieder contact tussen schip en land werd verboden. 
- Eventuele schipbreukelingen van besmette schepen, 

moesten in een geïsoleerd gelegen gebouw worden 
ondergebracht. 

- Kleren van de schepelingen dienen te worden ver
brand. 

- Alle andere goederen dienen onder toezicht van de 
Admiraliteit te worden gelucht. 

- Het was wel toegestaan om wijn en olie met lichters 
af te voeren. 

- Overtreding van deze bepaling zou met de doodstraf 
worden bestraft met verbeurdverklaring van schip 
en lading. 

- Door stranding van besmette schepen werden de 
regels als volgt uitgebreid: 

- Schipbreukelingen van verdachte schepen moesten 
in geïsoleerde gebouwen worden ondergebracht. 

- Het opvissen en hergebruiken van kleding en goede
ren afkomstig van bemanningsleden van verdachte 
schepen werd verboden. 

De admiraliteiten waren belast met de uitvoering van 
de quarantaine bepalingen. 
In de loop van 1721 werd voor meer goederen de quar
antaine opgeheven. Alleen de invoer van oude kleding 
bleef streng verboden. 

Situatie in Westfriese havensteden voor zieke 
schepelingen 
De havensteden zoals Hoorn en Enkhuizen hadden 
geen speciale quarantaineplaats voor zeelieden. De zie
ke schepelingen werden evenals de burgers opgeno
men in één van de godshuizen zoals de stadsgast- en 
weeshuizen van de stad. Voor de oorlogsgewonde of 
zieke zeematrozen van de Admiraliteit werd in 1770 te 
Enkhuizen de oude leegstaande 'Geschuts en Klokgie
terij' aangekocht en ingericht tot Marinehospitaal ge
schikt voor 500 patiënten. In Hoorn werd in 1796 voor 
de zieke soldaten een hospitaal of infirmerie ingericht 
in het voormalige pakhuis van de VOC 'De Lastdrager' 
aan de Vollerswaal. Speciaal voor het onderbrengen 
van patiënten met een besmettelijke ziekte, zoals cho
lera, werd in Hoorn pas in 1832 het gebouw van de 
Westindische Compagnie aan de Binnenluiendijk aan
gewezen als isolatie afdeling van het stadsziekenhuis. 

Nabeschouwing 
In havensteden met internationale overzeese handels
betrekkingen zoals Hoorn, dreigde altijd het gevaar 
dat er een besmettelijke ziekte werd ingevoerd met 
alle gevolgen van dien. Het is de stadsregering van 
Hoorn en het College van Gecommitteerde Raden 
daarom niet kwalijk te nemen dat zij afwijzend ston
den tegen de opname van de zieke zeelieden binnen 
het dichtbevolkte stadsgebied van Hoorn. De gevolgen 
zouden catastrofaal geweest kunnen zijn als ze dit wel 
hadden toegestaan. Hoorn was tenslotte tientallen 
jaren geteisterd door zo'n soortgelijke ziekte, de pest, 
waarbij steeds weer een groot deel van de stadsbevol
king werd uitgeroeid. De beslissing om de schepen 
met de zieken naar een betrekkelijk afgelegen en dun 
bevolkt gebied als het Nieuwediep, te sturen is in dit 
licht bezien daarom niet zo vreemd. 
De aard van de ziekte waaraan de bemanningsleden 
van de Maria Jacoba en de mensen die er mee in con
tact zijn geweest, is niet bekend. Waarschijnlijk is het 
cholera of vlektyfus geweest. De ziekte is waarschijn
lijk meegenomen door de zeelieden die in groten geta
le bij de volkshouders een onderkomen hadden. 
Het sterftecijfer van de zeelieden in het laatste kwart 
van de achttiende eeuw bedroeg ongeveer 23%. De 
hoge sterfte was grotendeels te wijten aan de zeer 
slechte conditie van de aanmonsterende zeelieden. De 
toestand met de volkshouders zullen hier in flinke 
mate toe hebben bijgedragen. 
Wat er verder nog spreekt is het bijzonder grote risico 
dat de vaste bemanning van de lichters liep bij het ver
voeren van goederen en zieke mensen. Hieruit blijkt 
duidelijk dat toentertijd het verdienen van het dage
lijks brood echt een kwestie was van leven of dood. 
Zo zien we maar weer wat voor een verhaal er kan 
schuilen achter een eenzame scheepsbel van een 
Hoorns schip, hangende in het Rijks Scheepvaart
museum te Amsterdam. We kunnen deze scheepsbel 
voortaan niet zonder meer voorbijlopen. 
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12:00 = 8 glazen; 
12:30 = 1 glas; 
13:00 = 2 glazen; 
13:30 = 3 glazen; 
14:00 = 4 glazen; 

14:30 = 5 glazen; 
15:00 = 6 glazen; 
15:30 = 7 glazen; 
16:00 = 8 glazen. 

Noten: 
l. Het glazen slaan is afgeleid van de zandloper als 

tijdmeter. Aan het begin van de nieuwe wacht wer
den de zandlopers gekeerd. Verder werd om het 
half uur een halfuurs-zandloper gekeerd totdat de 
wachtperiode voorbij was. Al de momenten van het 
keren van de zandlopers werden kenbaar gemaakt 
door signalen op de scheepsbel. 
Hierna kwam de nieuwe wacht op post. Deze 
methode wordt nu nog toegepast bij de Kon. 
Marine, de zandlopers zijn echter vervangen door 
scheepsuurwerken, het luiden van de scheepsbel is 
gebleven. 

2. Schepen werden opgelegd als zij niet zeewaardig 
genoeg meer waren om de reis terug naar Holland 
te volbrengen of eenvoudig niet meer nodig waren. 
De kostbare voorwerpen, zoals hier de scheepsbel, 
werden vaak mee teruggebracht naar Holland. 
Het opleggen van de 'Vrouwe Maria Jacoba' zou 
ook door het aangrijpen van de Hollandse koop
vaardijvloot door Engeland van invloed zijn 
geweest. Deze ontaardde in de Vierde Engelse 
Oorlog van 1780 welke tot 1784 duurde. Tijdens 
deze oorlog was de handel op Oost-Indië nagenoeg 
stilgelegd. 

3. Op deze reis stierven onderweg nog 25 zeelieden. 
4. De tonnenboet was een schuur voor opslag en on

derhoud van bakens en zeetonnen. 
5. Equipagemeester was een hoge functionaris op de 

VOC-werf. 
6. Het opvissen van de kleren was in strijd met het 

plakkaat van 1720. 
7. Het vinden van een zeer grote beerput nabij het 

café Bruintje op de West, wijst naar een vroegere 
vestiging van een 'volkshouder' op deze plek. 

8. Het aanmonsteren werd aangekondigd door luid 
tromgeroffel van de tamboer van de VOC die door 
de straten van de stad marcheerde (*) . De ceelver
kopers brachten dan de overgebleven zeelieden 
naar het aanmonsteringskantoor van de VOC. 
(*) Hier komt het gezegde vandaan 'iemand 
optrommelen' = iemand oproepen, zoeken. 

9. Chocolaat- of Chocolade ziekte werd de gele koorts 
ook wel genoemd vanwege het opbraken van een 
donkerbruine maaginhoud, wat kenmerkend is 
voor deze ziekte. 

10. Een van de verplichte routines die hij moest uit
voeren was het beroken van het schip met zoutzu
re dampen. Nog in 1830 moest het volgende wor
den uitgevoerd bij een schip waarvan de herkomst 
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en de gezondheidstoestand van de bemanning twij
felachtig was. De stadschirurgijn van Hoorn Lucas 
Woesthoff werd opgedragen berokingen te doen. 
Hij behoorde daarbij volgens voorschrift gekleed 
te zijn in slechts het onderste ondergoed met daar
over een linnen rok; ook moest hij bij voorkeur met 
aflandige wind het schip benaderen. De vragenlijst 
moet dan worden ingevuld en de conditie van de 
bemanning werd beoordeeld door hen enkele 
malen over het dek heen en weer te laten lopen, 
zodat de inspecteur een indruk kreeg van hun vita
liteit. 

ll. De Wierbalg is een vaarwater tussen Den Helder en 
Wieringen. 

12. De Schans op Texel werd omstreeks 1573-1574 ge
bouwd, waarschijnlijk in opdracht van de beruchte 
Diederik Sonoy, de gouverneur van Willem van 
Orar\je voor het Noorderkwartier. 

De Schans was bestemd voor de verdediging van 
het Marsdiep tegen een eventuele aanval van de 
Spanjaarden en had een bezetting van ca. 20 solda
ten. In de Franse tijd (1779-1805) werd het fort ver
groot, nu ook om het eiland Texel te kunnen ver
dedigen tegen een Engelse inval. 

In 1920 werd de militaire functie van de Oude 
Schans opgeheven. In 1930 heeft men met de grond 
van het fort de zeedijk opgehoogd. De resten van 
het fort De Schans zijn nu nog te vinden langs de 
zeedijk op ca. 1 km ten zuidwesten van Oude 
Schild op Texel. 

13. Het Quarantainegebied lag precies op de plaats 
waar de zogenaamde 'Korte Afsluitdijk', Ewijck
sluis met het eiland Wieringen is verbonden. De 
huidige 'Korte Quarantaineweg' hier herinnert er 
nog aan. 

Bronnen: 
Rijks Scheepvaart Museum Amsterdam. 
Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centu
ries J.R. Bruyn, F.S. Gaastra and I. Shöffer. 
Volume II outward-bound voyages from the Nether
lands to Asia and the Cape (1595-1794) 
Volume III homeward-bound voyages from Asia and 
the Cape to the Netherlands (1579-1794). 
Harde Heelmeesters Arnold E. Leuftink, Zeelieden 
en hun dokters in de 18de eeuw. 

- Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. 
- Varensgasten en ander volk Jan T. Bremer, Henk 

Schoorl. 
- Het Nieuwe Ornament Rik Vos en Fred Leeman. 
- Smakken en Kuiven, vier eeuwen loodsdienst op 

Amsterdam H.A. Boekwijt. 
- Apotheek 'De Groote Gaper' J. Steendijk-Kuypers. 
- Grote Historische Provincie Atlas Noorä-Holland 

1849-1859. 



Veel te doen overWest-Vriesch groen 
Toegepast begin l 9e eeuw op alle gemeentelijke gebouwen 

Ton van Weel 

Het schrijven van een artikel over een kleur in een blad met hoofdzakelijk een zwart
wit opmaak is een ondankbare taak. Toch is er behoefte aan meer duidelijkheid al 
was het alleen al vanwege het onduidelijke woordgebruik in de lokale pers. 
Bij de herinrichting van de Hoornse binnenstedelijke ruimte duikt steeds de vraag 

. op naar de meest passende kleur van het, al dan niet nieuw geplaatste, straatmeu
bilair. Een paar jaar geleden toen de hekken op de Veemarkt aan een schildersbeurt 
toe waren, dook plotseling een nieuwe kleur op: het z.g. West-Vriesch Groen. 

Op advies van de monumentencommissie besloot het 
college dat de hekken in die historisch verantwoorde 
kleur dienden te worden overgeschilderd. Er waren 
immers sporen gevonden die erop duidden dat deze 
kleur ooit in het verleden de hekken had gesierd. 
Bovendien paste de kleur wonderwel in het nieuwe, 
eigentijds getinte, cultuurhistorische beleid van de 
gemeente. Gesierd? Ja, volgens sommigen wel. An
deren daarentegen vonden de pas ontdekte kleur een 
aanfluiting voor het stadsbeeld. 
Zeker toen gaandeweg de kleur steeds vaker in het 
stadsbeeld terugkeerde op brughekken, lantaarns, 
banken, poorten ontstond in steeds groter wordende 
kring discussie over haar kwaliteit en over de histori
sche waarde van de ontdekking. Over smaak valt 
evenwel niet te twisten en dus bestreden de tegen
standers van het West-Vriesch Groen de authenticiteit 
van de ontdekking. Ook in de kring van onze vereni
ging is de vraag naar de oorspronkelijkheid regelmatig 
·gesteld. Reden voor Oud Hoorn om eens op onderzoek 
uit te gaan. De heren Arie Boezaard en Jan Piet van der 
Knaap ben ik erkentelijk voor hun bijdrage aan het 
onderzoek. 

Het begin 
In de gemeenterekeningen van het eind van de 18e, 
begin 19e eeuw, bevinden zich manuscripten waaruit 
blijkt dat de gemeente Hoorn een aantal pigmenten 
aanschaft waaruit verf gemaakt wordt. Het gaat daar
bij om een twintigtal pigmenten. Onder hen bevinden 
zich het Spaans en het Vriesch Groen. 
Ook het onderhoud aan gemeentelijke bouwwerken is 
beschreven. In 19e eeuwse bestekken treffen we be
schrijvingen aan van onderhoudswerkzaamheden. 
Daarbij is aangegeven welke verfactiviteiten er dienen 
plaats te vinden. Steeds staat daarbij expliciet ge
schreven dat de kleuren later 'in het werk' zullen wor
den bepaald. Ook vandaag de dag nog worden in de 
meeste bestekken geen kleuren vermeld. In de regel 
worden deze later opgegeven. Tijdens archiefonder
zoek in het Archief Westfriese Gemeenten zijn echter 
verscheidene onderhoudsbestekken gevonden die 

Een klein gedeelte van het hek op de Veemarkt 

dateren uit het begin van de 19e eeuw en die wel kleur
opgaven bevatten. Dat is zeer uniek. 

De kleur groen 
In de gevonden bestekken komen wat de kleur groen 
betreft twee met name genoemde kleuren voor. 
Vriesch Groen wordt vermeld in een bestek uit 1818 
voor het schilderen van de ramen van De Doelen aan 
de Achterstraat 2 en een mengsel van Vriesch en 
Spaans groen, van iedere kleur de helft. Van Vriesch 
Groen is bekend dat verf gemaakt van dit pigment een 
slecht dekkende kleur oplevert. Vandaar dat men 
meestal deze kleurstof mengde met de kleurstof 
Spaans Groen. In een leerboek voor de opleiding tot 
genie-officier van 1845 wordt een mengverhouding 
genoemd van 25% Vriesch Groen en 75% Spaans 
Groen. 
In een bestek uit 1822, vermeld als Proces Verbaal no 
13, lezen we ondermeer het volgende: 
"Op heden, den Agsten Juny des Jaars agttien honderd twee 
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en twintig, ingevolge de daarvan gedane bekendmakingen, 

door Hun Ed. Achtb. Burgemeesteren der Stad Hoorn, overge

gaan zijnde tot het aanbesteden van het van buiten verwen der 

Stads Doelens staande in de Agterstraat, volgens het bestek 

en de Conditien welke voor de Inschrijvers hebben ter visie 

gelegd, en zijn vanden navolgenden inhoud. 

Art. 1. 

Al het buitenwerk in de Agterstraat, op de gragt en binnen

plaats, met het gebouw op de binnenplaats tot verblyf der 

onderofficieren en wat tot de Stalling behoord op de plaats en 

in de Steeg, de Gootborden en Schoorstenen mede daar onder 

begrepen, en met een woord al wat aan het gebouw van bui

ten is geverwd of geverwd behoord te worden, (except de 

gevel van de Stal in de Agterstraat en het bovengedeelte der 

gevel van de Krijgsraadkamer op de binnenplaats) moet alle 

bladders worden afgeschrabt en by gevlakt, de losse Stopverw 

van de ramen afgestoken en aangestopt, vervolgens tweemaal 

geven, except den bovenkanten van de onderdrempels der 

Cozijnen moeten driemaal worden geven, de drie Cozijnen op 

de verkoopzaal in de agterstraat, moeten de nieuwe ramen die 

daartoe zijn gemaakt worden geplaatst met best wit glas, de 

ramen binnen en buiten tweemaal geven de Cozijnen het nieu

we hout gegrondven en gestopt en daarna tweemaal overge

ven, in de drie Cozijnen zijn te zamen 90 stuks ruiten ieder ruit 

groot 33 by 44 Ned. duimen of 12 3/4 by 17 1/2 duim amst 
maat; nog moeten op de binnenplaats in de gaandery de nieu

we ramen in drie Cozijnen worden geplaatst waartoe de oude 

ruiten uit de oude ramen moeten worden uit genomen en in de 

nieuwe ingezet, voor zoo veel als de zelve heel en toereikende 

zyn, en de te kort komende van best wit glas voor den aanne

mer er worden bygeleverd, het verwen der ramen en Cozynen 

even als dat van die op de verkoopzaal is bepaald, de oude 

ramen met de ruiten van de verkoopzaal blyven het eigendom 

van de Stad, voords moeten alle Scheuren en Opennaden wor

den gestopt, en het werk over zyn geheel worden behandeld 

zoo als alderbest en deugzaamst werk behoord, ten genoegen 

van H.E.A. of van den Stads architect. 

De Couleuren moeten zijn als volgt, - en hier gaat het speciaal 

om - alle Deuren, Vengsters en Ramen vriesgroen, de Co

zynen, Lysten, Gooien, Hardstenen... legsteen grauw, de 

schoorsteen borden, Schoorsteenpypen, Gootborden Stoep 

Yzer gemeeniet en daarna zwart (?) overgeven, en ramen aan 

de binnenzyde met zoodanige Couleuren vertrekken (?) zyn 

geven voorkomen." 

Er volgen nog 4 artikelen die hier minder van belang 
zijn. Artikel 2 handelt over oplevering en kosten, arti
kel 3. over de betaling van de rekening, artikel 4 over 
de wijze van inschrijving en artikel 5 tenslotte over de 
gunning aan Jan van Groenau en Jan Christiaan Lont, 
ieder voor de som van tweehonderdnegentien gulden. 

Eigentijds kleurenonderzoek 
Tijdens het onderzoek naar de kleur van de hekken op 
de Veemarkt kwam als eerste kleurlaag een heldere 
groene kleur tevoorschijn. Bij een bezoek aan de Res
tauratiebeurs te Amsterdam door de monumentendes-

66 

kundigen Boezaard en Zantkuyl bleek het mogelijk de 
kleurstoffen Vriesch Groen en Spaans Groen aan te 
schaffen. Deze pigmenten werden aangeboden in een 
stand van Verfmolen de Kat (de molen staat aan de 
Zaanse Schans). Beide kleurstoffen zijn zeer giftig. Het 
pigmentpoeder voor zowel Spaans Groen als Vriesch 
Groen werd verkregen door op speciale wijze koperen 
platen te laten oxideren. De oxiden werden van de pla
ten afgeschraapt. Terug in Hoorn werd meesterschil
der Max Polman - hij werd in 1997 door Oud Hoorn 
onderscheiden voor o.a. zijn kleurenonderzoek -
gevraagd om beide pigmenten tot verf te mengen 
onder toevoeging van lijnolie. Iedere kleurstof moest 
50% van het mengsel uitmaken. Het maken van die verf 
bleek zeer moeilijk omdat na verloop van tijd de lijno
lie weer uit het mengsel liep. De kleur die onstond was 
nagenoeg gelijk aan de gevonden kleuren op de hek
ken aan de Veemarkt. In samenwerking met de pig
mentleverancier De Kat is vervolgens verder geëxperi
menteerd met beide kleurstoffen. Uiteindelijk lukte 
het om aldus een redelijk stabiele verf te ontwikkelen 
met een eenduidige groene kleur. Deze lichtgroene 
kleur verf is aangebracht op de hekken aan de 
Veemarkt. Het gaat om een synthetische verf uit de 
waaier waarbij gezocht is naar aansluiting van de 
kleur die ontstaat wanneer 50% Vriesch Groen wordt 
gemengd met 50% Spaans Groen. Speciaal voor de 
Oosterpoort heeft Verfmolen De Kat een verf samen
gesteld op basis van 25% Vriesch Groen en 75% Spaans 
Groen. Dit is de kleur die op de luiken zit: een tradi
tioneel gemaakte verf op lijnoliebasis. 

Historische waarde 
In ieder geval blijkt uit oude bestekken dat de kleur 
groen bestaande uit 50% Vriesch Groen en 50% Spaans 
Groen in het begin van de 19e eeuw toegepast is op 
alle gemeentelijke gebouwen, zoals de Waag, het stad
huis en de torens. De kleur Vriesch Groen is toegepast 
voor de ramen van het voormalige gebouw De Doelen 
en de kleur 25% Vriesch Groen en 75% Spaans Groen 
was gebruikelijk voor militaire gebouwen. 
De veel gebruikte naam Westfriesch Groen (in de pers 
geschreven als West-Fries .Groen en soms aangeduid 
als Hoorns Groen) is in de archieven (nog) niet gevon
den. Verder onderzoek zal daar uitsluitsel over moeten 
geven. Bij de discussie in de Commissie Economische 
Zaken van 22 maart 2000 over de kleur van de nieuwe 
bewegwijzeringspalen bleek opnieuw dat voor de 
beleidsmakers de historische betekenis van de recent 
ontdekte kleur groen er eigenlijk niet toe doet. De 
mooi- en lelijkdiscussie laaide weer op en daarmee 
werd de historische kwaliteit onmiddellijk geweld 
aangedaan. Tenslotte, Oud Hoorn pleit niet voor het 
algemeen toepassen van de kleur West-Fries Groen in 
het Hoornse stadsbeeld. Niet elke bank op paal 
behoeft die kleur. Maar daar waar gekozen is of wordt 
voor de herontdekte kleur, verdient een duidelijke toe
lichting c.q. verantwoording aanbeveling. 



Drukkerij Noordholland is nu echt weg 
Van kort uitstel kwam beslist geen afstel 

In het januari-nummer van het kwartaalblad schreef ik 
over het toen a.s. vertrek van Drukkerij Noordholland 
uit Hoorn. Op dat moment stond half maart als officië
le vertrekdatum gepland. Het liep toen echter behoor
lijk tegen bij de verbouwing en inrichting van het nieu
we onderkomen in Alkmaar. Aanvankelijk zou men 
daarom half april naar Alkmaar verhuizen maar ook 
daar kwam weer verandering in. Vervolgens werd toen 
gekozen voor een datum rond half mei. 
Het vertrek uit Hoorn op die datum betekende echter 
niet dat onmiddellijk daarna de slopers het terrein aan 
de Draafsingel als werkplek in bezit gingen nemen. De 
opstallen blijven tot september van ditjaar in bezit van 
Drukkerij Noordholland. Dit heeft ook te maken met 
het feit dat de nog aanwezige Wifag offset-rotatiepers 
voorlopig nog in reserve wordt gehouden. Volgens de 
berichten zullen daarna de opstallen nog enige tijd 
worden verhuurd. 
Het verhuizen bracht met zich mee dat er op verschil
lende afdelingen fiks werd opgeruimd. Daar ik, samen 
met nog enkele oud-werknemers, nauw betrokken ben 
bij het inventariseren van hetgeen er nu uit diverse 
hoeken en gaten te voorschijn komt, zijn wij al op tal 
van interessante en nog nooit eerder gepubliceerde 
foto's gestuit. Vanzelfsprekend laten wij de lezers van 

Frans Zack 

het kwartaalblad van deze vondsten mee profiteren en 
daarom nu reeds een schitterende foto uit 1922 die een 
beeld geeft van het toenmalige redactiekantoor van 
Onze Courant aan het Nieuwland 10. 
Waarschijnlijk heeft de grote opkomst van belangstel
lenden te maken met de toenmalige landbouwfeesten. 
Tegen het pand van het kantoor staat een man op een 
ladder iets onduidelijks te doen, hetgeen de volle aan
dacht krijgt van een gedeelte van het aanwezige pu
bliek. Het kan ook zijn dat hier de uitslagen van de 
gespeelde voetbalwedstrijden worden bekendge
maakt. 
Tot andere opmerkelijke zaken die op deze foto te zien 
zijn behoort het bord op het pand Nieuwland 8 met de 
tekst "Het Nieuwe Nederlandsche Koffiehuis". Het 
raam boven de deuren van pand nummer 6 heeft als 
tekst "J. Groot, Firma H. Bakker". Overigens behoorde 
Nieuwland 12 ook tot het bezit van N.V. Onze Courant 
en waarschijnlijk was dit in gebruik voor papierop
slag. Opvallend is dat tal van voorbijgangers hun aan
dacht richtten op de fotograaf die dus waarschijnlijk al 
enige tijd bezig was met het voorbereidende werk Het 
"Bureau Onze Courant" deed toen ook dienst als kan
toor voor de VVV hetgeen te zien is op het bord achter 
het hoofd van de man op de ladder. 

Hoogtijdag op het Nieuwland rond het bureau van "Onze Courant" in 1922 
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Hoornse historie leeft in Heemskerk 
Oudste lid van Oud Hoorn wordt honderd jaar 

Jan Vriend 

Kijk naar de schilderijen aan de muur, luister naar de verhalen. Bij C.J. van der 
Oord is het alles Oud Hoorn. Maakt een liejje op afstand de hunkering groter? In zijn 
huidige woonplaats Heemskerk koestert het oudste lid van de vereniging zijn herin
neringen aan Hoorn. Zoals die aan de jaarlijkse reünie m et de Hoornse schoolklas 
die hij in 1924 onderwees. Vanaf 1970 kwamen meester en leerlingen ieder jaar bij 
elkaar in restaurant Cosy. "Of die traditie doorgaat, is onzeker. Bijna al mijn leer
lingen zijn overleden, zie je." 
Maar meester is er nog. En hoe. Op 21 juni hoopt hij honderd jaar te worden. Oud 
Hoorn-voorzitter Ton van Weel ging samen met gastschrijver Jan Vriend op bezoek 
bij Van der Oord en zijn vrouw. 

Plakboeken op tafel. Albums vol knipsel en foto's. Af 
en toe moet hij even van bril wisselen om het beeld 
scherp te krijgen. En dan komt er weer een verhaal. 
Het beeld van de herinnering houdt hij samen met zijn 
vrouw op scherpte. Zij is 95 jaar. Het echtpaar woont 
zelfstandig, heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en 
acht achterkleinkinderen. Ze zijn zeventig jaar ge
trouwd. genieten dagelijks van muziek, houden de 
krant bij en rijden nog graag hun ritjes door de pro
vincie. Zijn rijbewijs is pas nog verlengd. Hij: 
"Gelukkig, want de tochtjes naar Hoorn willen we 
voor geen goud missen." Zij: "Om de paar maanden 
moet hij nodig weer een keer terug. Dan wil hij alles 
weer een keer zien. " 
Hij vertelt dat zijn wieg op een bovenwoning aan de 
Nieuwendam 33 stond. "Mijn ouders hadden daar een 
huis boven een café. Later woonden we aan het Grote 
Noord en het Grote Oost. Mijn vader was vertegen
woordiger bij een meelfabriek in de Zaanstreek. Voor 
zijn werk ging hij met de fiets langs zijn klanten. 
Eigenlijk hadden we voor die tijd een bijzonder huis
houden omdat ook mijn moeder buiten de deur werk
te. Ze was vroedvrouw. leder jaar deed ze ruim 250 
bevallingen. In een speciaal boek hield ze alle namen 
en bijzonderheden bij van de geboortes. Bij ons thuis 
deed een dienstbode de huishouding. Voor een salaris 
van twee gulden per week was ze er elke dag van 
zeven uur 's morgens tot zeven uur 's avonds." 
"Zes dagen per week ging ik naar school, ook op zater
dagochtend. En op zondag was er zondagsschool. Zon
dagmiddag beleefde je als kind het mooiste moment 
van de week. Dan kreegjeje zondagscenten mochtje 
naar de snoepwinkel. Daar hadden ze een grote zwar
te schaal met snoepjes en koek. En alles kostte een 
cent. 'Ik ga een cent van het blad halen', zei je dan. 
"In die tijd had je aparte jongens- en meisjesscholen, 
dus ik zat alleen maar met jongens in de klas. 
Schoolvakanties hadden we nauwelijks. Met de Kerst 
een paar dagen en met Pasen. De zomervakantie duur
de drie weken. Als je vrij was ging je bij de slager kij-
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ken hoe ze daar een varken aan het slachten waren. Of 
we stonden bij de smid als daar een paard werd besla
gen. Die kon altijd wel een paar jochies uit de buurt 
gebruiken om aan zijn blaasbalg te trekken. Met dat 
ding hield hij het vuur hoog, Ik weet nog dat het zo lek
ker rook als ze zo'n gloeiend heet hoefijzer op het 
hoorn van een paardenvoet vastzetten." 

Stadswandeling 
In gedachten maakt hij een stadswandeling door het 
Hoorn van zijn kinderjaren. "Dan haalde ik bij voor
beeld vijf sigaren voor een dubbeltje bij Wilson op de 
hoek van de Nieuwsteeg en het Grote Noord. Eerst 
liep je langs de deftige huizen aan het Grote Oost waar 
rijke families als De Jong, De Vicq en Van Akerlaken 
woonden. De Rode Steen noemden we toen nog de 
kaasmarkt. Daar vertrok de paardentram. Via het 
Grote Noord, het station en de Koepoortsweg, ging die 
richting Blokker en Enkhuizen. Langs het Grote Noord 
had je de bovengrondse kabel voor de eerste electrici
teitsvoorziening." 

Kistenfabriek 
"Op straat zag je kinderen hoepelen en knikkeren. Het. 
verkeer bestond vrijwel al~een uit voetgangers en fiet
sers. En je had natuurlijk bakkers, slagers, melkboe
ren en groentemannen met handwagens en honden
karren. Op de Nieuwendam was het altijd druk met het 
laden en lossen van kaas. Via een helling van planken 

· rolden de arbeiders daar de kazen in schepen." 
"Als jochie liep ik vaak met een vriendje langs de 
Oosterpoort, langs de kistenfabriek en de zoutziederij 
daar naar de plek waar nu het ABC is. Het garnizoen 
had daar op een grote grasvlakte een schietterrein. 
Daar oefenden de soldaten en konden we met wat 
buurkinderen de kogels uit de schietberg peuteren. De 
soldaten waren gelegerd in de kazerne aan de 
Veemarkt. En ik weet nog dat ze een kolonel hadden 
die in een deftig huis aan het Grote Noord woonde. Als 
Willemientje op 31 augustus jarig was, reed die kolo-



lijst met namen van Hoornse leerlin
gen en de cijfers die ze voor hun vak
ken haalden. In zijn hoofd nog een bij
zonder voorval: over die keer dat hij 
naar een moeder op het Gerritsland 
moest om te zeggen dat haar kind lui
zen had. 
"Dan moest ik langs om te vertellen 
dat de kleine schoongemaakt moest 
worden. Maar de ouders lagen daar 
niet zo wakker van. Daar was het 
armoe troef. Die mensen hadden ande
re drukte aan hun hoofd." 

Oud Hoorns oudste lid leest nog altijd met belangstelling in 'Hoorn, 
huizen, straten, mensen. 

"Het Gerritsland was toen geen beste 
buurt. Rommelige huizen met veel 
armen in de bedeling. Dat was een 
instelling die in de winter turf uitdeel
de om de huizen van die mensen warm 
te stoken. Wie het niet kon betalen, 
kon ook in de rij staan voor gratis erw
tensoep die het armenbestuur van de 
kerk aanbood." nel op een prachtig wit paard door de stad. En al zijn 

mannen in het gelid erachteraan." 

Comfort ontbrak 
"Het grote verschil met de tijd van nu is dat vrijwel elk 
comfort in huis ontbrak. We hadden in mijn kinderja
ren thuis geen elektriciteit en gas. Mijn vader begon 
zijn dag in de winter met het legen van de asla van de 
kolenkachel en het opstoken van de nieuwe kolen. In 
huis brandde een olielamp en in de keuken stonden 
vrijwel de hele dag pannen op het petroleumstelletje 
te pruttelen om het eten gaar te krijgen. We aten eigen
lijk altijd aardappelen, groenten en vlees. Of vis. Als 
afwisseling stonden er ook wel bonen met stroop op 
tafel, Of grauwe erwten met spek Of pannenkoeken. 
Als we rijst aten, was dat vaak ik melk gekookt." 
"Omdat er geen riolering was, had ieder huis een ton 
onder de wc staan. Een keer in de week kwam de ton
nenman met paard en wagen langs om de ton te wis
selen. Om zichzelf te beschermen droeg die man van 
onder tot boven een leren pak Bij elk huis in de stad 
haalde hij de volle ton op. Kun je nagaan hoe dat stonk 
als hij door het huis liep! En als hij door de straat reed! 
Zijn vrachtje bracht hij dan naar het ABC, waar een 
soort vuilnisbelt was. Achter op de wagen had hij bij 
zijn rondje altijd lege tonnen staan. Maar ook die ston
ken, want die waren met een sterk ruikend chloor
goedje schoongemaakt. Het parfum van de tonnen
man, noemden we dat luchtje." 

Luizen 
In 1918 deed hij zijn onderwijzersexamen, waarna hij 
voor de klas stond bij scholen aan het Gerritsland, de 
Munstraat en de Johan Messchaertstraat. Honderden 
schoolkinderen moeten herinneringen hebben aan de 
meester die zo mooi viool kon spelen en zo prachtig 
kon vertellen. In een speciaal kastje bewaart hij een 

Zuiderzeewind 
Het echtpaar Van der Oord trouwde in 1929, waarna ze 
in Voorburg gingen wonen. Later gaf hij in Beverwijk 
Engels bij het middelbaar onderwijs en de handels
avondschool en verhuisde het gezin naar Heemskerk, 
Maar nog steeds waait er een vleugje Hoornse 
Zuiderzeewind door hun huis. Aan de muur hangen 
schilderijen met afbeeldingen van de Hoofdtoren en 
het Oud Hoorn-pand aan de Bierkade 10. In de kast 
albums met klassefoto's van leerlingen van weleer. 
Kleurrijke nostalgie, gevangen in zwart-wit, De school
foto's zijn hem net zo dierbaar als het plaatje dat foto
graaf Kleintjes in 1921 van hem schoot in diens winkel 
aan de Kerkstraat. 
Herinneringen ook aan Oud-Hoorn oprichter Kerk
meijer. "Ik kende hem uit de tijd dat hij leraar was aan 
de HBS en nog aan de Noorderstraat woonde. Ik weet 
nog dat hij een man was met een grote uitstraling. Heel 
gedreven om dingen voor elkaar te krijgen. Een gezel
lige man ook Toen hij later op een flat in de Grote 
Waal woonde, zijn we nog bij hem thuis geweest." 

Oude liefde 
Oude liefde roest niet. Opnieuw zal het echtpaar Van 
der Oord de komende zomer weer regelmatig naar 
Hoorn komen om de sfeer van zijn jeugd in te ademen. 
"Als je altijd kunt doen waar je plezier in hebt, is het 
echt niet moeilijk om op een prettige manier de hon
derd te halen. Het moeilijke van ouder worden is 
alleen datje zo veel familie en vrienden om je heen ziet 
wegvallen. Voor ons is het daarom de kunst om zo veel 
mogelijk aansluiting te vinden bij jonge mensen. En 
om de geest scherp te houden, Daarom zijn die tocht
jes naar Hoorn zo prettig. Dan kun je je herinnering 
toetsen aan het nu." 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

1juni2000 

ABC 
De Hoornse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 
Karperkuil & Julianapark/Schellinkhouterdijk vastge
steld. Bezwaren hebben nauwelijks tot bijstelling 
geleid. 
Oud Hoorn heeft haar bezwaren ingediend bij GS. 
Vijf bouwplannen vonden geen basis in het vigerende 
bestemmingsplan! 
Planuitvoering voortvarend ter hand genomen. Alleen 
het plan van de Belgische architect Vandenhove (hoek 
huidige brandweerkazerne) is nog niet definitief. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 53 (gemeentelijk monument) 

Het karakteristieke pand van de biljartvereniging 
Horna wordt betrokken bij de toekomstige ontwikke
lingen op het terrein van de Parkschouwburg. Waar 
zijn de originele dakkappellen gebleven? 

Achterom 52-54-56 
Bouw winkelruimte met 6 appartementen gereali
seerd. 

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

Baatland 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 
deze oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Binnenluiendijk 
Plan Rijnboutt van 56 woningen voortvarend ter hand 
genomen: plan 't Oude Sluysje. Historische gezien 
slaat deze naam nergens op. 

Blauwe Berg 5 
Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing van dit voor
malige missiehuis van de congregatie Mill Hill op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Ontwerp (1927) van 
de Hoornse architect S. Langius: gebouw vertoont 
kenmerken van de late Amsterdamse School, heeft 
nog veel originele deuren en metselwerk en glas-in
lood. 

Claes Molenaarsgang 
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de 
Veemarkt. 

Draafsingel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen 
gekocht. 
Oud Hoorn verzocht het college om in ieder geval de 
'Boerderij' (1876) en de voormalige villa Schern1er
oord (1925) te behouden en te plaatsen op de gemeen
telijke monumentenlijst. Oud Hoorn heeft de project
ontwikkelaar om een gespr<:;k gevraagd. 

Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. 
De brug naar de Oosterpoort verkeert in ernstige staat 
van verval. Waarschijnlijk nog dit jaar zal een begin 
worden gemaakt met de opknapbeurt. 
De restauratie van dit rijksmonumentale complex is 
geraamd op één komma zeven miljoen. 

Eikstraat 1 
Oud Hoorn heeft het college verzocht om het gebouw 
(bouwjaar 1934) van de Nederlands Hervormde kerk, 
met haar zo karakteristieke terugliggende lintvoeg tus
sen de roestbruine bakstenen, op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. Onderzoek is afgerond. 



Kerkgebouw wordt niet gesloopt. Het rne eeuwse 
tweeklaviers Künckelorgel staat reeds op de rijksmo
numentenlijst. 

Gedempte Appelhaven 
Restaurant Bohemen te koop aangeboden: er blijft 
hoop dat het vlot voor de deur binnenkort definitief 
wordt vlot getrokken. 

Gerritsland-hoek Gravenstraat 
Plan van Woningstichting Hoorn voor een apparte
mentencomplex met 9 woningen op deze 'open plek'. 
Hoekwoning Gravenstraat zou moeten worden ge
sloopt. Is er gekeken naar de oorspronkelijke verka
velingsvormen en bouwvolumes? 

Gravenstraat 5 
Oorspronkelijk klein woonhuis, nu garage, krijgt zijn 
originele functie terug. 

Grote Noord 

Winkeliersverening wenst afvalbakken die meer 'his
torisch verantwoord' zijn. 
Nieuw reclamebeleid - zie ook het vorige kwartaal
blad - schreeuwt om effectuering 

VJERVAJL 

Grote Noord 47 
Plan voor wijzigen winkelpuien van Intertoys en 
Familux gerealiseerd. Aandacht gevraagd voor de 
ramen op de eerste verdieping. Halt aan de verloede
ring! 

Plan voor verbouwen tot bedrijfsruimte en woning. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste 
invulling van deze voormalige eigendommen van het 
waterschap Westfriesland. Het waterschapscomplex 
is tijdelijk in gebruik door o.a. de gemeentelijke afde
lingen Kunst en Cultuur en Monumentenzorg. Ook de 
Stichting Oude Muziek Nu heeft er tijdelijk onderdak 
gevonden. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
De voormalige Ridderikhoff-panden zijn niet langer 
toegankelijk voor de bezichtiging van actuele bouw
plannen. Oud Hoorn juicht het idee voor een alcohol
vrij Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie 
toe. Hulde voor de Stichting Stadsherstel die dit pro
ject bouwkundig uit wil voeren. 

Grote Oost 9 (rijksmonument) 
Interieur is na verkoop, gesloopt. Pand wordt casco 
gerestaureerd. Nieuwe eigenaar zegt zorgvuldig te wil
len omgaan met zijn nieuwe bezit. 
Oud Hoorn heeft nieuwe eigenaar gevraagd om een 
financiële bijdrage voor het bouwhistorisch onder
zoek. 
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Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Hoofd 
Breed politiek draagvlak voor ingrijpende versobering 
van deze historische plek in het havengebied. Nu een 
hangplek voor ouderen zonder faciliteiten. 

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

Italiaanse Zeedijk 80 (rijksmonument) 
Plan voor uitbreiden en verbouwen woning. 

Jeudje/Pakhuisstraat 
Huisartsenpraktijk op plaats voormalige brandweer
kazerne gerealiseerd. Oude slangentoren gehand
haafd. 

Jeudje 

Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer 
de art. 19-procedure gestart. 
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeen
te Hoorn: bouwvergunning verleent op 7 februari alvo
rens de uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn 
geformuleerd en gewogen. 
Politiek geen draagvlak voor verdubbeling van de par
keervoorzieningen. 
Het bouwplan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 
koopappartementen en 20 huurappartementen. De 
ondergrondse parkeergarage herbergt 340 parkeer
plaatsen waarvan er 120 bestemd zijn voor de koop
woningen. 
Op de hoek PakhuisstraatJVollerswaal is een woonto
ren van zeven (!) verdiepingen gepland; de woonblok
ken aan weerszijden gaan vier bouwlagen met een kap 
tellen. Vormgeving en hoogte toren discutabel. 
Oud Hoorn praat met de projectontwikkelaar over het 
terugbrengen van een historisch merkteken: de over
blijfselen van de Sint Geertentoren. 

Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Bouw nieuwe brandweerkazerne vordert gestaag. 
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Karper kuil 
Oud Hoorn ervaart wem1g samenhang tussen de 
bouwplannen. De welstandscommissie heeft het laat
ste plan, dat van architect Vandenhove, terugverwe
zen. Zoekplaatje: vindt de Oosterpoort. 
Oud Hoorn is verbaasd over de toewijzing van de wèrf 
aan een kunstenaar. Inconsistent beleid dat bovendien 
slecht is gecommuniceerd. Gemeente kocht de 
scheepswerf en streeft naar een openbare functie in 
het verlengde van de huidige bestemming: een histo
risch educatief centrum over de Hoornse zeevaart. 
Wat komt er van deze voornemens terecht? Via de 
Stichting Behoud Historische Scheepswerf Hoorn 
heeft de vereniging om opheldering gevraagd. 

De Keyzerstraat 
Dakramen in het markante schoolgebouw van de s.g. 
Tabor, locatie Werenfridus, (architect Hermans 1954) 
maken tot in de nok aan toe de tweede verdieping 
klaar voor het studiehuis. 

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

Kleine Noord 42 

Plan voor verbouw tot restaurant. 



Kleine Oost 
Sluis blijkt van eminent belang voor een goede water
beheersing in de stad.De gemeente en het waterschap 
verwachten in 2000 met de werkzaamheden te kunnen 
beginnen. Het is spannend te wachten op de heront
dekking van de fundamenten van de oude Ooster
poort. Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk 
moet de historische loop van de Westfriese Omring
dijk weer herkenbaar worden, dus geen rotonde. 

Koepoortsplein 
Desastreus plan voor de bouw van 7 appartementen in 
drie bouwlagen op de hoek Koepoortsplein-Nieuw
land 0-Z plus een café met vier woningen erboven op 
de hoek Koepoortsplein-Achterstraat lijkt van de 
baan. Oud Hoorn wil overleg met de ontwikkelaar. 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om 
al te drastische ingrepen op deze kwetsbare en mar
kante toegang tot de oude stad te blokkeren. De werk
groep Micromilieu is gevraagd voorstellen te doen om 
de vier bruggen aan het plein meer herkenbaar in het 
stadsbeeld terug te brengen. 

Koepoortsweg 38 

Plan voor uitbreiden woning. 

Kruisstraat 20 
Begin 2000 verdween het karakteristieke pand van het 
voormalige badhuis uit het straatbeeld. De Stichting 
Stadsherstel gaat op die plek een nieuw pand bouwen 
ten behoeve van de Wereldwinkel en versterking van 
de woonfunctie. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon
college - wordt een extra locatie voor 120 parkeer
plaatsen ontwikkeld. Oud Hoorn vreest de sloop van 
een deel van het schoolgebouw en zal zich daartegen 
verzetten. Een verzoek tot plaatsing op de gemeente
lijke monumentenlijst is ingediend. 
Gemeente is bouwhistorisch onderzoek gestart maar 
vooral voor de z.g. Taalschool is weinig hoop. Oud 
Hoorn vraagt zich af wat sloop kan bijdragen aan de 
oplossing van het parkeerprobleem. 

Het echtpaar Van der Linde - Dudink wees ons op de 
slechte staat van onderhoud van het smeedijzeren hek 
langs het Horizon College aan de zijde van de Mes
schaertstraat. Kwestie is aangekaart bij het Westfries 
Genootschap. De heer Van der Linde was vroeger 
smid. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In "Hoorn, huizen, straten, mensen" lezen we: Huis 
met hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is 
herbouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig 
oude constructie. 
Er gaan geruchten dat de fast foodketen McDonald het 
oog heeft laten vallen op dit pand plus de zuidelijke 
aanbouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt haar 
hart vast. 

Nieuwstraat 18 
Na renovatie staat de voorpui er opnieuw indrukwek
kend bij . Ook de karakteristieke hekken keren terug. 
Oud Hoorn spreekt de wens uit dat ook het interieur 
in zijn meest oorspronkelijke gedaante terugkeert. 
Hulde aan het particulier initiatief! 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
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. Voor Veemarkt 32-38 geldt precies hetzelfde. 

Oude Doelenkade 
Reconstructie straat annex wandelpromenade gereali
seerd. Concentratie van ontsierend straatmeubilair: 
sprake van onstuimige groei. Oud Hoorn heeft het ge
meentebestuur verzocht om een oplossing: een folly? 
Betonnen moppen moeten het parkeerprobleem veel 
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te lang oplossen: actie gevraagd! (zie foto) Nieuwe 
exploitant restaurant bekleedde Hendricltje Stoffels 
met veel ongewenste toeters en bellen, tot in de avon
duren aan toe. 

Onder de Boompjes 21 -22 (rijksmonumenten) 
Dubbel VOC-pakhuis: groot informatiebord van het 
ANWB/Zimmermanfonds aangebracht. 

Pakhuisstraat 12 
Oud Hoorn heeft in de monumentencommissie gepleit 
voor plaatsing op de gemeentelijke lijst. 

Turfhaven 19 
Karakteristiek pand met originele sparrenkap grondig 
gerestaureerd. 

Rode Steen 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de 
ontsierende terrasschotten van het plein te verwijde
ren. 
Overleg heeft vooralsnog geleid tot een aanzienlijke 
reductie van dit ontsierend straatmeubilair. 
Markant gebouw van het Winston Theater door brand 
verwoest. Sloopwerkzaamheden verkeren in ver 
gevorderd stadium. 
De sloop van de belendende woningen aan het Grote 
Noord lijkt ook gewenst. Oud Hoorn heeft gepleit 
voor diepgravend archeologisch onderzoek eer er 
begonnen kan worden met verantwoorde nieuwbouw. 

Veemarkt (westzijde) 
Sterke druk om de monumentale gevelwand verder te 
verwinkelen. 
De pandnummers 3, 5, 7, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 39 en 
41 staan op de gemeentelijke monumentenlijst. 
De nummers 19 en 49 op de rijkslijst. Oud Hoorn acht 
verdere bestemmingswijzigingen ontoelaatbaar. 
Het voormalige armenzittende weeshuis - nu bankge
bouw - kreeg een meer bescheiden reclamevoering. 

Ontsierende betonmoppen langs de Doelenkade. 
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Veenenlaan 

De zo markante hofjes zijn door de Stichting 
Stadsherstel overgedragen aan de Woningstichting 
Hoorn. Het sloopgevaar lijkt defmitief geweken. 

Visserseiland 
Oprukkende steenklomp richting kleinschalige gevel
wand Achter op 't Zand. Oud Hoorn heeft ook hierte
gen gewaarschuwd. 

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. 

Westerdijk 
De gemeenteraad is accoord met de ontwikkeling van 
een nieuwe schouwburg annex congrescentrum op 
het terrein van het voormalige Witte Badhuis. De voor
bereidende werkzaamheden zijn begonnen. De door 
de gemeente toegezegde visualisering van het toe
komstbeeld met op de achtergrond het historisch 
stadsgezicht, is nog steeds niet gepresenteerd. 
Huidige onderkomen van Het Park is één van de wei
nig markante Hoornse bouwwerken uit de jaren 
zestig. 

Westerdijk 5a 
Plan om pakhuis te verbouwen tot woning. 

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 huidige biblio
theektuin is een overblijfsel van een eens veel grotere 
binnentuin op het terrein van het voormalige 
Geertenklooster. Elementen van de oude kloostertuin 
(kruiden, booggang, stenen banken) keren na herin
richting terug. Huidige opzet verdient nog enige tijd 
om uit te botten. 



De Hoornse huizenboekjes zijn er weer 
'Nieuwe Zoete en Gezonde Apotheek' en 'Het Claes joest Huys' 

H.W Saaltink 

E.E. van den Hoek, Grote Oost 16. 'De Nieuwe Zoete en Gezonde Apotheek'. Bouw- en 
bewoningsgeschiedenis. Huizenreeks Hoorn, deel 2, (Hoorn, Publicatiestichting Bas 
Baltus 1999). 
Idem, Grote Oost 58. 'Het Claes Joest Huys. Bouw- en bewoningsgeschiedenis. 

Na een stilzwijgen van vier jaar 
waarin de Hoornse boeken- en 
huizenliefhebber begon te twij
felen aan het voortbestaan van de 
reeks, verschenen in het afgelo
pen jaar deel 2 en 3 van de Hui
zenreeks Hoorn. Als de kringen 
die beter ingelicht zijn dan uw re
censent het bij het rechte eind 
hebben, zullen de volgende drie 
deeltjes ook binnen afzienbare tijd 
van de pers komen. Door de reeks· 
onder te brengen bij de Publicatie
stichting Bas Baltus lijkt een bete
re financiële basis voor de uitgave 
te zijn geschapen. Zoals reeds bij 
de bespreking van het eerste deel 
van de reeks is opgemerkt (18e 
jrg., p. 125), kan de betekenis van 
dit soort boekjes voor de kennis 
van het dagelijks leven in de voor
bije tijd moeilijk overschat wor
den. Dat wordt duidelijk als je het 
stukje leest over de visitatie en 
broodweging in deel 2 (p. 62). 
Zelfs de stijl waarin dit stuk 
gesteld is, openbaart zich een tijd 
die voor ons geheel vreemd is. Je 
leest dan, dat "Dirk Bakker, com
missaris van Politie der stad 
Hoorn zich op den tienden sep
tember 1841 op last van het plaat
selijk bestuur dezer stad en gead
sisteerd met Jan Zegers stadsbode 
en de beide politie agenten Arie 
Kaan en Willem Thies is overge
gaan tot de Visitatie en broodwe
ging" onder andere "in de winkel 
van Albertus Verfaille, broodbak
ker aan het Oost in wijk 3 nr. 47 
alwaar wij gevonden hebben 
zeven en twintig stuks röggen
brooden die wegen moesten 1 
pond en vijftig lood Nederlandsch 
en die bevonden zijn te ligt 8, 10, 
12 looden Nederlandsch". Voor 
een ·goed begrip is het nodig te 

weten, dat 1 pond Nederlandsch 
overeen kwam met een tegen
woordige kilogram en een lood 
Nederlandsch met 10 gram. De 
broden wogen dus 80, 100 en 120 
gram te weinig of 8, 10 en 12%. De 
bakker moet zich wel een ongeluk 
geschrokken zijn, toen de hele 
Hoornse politiemacht op hem 
werd afgestuurd, maar hij had zich 
dan ook aan een ernstig vergrijp 
schuldig gemaakt in een tijd dat 
brood volksvoedsel nummer één 
was. 
De opzet van de boeltjes is gelijk 
gebleven. De kern van deze handi
ge naslagwerkjes wordt gevormd 
door de bouwgeschiedenis van 
een opvallend woonhuis in de 
Hoornse binnenstad en een over
zicht voor zover mogelijk van de 
eigenaars en de bewoners. De 
deeltjes 2 en 3 zijn royaler van 
opzet dan het eerste. Dat had 64 
pagina's, deze respectievelijk 100 
en 128. Na het gebruikelijke voor
woord door een stedelijke notabel 

volgt een korte beschrijving van 
betekenis en rol van de straat 
waaraan het betreffende huis ligt, 
binnen het stadsgeheel. De straat 
bepaalt vaak in belangrijke mate 
het karakter van de huizen. Dat 
wordt duidelijk als we het Kleine 
Noord vergelijken met de kop van 
het Grote Oost bij de Rode Steen 
of deze kop met het Oost in de 
buurt van de Oosterkerk. De 
schrijfster heeft aangenomen dat 
belangstellenden alle deeltjes zou
den kopen, zodat het hoofdstuk 
over het karakter van het Grote 
Oost in deel 3 is weggelaten, mijns 
inziens een gemis. 

Dat de bijlagen in de meeste geval
len omvangrijker zijn dan de 
eigenlijke tekst, vind ik geen 
bezwaar, omdat de boekjes vaak 
als naslagwerk gebruikt zullen 
worden. De gebruiker vindt er 
veel copieën van notariële akten 
die opgemaakt werden bij de ver
koop van het pand. Het meest 
interessant zijn de akten die een 
beschrijving van de boedel in het 
huis bevatten. De notaris ging bij 
zijn beschrijving van kamer tot 
kamer, soms zelfs van kast tot 
kast, zodat het mogelijk is aan de 
hand van zo'n opsomming de inde
ling van het huis te reconstrueren. 
Als daarbij nog de overgebleven 
sporen van verbouwingen betrok
ken worden, lukt het soms een vrij 
nauwkeurig beeld van het huis 
van twee eeuwen geleden terug te 
krijgen. Zo'n beeld krijgen we vrij 
aardig boven water van Grote 
Oost 16 in 1816 na het overlijden 
van de dan laatste bewoner, de 
apotheker Sytse Jans Altona. 
Henk Zantkuijl, die aan de tot
standkoming van beide delen 
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heeft meegewerkt, is een meester 
in het scheppen van zo'n recon
structie. Het resultaat is daar 
weergegeven in enkele tekenin
gen: enkele doorsnedes en een 
plattegrond. Minstens zo belang
rijk is in dit geval de inventaris 
omdat deze, wat meestal niet 
geval is, van een taxatie is voor
zien. Twee onderborstrokken en 
twee overhemden zijn twee gul
dens waard, diverse 'vergiffen' 
vier guldens, maar een bed met 
pe(u)luw twintig guldens. Later is 
een groot deel van het getaxeerde 
goed verkocht op een publieke 
veiling in het Sint Pietershof. 
Voor wie wat meer inzicht wil krij
gen in het dagelijks leven van onze 
voorouders en de spullen waar
mee ze zich omringden, zijn dit 
soort gegevens een goudmijn. Het 
sterke punt van deze serie is het 
binden van de bewoners/eige
naars aan de oude huizen. In feite 
wordt van de bewoners een soci
aal-economisch portret gegeven 
via de huizen die ze bezitten. Als je 
dat maar lang genoeg volhoudt en 
maar niet vergeet dat er bijv. in 
Hoorn in de tweede helft van de 
18e eeuw meer dan 2000 gezinnen 
woonden, krijg je een aardig 
totaalbeeld van de stad. Ik ben 
daar helemaal voor, maar het is 
wel even volhouden. 
Om zo af en toe een van de onder
werpen die bij het huizenonder
zoek naar voren komen, wat meer 
uitgebreid te behandelen, zoals in 
deel 2 het kadaster, is een goed 
idee. Het lijkt me wel, dat niet 
iedereen direct het ingewikkelde 
nummeringssysteem begrijpt dat 
de dienst van het kadaster han
teert bij splitsing en samenvoe
ging van percelen. Ook vroeg ik 
me af wat 'stichting en redres' 
betekent (dl. 2, p. 83, kad. nr. 
A2620). Klein foutje: een pand kan 
niet bebouwd worden (dl 2, blz. 
79, 2e regel). 
In dl 2 staat de tekening die bij de 
de tekst van p. 17 hoort op p. 27. 
Omdat de relatie tussen de teke
ningen op p. 18 en 19 en de tekst 
op p. 20 nergens wordt aangege
ven, zit de lezer wel telkens te bla-
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deren. Maritje Wijnants verkocht 
in 1717 het huis wat nu bekend 
staat als Grote Oost 16 voor 
f 400,- aan een zekere Maritje 
Blauw. In 1782 verkocht notaris 
Wormbout van Hoogen hetzelfde 
huis voor f 2500,- (dl. 2, p. 31 en 
33). Een stijging van 625% in 65 
jaar of meer dan 9% per jaar in een 
tijd waarin de huizen door de 
teruglopende welvaart de neiging 
hadden in waarde te dalen, lijkt 
me nogal fors. 
De schrijvers en samenstellers 
van deze reeks moeten er om den
ken, dat wanneer ze er zoveel nut
tige informatie instoppen, de deel
tjes ook belangrijk worden voor 
anderen dan voor bouwkundige 
historici. Dat schept de verplich
ting van een verduidelijking van 
termen die voor een bouwkundige 
gesneden koek zijn. Bij voorbeeld 
de verklaring van een term als 
'ezelsrug' (dl. 3, p. 67, noot 7), is 
beter te zien met een eenvoudig 
tekeningetje. Ik ben bang, dat de 
meeste leken als ik het nu nog niet 
snappen. Een term als 'vlecht
werk' (dl. 3, p. 29) zal ook niet 
iedereen direct duidelijk zijn. Ook 
buiten het jargon van bouwers en 
architecten behoeven sommige 
termen een verklaring. Niet ieder
een weet, dat 'Ab intestato' (dl. 3, 
blz. 73) betekent 'bij overlijden 
zonder testament' en dat een 
transportakte niets met de logis
tieke sectie van het bedrijfsleven 
heeft te maken, maar alles met 
een overdracht van onroerend 
goed. 

Op blz. 55 van dl. 3 worden in snel
treinvaart een heel stel ingewik
kelde begrippen behandeld. Een 
handelaar in scheepvaartvrachten 
was een scheepsmakelaar en geen 
koopman. De aandelen waarvan 
daar gesproken wordt, horen thuis 
in een partenrederij. De Compag
nie van Commercie en Navigatie is 
juridisch gezien weer heel iets 
anders; meestal werkten deze 
organisatievormen met een oc
trooi van de overheid. Behande
ling van een dergelijk onderwerp 
kan beter door een specialist op 

dat gebied gedaan worden. Die 
zijn er wel, zelfs in Hoorn. De wel
stand van een inwoner van Hoorn 
in de 18e eeuw kan ook zeer 
gemakkelijk geschieden met het 
z.g. M(iddel) O(p het) T(rouwen) 
of het M(iddel) O(p het) B(egra
ven). Dat zijn belastingen die 
geheven werden op grond van het 
vermogen. Ze zijn te vinden, 
helaas niet helemaal volledig in de 
Ondertrouwboeken en in de Aan
gifteboeken van de impost op het 
trouwen en begraven in de verza
meling Doop-, Trouw- en Be
graafboeken van Hoorn. 

Ik hoop dat de schrijfster van deze 
deeltjes en de samenstellers van 
de reeks zich door deze kritische 
opmerkingen niet laten afschrik
ken. Ik l).eb alleen maar bewonde
ring voor de manier waarop zij en 
de andere medewerkers aan deze 
boekjes getracht hebben onze 
kennis van het dagelijks leven van 
onze voorouders in het zicht te 
brengen. Ze verkeren hiermee in 
het gezelschap van zulke vooraan
staande historici als C. Willemijn 
Fock, J.J. Voskuil; en Thera 
Wijsenbeek Olthuis. Er zou eens 
gekeken moeten worden of er ook 
buiten Hoorn belangstelling voor 
deze reeks bestaat. Dan zou de 
financiële basis ook wat steviger 
worden. 



Denderende dolly's en Hoornse houtgassers 
Een greep uit het leven van 'Chris van de bus' 

Rogier Overman 

Wie eind jaren dertig met de bus van Hoorn naar Amsterdam reisde, werd steevast 
geholpen door conducteur 'Chris van de bus', die vele harten van jonge meisjes snel
ler heeft doen kloppen en onderweg suikerperen plukte voor zijn passagiers. Maar 
wie dacht dat Chris Hellingman (82) zijn hele leven op de Hoornse 'houtgassers' 
naar Amsterdam reed, heeft het mis: ook was hij sjouwer bij Snijders, werkte hij 
voor aannemers in de Wieringermeer, was hij portier in Amsterdam en lasser in de 

. lichtmastenfabriek ... 

Chris Hellingman werd op 21 juli 1917 geboren op het 
Achterom. Zijn vader stond geregistreerd als 'losse 
arbeider' en werkte voor verschillende aannemers in 
Hoorn. Zijn moeder was huisvrouw en verdiende wat 
bij met het wassen van luiers voor 'De Villa'. "Dat was 
een ziekenhuis aan de Draafsingel, dat alleen voor 
rijke mensen was." Op zijn zesde verhuisde Chris naar 
de Drieboomlaan, waar hij een mooie jeugd heeft 
gehad. "Bij ons thuis kon alles, we hadden duiven en 
kippen, een hond en een geit. Ik mocht vuurtjes stoken 
in de tuin en zwemmen in de Zuiderzee. In de avondu
ren bouwde mijn vader broedmachines voor onze kui
kens. Dat was een wonder in die tijd, want er zaten 
lampjes in en hij heeft er dan ook veel van verkocht." 
De lagere school heeft Chris doorlopen op de Munt
straatschool. "Die noemden ze de 'klompenschool', 
omdat daar kinderen van arbeiders zaten. Later werd 
ik overgeplaatst naar de Draafsingelschool, die voor 
kinderen van gegoede burgers was. Maar mijn vader 
was anti-militarist, werkman en niet van de kerk, dus 
werd ik achter in de klas gezet en keken ze niet veel 
meer naar me om." Nadat Chris twee keer was blijven 
zitten, ging hij op zijn veertiende van school. "Dat voel
de als een bevrijding, maar ik moest wel meteen wer
ken hoor, want we hadden een groot gezin en wat je 
deed maakte niet uit, als je maar zorgde dat er vijf gul
den binnenkwam." Dus moest hij op zoek naar werk. 

Sjouwen bij Snijders 
Een van zijn eerste banen vond Chris bij de koekfa
briek van Wigmans & Schouten op het Kleine Noord. 
Daar moest hij van 's morgens acht tot 's middags 
twaalf uur met een 'platenmes' het aangekoekte deeg 
van de vloeren krabben. "Dan liep ik tussen de middag 
hard op mijn klompies naar huis om te eten," waarna 
het werk weer verder ging tot zes uur in de avond. Hij 
verdiende circa vijf gulden per week, maar lang heeft 
hij er niet gewerkt, "want ik wilde geen bakker worden 
en hield niet van binnen zitten." Dus ging hij op zoek 
naar een 'baan in de buitenlucht' en kwam hij bij 
Snijders op de Veemarkt terecht. 
De firma Snijders was een grossierderij in suikerwer
ken, die op bestelling aan kleine winkeliers in heel 
West-Friesland leverde. "Hier moest ik de bestellingen 

Een bekend Hoorns echtpaar: Chris met zijn vrouw 
Vera hebben tienjaar voor Oud Hoorn voor de expe
ditie gewerkt. 

bij elkaar zetten en inpakken: flesjes zuurtjes en blik
ken koek, chocolade, toffees, jam en verder alles wat 
er in een snoepwinkel ligt." Vervolgens reed hij met 
een volgeladen handkar via de Noorderkerksteeg naar 
de Vale Hen. "Daar stonden vrachtrijders met paard en 
wagen, die de spullen zelf inlaadden en naar de win
keliers brachten." Ook liep hij met zijn handkar naar 
de haven, waar hij de spullen naar een van de schepen 
van de "Hoornse Boot" bracht. "Dat waren stoombo
ten van de Firma Van Kleef, die de vracht naar Amster
dam vervoerden. Maar niet alleen vracht, want in de 
zomer namen ze ook passagiers mee in de kajuit, waar 
een accordeonist stond te spelen." Uiteindelijk heeft 
Chris een paar jaar bij Snijders gewerkt en kreeg hij 
elk jaar een gulden opslag. "Het begon bij vijf gulden, 
toen zes en zeven, maar op een gegeven moment kreeg 
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ik een briefje bij mijn loon dat ik over veertien dagen 
voor het laatst was, want toen werd ik te duur en 
moest ik op zoek naar ander werk." 

Houtgassers en dolly's 
Een van zijn volgende banen was als conducteur op 
een bus van de NACO in Purmerend. "Dat was de 
Nederlandse Autocar Onderneming, die samen met de 
Westfriese Autocar Onderneming (yYACO) het vervoer 
rond Hoorn verzorgde." Het hoofdkantoor van de 
NACO was gevestigd in Purmerend, "maar de bussen 
die vanuit Hoorn reden, stonden bij het restaurant van 
Geel op de Vale Hen. Pas later kwamen ze bij het sta
tion in Hoorn, toen de NACO en de WACO samen gin
gen en de NZH is ontstaan." 
De NACO verzorgde drie busdiensten vanuit Hoorn: 
één via Grosthuizen, Avenhorn en Ursem naar Alk
maar en één via Avenhorn, De Goorn, Middenbeem
ster en Purmerend naar Amsterdam. "Ook hadden ze 
een klein busje dat we de 'Rimboebus' noemden. Die 
ging via de Bobeldijk, Wogmeer en Spierdijk naar 
Avenhorn, waar de mensen konden overstappen." 
Maar meestal reed Chris op de bus naar Amsterdam. 
"Die stopte bij het tolhuis aan het IJ en daar gingen de 
mensen dan met een bootje heen en weer, want de IJ
tunnel hadje toen nog niet." 
Door het gebrek aan brandstof in de oorlogsjaren 
1940-1945, had de NACO slechts één bus die op olie 
reed. "Dat was de trekbus waar we de 'antracietgas
sers' en 'houtgassers' iedere morgen mee aantrokken 
om ze te starten." Bij de 'antracietgassers' en' houtgas
sers' werd de brandstof voor de motor via een 'dolly' 
aangevoerd. "Dat was een klein wagentje met een 
hout- of antracietketel erop, die achter de bussen hing. 

Chris Hellingman in uniform 
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Rechts Chris, links Piet Kooiman. Plek: het Noord
Hollands Kanaal bij Purmerend. 

Het gas dat eruit kwam ging naar de motor, die voor in 
de neus van de bus zat. Dus de hele dag zat een man of 
vier in de garage blokjes hout en antraciet te hakken, 
zodat we de dolly's af en toe konden bijvullen. " 
De bussen van de NACO reden ieder uur en Chris 
werkte in ochtend,- middag,- of avonddiensten. "Ook 
op zondag moest ik vaak werken, maar ik had wel één 
dag in de week vrij. Het was wel hard werken, maar je 
had je vrijheid en ik hield van mijn werk. Ik kon goed 
met de mensen opschieten, de gein, de humor en de 
variatie die in het werk zat, het was heel anders dan in 
een fabriek. Je zat altijd langs de weg, bijvoorbeeld in 
de Zuidoostbeemster. Daar stopte de chauffeur een 
keer bij een perenboomgaard en ging ik suikerperen 
plukken. Ik gaf ze aan de passagiers en die vonden dat 
prachtig. Ook kreeg ik veel jongelui mee die naar hun 
werk gingen en één van hen speelde mondorgel, dus 
het was allemaal reuze gezellig." 

'Chris van de bus' 
Natuurlijk waren er ook weleens problemen tijdens 
een rit. "Bijvoorbeeld in de winter als er flink wat 
sneeuw lag. We zijn een keer in de Middenbeemster uit 
de bocht gevlogen. De bus lag met de kop op het ijs in 
de sloot en er zat pittig wat volk in! Dus iedereen 
moest eruit en toen zijn we verder naar Purmerend 
gelopen!" Ook als onderweg.de motor afsloeg zaten ze 
in de problemen. "Dan moest je de trekbus halen om 
hem weer aan de praat te krijgen of belden we bij de 
mensen thuis of in een café. Nu kunnen ze elkaar 
oproepen, maar wij hadden nog geen telefoons op de 
bus." 
Toch heeft Chris goede herinneringen aan zijn tijd op 
de bus. "Ik haalde mijn rijbewijs en kreeg een uniform 
aan, dat ik overigens wel zelf moest betalen. Dat was 
een mooi bruin pak met een witte bies op de mouwen, 
een openslaande kraag en ik had een pet op, dus je 
was een hele bink! Ook kreeg ik een kniptang, een 
kaartentrommel en een geldzak mee, want iedere pas
sagier moest bij mij een kaartje kopen." Men kon des
tijds in- en uitstappen waar men wilde "en omdat ik de 
klanten daarbij hielp, werd ik 'Chris van de bus' ge-



noemd, want iedereen kende me." Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij veel fooien van de passagiers 
kreeg: "dubbeltjes en kwartjes, maar daarvan moest ik 
wel de koffie van de chauffeur betalen, want dat hoor
de zo. We dronken koffie bij het tolhuis en in het café 
van Klaas Groot in Purmerend, waar de mensen kon
den overstappen." 
Door zijn uniform trok hij veel aandacht van de vrou
welijke passagiers. "Er waren veel meisjes verliefd op 
hem," vertelt zijn vrouw Vera, die hij overigens ook op 
de bus heeft ontmoet. "Er waren wel meer aardige 
meisjes in de bus met wie ik verkering heb gehad, 
maar bij haar was het anders. Je had trajectkaarten en 
daar kon je mee rommelen en dus kreeg ze soms een 
gratis ritje van me. Maar toen ze een Hollandse soldaat 
leuker begon te vinden, was het afgelopen en mocht ze 
niet meer gratis mee op de bus. Gelukkig zijn we 
elkaar later toch weer tegengekomen en daarna is het 
nooit meer uit gegaan." 

Werken in Duitsland 
In de 1\veede Wereldoorlog werd Chris tewerkgesteld 
in Duitsland en moest hij zich "als bijrijder voor de 
bosbouw" melden in Göthingen. "Maar toen we daar 
aankwamen hadden ze geen werk Dus stond ik daar 
samen met mijn broer op Sinterklaasavond zonder 
werk en centen in een vreemd land! Omdat we de taal 
niet spraken gingen we naar het politiebureau, want 
mijn vader zei altijd dat als je het niet meer wist, datje 
dan naar de politie moest gaan. Dus zaten we de eer
ste avond in een Duitse cel. Maar we hadden tenmin
ste onderdak en de volgende dag kregen we een kop 
thee met een stuk brood en werden we weer losgela
ten." 
Via een Duits arbeidsbureau kwam Chris daarna in 
Kelsenbach terecht, waar hij in de wegenbouw moest 
werken. Ruim een jaar later mocht hij met verlof naar 
Nederland. "Maar ik ben nooit meer teruggegaan, want 
toen ik bericht kreeg dat ik weer naar Duitsland 
moest, heb ik geweigerd en werd ik opgepakt. Omdat 
ik weer voor de NACO kon werken, heeft mijn oude 
baas echter geregeld dat ik werd vrijgelaten." Toen de 
bussen in het laatste jaar van de oorlog stil kwamen te 
staan, heeft Chris nog bij de Bobeldijk en de rijksweg 
naar Leeuwarden turf gestoken voor de gaarkeukens 
in Hoorn. 

'Geen man voor de fabriek' 
Chris is na de oorlog niet meer bij de NACO terugge
komen. Via zijn zwager Harkema kwam hij bij bakke
rij De Zeeuw op het Grote Oost terecht, waar hij met 
een bakfiets brood ging uitventen. "In de oorlog was ik 
daar al begonnen, want hij bakte toen van die koeken 
en die verkocht ik met een handwagentje bij de Hulk, 
waar ze helemaal vanuit Amsterdam naar toe kwa
men. En dan riep ik: 'lekkere Hoornse taai, twee in een 
zak!' Die dingen vlogen weg, maar het smaakte wel 
naar ammoniak." 

Na het broodventen bij bakkerij De Zeeuw, kwam 
Chris bij drogisterij Frederiks op het Grote Noord 
terecht. Daar moest hij in een klein hok bleekwater 
verdunnen en chemicaliën ("waaronder zoutzuur en 
andere sterke rommel") in kleine flesjes gieten. Omdat 
hij het "waardeloos werk" vond, is hij er niet lang 
gebleven en werd hij "hulppost" bij het postkantoor op 
het Grote Oost, waar hij korte tijd heeft gewerkt. 
Daarna ging hij naar de melkfabriek in Oudendijk, 
waar hij in de kaasmakerij werkte. "Daar moest ik de 
kazen indoeken en onder de pers zetten of de kaas
wrongel naar het stoomhok brengen om uit te laten 
stomen. Ik verdiende vijftig gulden in de week plus 
een paar flessen afgeroomde melk, maar daarvoor 
moest ik wel veel overwerken, ook op zondag." 
Vooral in het voorjaar werd er veel overgewerkt. "Dan 
kwam er geen extra volk bij, maar wel veel meer melk, 
omdat de koeien voor het eerst weer naar buiten gin
gen. Maar toen ik een keer door de gladheid met mijn 
kop op de stenen vloer viel en van moeheid lag te tril
len, zei ik tegen de bedrijfsleider 'jij hebt ook twee 
handen aan je lijf geloof ik, dus doe jij het maar, want 
deze jongen gaat naar huis'. Onderweg naar huis ben 
ik een tijdje aan de weg gaan liggen en dacht: bekijk 
het maar. Ik hoorde de vogels zingen en ik zag het 
mooie groene gras, dus ik had mijn vrijheid weer te
rug, want ik ben geen man voor de fabriek." 

Lassen in de lichtmastenfabriek 

Chris als lasser bij Verschuren scheepsbouw 

Na de kaasfabriek kwam Chris bij aannemer Gromert 
& Mulisch op de Veemarkt terecht. "Daar heb ik maar 
kort gewerkt en hielp ik de 'bewaarderswoningen' van 
Achter op 't Zand opknappen, waar de bewakers van 
de Krententuin woonden." Het werken in de buiten
lucht beviel hem goed, dus solliciteerde hij bij aanne
mer Rij & Mijsen op het Keern, die voor de PTT klus
sen aannam in de Wieringermeer. "Daar verdiende ik 
veertig gulden per week en groef ik oude telefoonka
bels uit van boerderijen die in de oorlog onder water 
waren gezet. Dus heb ik de hele zomer lekker buiten in 
de Wieringermeer rondgewandeld." 
Ondanks zijn weerzin tegen het werken in een fabriek, 
kwam Chris vervolgens in de Nederlandse Lichtmas-
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tenfabriek op de Binnenluiendijk terecht. "Daar moest 
ik lasnaden weg slijpen en dat was een hels lawaai. 
Het stond me helemaal niet aan, maar omdat ik een 
cursus lassen mocht volgen, heb ik nog een paar jaar 
staan lassen in de fabriek en verdiende ik vijfenveertig 
gulden per week. Ook heb ik nog biertankjes staan las
sen bij Woestenburg & Van der Meer in Zaandam. Maar 
toen kwam de bestedingsbeperking en ben ik naar de 
scheepsbouw gegaan bij Verschuren in Amsterdam
N oord." Elke morgen werd hij om zes uur op het Breed 
in Hoorn opgehaald. "Om zes uur 's avonds was je 
weer terug en de hele dag had je aan scheepsrompen 
van baggerschepen staan lassen. Het was hartstikke 
koud op die werf en je kon je handen alleen warmen 
aan bakken met ruwe olie erin. Ook was het vaak glad 
van de vuiligheid, dus het was geen pretje daar. Maar 
toen kreeg ik tijdens het lassen een spat in mijn oog en 
moest ik op zoek naar een andere baan." 

Portier in Amsterdam 
Ditmaal werd hij portier van het restaurant van zijn 
zwager Harkema op de Nieuwedijk in Amsterdam. "De 
oude portier ging met pensioen en dat kon natuurlijk 
niet, want je moest de mensen in Duits, Engels of 
Frans ontvangen." In het restaurant werkte veertig 
man en het was er aardig druk met toeristen. "Als ze 
binnenkwamen kregen ze van mij een kaart, waarop ik 
schreef met hoeveel personen ze waren. Ze rekenden 
dan af bij het meisje van de kassa en ik moest in de 
gaten houden of ze dat deden. Ik had een mooi pak aan 
en heb zo vijftien jaar tussen de mensen gestaan. Elke 
dag ging ik op en neer met de trein, maar dat vond ik 
niet erg, want ik kreeg veel fooien. En in die tijd hadje 
Ajax en dan lag heel Amsterdam plat, dus dan legde ik 

RECTIFICATIE 
In het artikel 'Negen onderzoeksputten aan het 
Jeudje', tweede deel in het kwartaalblad van 15 
maartj .l. zijn op pagina 15 storende fouten geslopen 
in de nummering van de noten. Onze verontschuldi
gingen daarvoor. Hierna kunt u alsnog de juiste 
tekst bij de juiste nummers lezen. 

11 In Hoorn zijn bij opgravingen tot nu toe nog 
nooit dergelijke roosterconstructies aangetrof
fen. 

12 Velius, p. 11-14. 
13 Deze klei is afgezet tijdens de z.g. Duinkerke 0 

transgressiefase ( ca.1850-1250 v. Chr.) 
14 Een vergelijkbare leisteen met tekeningen van 

jacht- en banketscenes is in 1989 gevonden op 
een terrein aan de Molsteeg. Ook zijn uit Hoorn 
twee leistenen bekend waarop bordspelletjes 
gekrast zijn. 

15 Velius p. 140. 
16 Velius p. 88. 
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Chris als portier, rechts met bril Frans Vink, collega 

de kaarten neer bij de kassa en ging ik met mijn chef 
in het postkantoor om de hoek tv kijken en stond het 
pilsje al klaar." 
Tot zijn zevenenvijftigste heeft Chris bij Harkema 
gewerkt. "Toen werd de zaak verkocht en werd het tijd 
om voor mezelf te gaan werken, dus ben ik aan het 
schilderen gegaan. Allerlei klussen bij de mensen 
thuis, voor twintig gulden per uur. Tot mijn zeventigste 
en daarna ben ik gestopt en heb ik nooit meer 
gewerkt. Toen hoefde ik niet meer en was het genoeg." 
Na daarna tien jaar vrijwilligerswerk voor Oud Hoorn 
te hebben gedaan, merkt hij nog op "dat je je werk · 
moet doen en je handen moet laten wapperen. Maar je 
moet wel je vrijheid behouden en dat heb ik zoveel 
mogelijk gedaan." 

ACCEPT-GIROKAART-PROBLEMATIEK 
De door de leden in de maand mei j.l. ontvangen 
accept-girokaart was qua opmaak niet van een dus
danige kwaliteit zoals U normaal van ons gewend 
bent. Onze excuses hiervoor. De oorzaak is gelegen 
in het feit dat de commissie die het ledenbestand bij
houdt, is overgegaan op een modem systeem van 
ledenadministratie, Acces genaamd. Om de kosten 
binnen de perken te houden werd · daarbij aan Ben 
van Tartwijk gevraagd om çlit systeem op de compu
ter in het Oost-Indisch Pakhuis te installeren. 
Ben heeft op onze vraag welwillend geantwoord. Hij 
heeft echter wel opgemerkt dat hij geen program
meur is. Inmiddels is het ledenbestand ingebracht in 
de nieuwe computer. Op dit moment heeft onze 
commissie echter nog problemen met het bedruk
ken van de accept-girokaarten. Daarom leggen wij 
bij onze leden de volgende vraag neer: "Is er iemand 
onder U die kan werken met Acces en in staat is via 
het programma Visual Basic ons de juiste wijze van 
adresseren van accept-girokaarten te leren?" 
Gaarne aanmelden bij Cor Kooijman (telefoon 0229-
216034) of John Lamers (telefoon 0229- 215990). 
Bij voorbaat hartelijk dank! 



JLEZEJR§ §<CHJRKJJVEN 

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 buiten verantwoordelijkheid van 
de redactie of van het bestuur. Er kan alleen schrifte
lijk gereageerd worden. 

Geachte redactie, 
Naar aanleiding van het artikel over de aanwezigheid 
van de eerste automaten in Hoorn, deel ik mede dat 
m.i. de eerste automaten hingen op het Achterom 
hoek Breed. Deze waren daar reeds in de dertiger 
jaren geplaatst door de firma Bergsma. 
Op de hoek bevond zich de banketbakkerswinkel en 
naast de etalage aan de Achteromzijde bevond zich het 
loket, waardoor zomers banketbakkersijs werd ver
kocht. Links daarvan op het Achterom hingen auto
maten waarin zowel zoete als hartige spijzen werden 
verkocht. De firma Bergsma deed toen al aan wat we 
tegenwoordig 'catering' noemen t.w. het aan huis leve
ren van salades etc. 
Met vriendelijke groeten, 

Geachte redactie, 

B.H.J. Albers 
Uithoorn 

In uw kwartaalblad nr. 1van15 maartj.l. worden enke
le dingen vermeld die mijnsinziens niet volledig zijn of 
aanvulling behoeven. 
Op de eerste plaats het artikel over de eerste automa
tiek. Dat er in de Grote Havensteeg een automaat was 
geloof ik graag. Of dat de eerste in Hoorn was, weet ik 
niet. Wel was er vlak voor de 'IWeede Wereldoorlog en 
in de eerste oorlogsjaren een automatiek aan de west
zijde van het Grote Noord ter hoogte van fa. Waardijk 
schoenen. Daar werden voornamelijk gebakjes ver
kocht. Kroketten en andere moderne snacks evenals 
patatfrites bestonden toen niet of nauwelijks. Dat laat
ste product werd in Hoorn voor het eerst verkocht 
door de heer Denies, die voor de oorlog een oliebol
lenkraam op de kermis exploiteerde. Denies had zijn 
winkeltje (nu zou dat snackbar heten) op de Gouw 
tussen de huidige HEMA en de kaaswinkel van Kaan. 

In het artikel over drukkerijen in de binnenstad ont
breekt Posthuma in de Trommelstraat. Deze is in de 
vijftiger jaren overgenomen door Klaassen. Toen het 
belastingkantoor van het Grote Oost vertrok, is de 
drukkerij in feite van achteren (Trommelstraat) naar 
voren (Grote Oost) verplaatst. 
Mer dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet, 

Henk Stam 
Hoorn 

Betreft nummer 1 Oud Hoorn, 22ste jaargang, 15 
maart 2000. 
Achterpagina: Hoe Hoorn veranderde/ Witte Badhuis. 

Geachte redactie, 
Toevallig heb ik bovengenoemde foto ook in mijn 
bezit. Op de achterkant staat geschreven welke heren 
daar op deze zonnige dag langs het Witte Badhuis fiet
sten: links Jaap van Petten, rechts Dirk Scherpen
huizen. 
Zo worden op deze in 194 7 verzonden ansichtkaart 
zelfs ruggen herkenbaar gemaakt. 
Bijzaak: Mijn moeder, Annie Wils, was familie van 
architect Wils van het Witte Badhuis. 
Een en ander ter uwer informatie, 
Een vriendelijke groet van, 

Ledenexcursie 
naar Haarlem 

Lydia Hoogland 
Hoorn 

De ledenexcursie vorig jaar naar Gouda was succes
vol, zeker wat betreft het aantal deelnemers. 
Hopenlijk zal dit ook dit jaar het geval zijn! Om uw 
agenda bijtijds te kunnen invullen, maak ik vast nu 
de datum en de stad die we zullen bezoeken bekend. 
De stad Haarlem zal tijdens deze excursie worden 
bezocht op zaterdag 14 oktober aanstaande. 
Haarlem is een van de belangrijkste monumenten
steden van Nederland en dus alleszins een bezoek 
waard. De stad herbergt bijvoorbeeld nog een twin
tigtal hofjes, heeft een prachtig Stadhuis, de 
Vleeshal (Unesco-monument), het Teylers museum, 
de kathedrale basiliek St. Bavo etc. 
Ook deze excursie zal een combinatie zijn van een 
stadswandeling en het bezoeken van belangwekken
de gebouwen cq. musea. Het definitieve programma 
zal in het volgende kwartaalblad worden opgeno
men. Ook zal dan de definitieve prijs bekend zijn. U 
kunt zich opgeven voor deelname in ons vereni
gingsgebouw het Oost-Indisch pakhuis, Onder de 
Boompjes, 22 te Hoorn, op dinsdag, donderdag en 
zaterdag. 
Wilt u in contact komen met andere leden van de 
vereniging, dan is dit een goede gelegenheid. Ik 
hoop dat we weer met een volle bus kunnen ver
trekken! 

Marit Veerman 
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Door vakantiedrukte dit maal een wat kortere bij
drage dan nornaal. Ik ontving een foto van de heer 
Entius van het Achterom en vier opnamen van 
Christ Staffelen uit de verzameling van mevrouw 
Thierens-Schneider. Informatie over eerder geplaats
te foto's kreeg ik van mevrouw Annie Hart uit Baarn, 
de heer Ben de Haan uit Westerblokker, de heer N. 
Ottenbros uit Venlo en mevr. Reinie Brugge-Mulders 
uit Purmerend. Ik dank alle inzenders hartelijk voor 
hun informatie en het ingezonden fotomateriaal. 

Tweeling voor een sleperswagen en een opa voor 
een bakkerskar 
De eerste twee informanten gingen terug op foto's die 
al enkele jaren geleden geplaatst waren. Voor 
mevrouw Hart was dat de voorplaat van de 2oe jaar
gang, nr. 4 (dec. 1998). Afgezien van het feit dat het 
leuk is om te weten wie erop staan, is de foto histo
risch gezien ook een prachtige plaat. Een grote sle
perswagen op het Gerritsland met drie mannen op de 
bok Volgens de bijbehorende tekst waren dat een 
onbekende voerman links en twee kooplieden, leden 
van de familie Polak Wat de lading betreft, die houdt 
het midden tussen geslachte varkens en balen katoen. 
Een humoristische fotograaf zette tussen de bomen 
van het lamoen 1 in plaats van een paar zware 
Belgische sleperspaarden met lange haren aan hun 
benen, de tweeling Jopie en Nico Mak Volgens mevr. 
Hart is dat niet helemaal juist, maar ziet u links Arie en 
rechts Jo Mak, later zuster Alphonse. Ze zijn beiden 
later in het klooster gegaan.Het waren kinderen van 
de groenteboer Mak die op het Gerritsland op nr 32 
woonde. Zie ook de foto op p. 155, die mevrouw Hart 
in de jaren twintig van hem maakte. Arie werd in 1939 
tot priester gewijd en vertrok naar Borneo (nu 
Kalimantan) in Indonesië. 
Volgens de tweede informant, de heer Ben de Haan, 
zou op de foto op de achterzijde van nr. 4 van de 19e 
jrg. (dec. 1997), dat is dus p. 192, te zien zijn de opa 
van mevr. Bos-Wormsbecher, zeilmaker te Sneek De 
foto valt echter juist op door zijn leegte. Hij laat het 
oostelijk gedeelte zien van de Appelhaven en een stuk
je van de Korenmarkt. Met hulp van een loupe ont
dekten wij een dame gezeten voor een winkel die met 
een niet te onderscheiden bezigheid bezig was en op 
het stukje van de Appelhaven tussen de Wijde
brugsteeg en de Bottelsteeg een jongen met een bak
kerskar. Wij laten het oordeel over aan de kenissen 
van de genoemde opa. 

Katholiek kleuterklasje, VCJBers op reis en de 
kinderen van het Pelmolenpad 
De heer Ottenbros te Venlo herkende nog enige kinde
ren op een foto in hetzelfde nr. 4 van de 19e jrg. (dec. 
1997) op p. 183. Dat is een klasje van de katholieke 
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kleuterschool aan het Nieuwe Noord. Overigens, het 
napluizen van oude nummers van het kwartaalblad om 
de namen van onbekende inwoners van Hoorn op te 
sporen lijkt me een zeer nuttig streven, waarvoor ik 
alle mogelijke medewerking zal verlenen. Bij de hier 
genoemde foto gebruiken we de nummers van de bij
gevoegde schets. We krijgen dan de namen: 2. Theo 
Smit. 8. Giel Lieshout. 17. Jan Hendriks. 18. Jongetje 
Knol. 14. Simon Lampe. 20. Ben Rustenburg. 30 Jan 
Mak Of hij familie was van de hierboven genoemde 
Mak is me niet bekend. 31. Cor Groot. 36. Jan Stam. 44. 
Cor Veeken. 45. De briefschrijver Klaas Ottenbros zelf. 
Van mevrouw Reinie Brugge kreeg ik een paar namen 
van onbekenden uit de groep VCJBers in het vorige 
nr., 22e jrg., nr. 1, p. 41-42. Zij herkende: 18. Mej. E. van 
Berkel, onderwijzeres aan de Draafsingelschool, waar 
de al vaker in deze rubriek genoemde J. van Berkel 
hoofd was. Zij waren ook familie van elkaar. 12. Mej . 
M. van Berkel, kleuterleidster in Grootebroek, later in 
Amsterdam, nog een familielid. De beide dames waren 
tantes van mevrouw Brugge. 11. Mej. A. Remeyn of Re
mein, kleuterleidster aan de kleuterschool in de Wis
selstraat. De heer met de zwarte hoed geheel links, is 

Ajb. 1. Schets van bewoners Pelmolenpad 

volgens haar inderdaad een dominee, en wel ds. Leen
zen of Leensen. De heer Hans Altorffer deelde mij nog 
mee dat niet nr. 54 zijn vader is maar nr. 31. 
De heer Niek van de Pol vertelde me, dat de foto die 
hij had ingezonden en die we op p. 39 van het vorige 
nummer plaatsten geen familiefoto was, maar een wil
lekeurige groep bewoners van het Pelmolenpad toon
de. Mijn excuses voor de gemaakte fout. Hij gaf me 
een lijstje met de namen van de dames en de kinderen 
in de volgorde waarin ze op de foto te zien zijn en een 
schetsje van hun plaats op de foto. Ik heb getracht de 
schets over te nemen (afb. 1), maar omdat de foto 
vooral aan de rechterzijde overbelicht is, is me dat niet 
helemaal gelukt. Ik geef u hierbij de namen zoals ik ze 
van de heer Van de Pol ontving. Van links naar rechts 



Ajb. 2. Drie heren 

ziet u dan: 1. Nellie Nieuwpoel. 2. Cor Jillings. 3. Gon
nie Jillings. 4. Wil Jongkind. 5. Joop van de Pol. 6. 
Frida Nieuwpoort. 7. Een onbekende, van wie alleen 
het hoofd te zien is. 8. Piet Tak. 9. Bets van de Pol. 10. 
Overbelicht en misschien daardoor onbekend meisje. 
11. Hannie van de Pol. 12. De wat grotere dame die bo
ven de rij uitsteekt Janny Nieuwpoort. 13 Piet 
Jongkind. 14. Kees van de Pol. 15. Onbekende.16. 
Rieka Jillings. 17. Joop Braakman. l 7a Onbekende.IS. 
Nic. van de Pol, de inzender. 19. Onbekende. 20. Onbe
kende. 21. Riet van de Pol. 22. Piet Braakman. 23. 
Onbekende. 24. Onbekende. Miep van de Pol. De vol
gende kinderen woonden in de buurt en staan moge
lijk als onbekende op de foto: Louis Jillings, Annie 
Jillings, Freek Feller, Jaap Jillings, Gré Winkel en Jaap 
Winkel. 

Puzzelrit 

Ajb. 3. Controlepost bij puzzelrit 

De zending nieuwe foto's begin ik met een plaatje (afb. 
2) van drie, zo te zien niet geheel nuchtere heren uit de 
verzameling Entius. De hoeden verwijzen naar de 
jaren twintig. Op de achtergrond een doek met een 
prachtig landschap. Het zou iets van de kermis kunnen 
zijn. Ik wacht uw antwoord af. 
De volgende twee opnamen ontving ik van mevr. Petra 
Rhodens-de Ridder uit de Rotiusstraat. De foto 's tonen 
een puzzeltocht per fiets die georganiseerd werd door 
de MAC (Motor- en Auto Club) Hoorn, waarschijnlijk 

in 1963. Op het eerste plaatje (afb. 3) een controlepost 
herkenbaar aan een vlag die volgens de bijgevoegde 
tekst groen was. De controle werd uitgevoerd door de 
dame in de auto, mevr. Riet Schneiders. Dat zij zich 
nauwgezet van haar taak heeft gekweten blijkt uit het 
feit, dat zij later de echtgenote werd van de achterste 
heer rechts staande. De heer met de bril is Rein 
Schneiders, 'grondlegger en vader van de huidige eige
naar van autorijschool Schneiders'. De nauwgezette 
lezer merkt, dat er iets anders staat dan bedoeld 

Ajb. 4. Start van de puzzeltocht 

Ajb. 5. Schets van vertrek puzzeltocht 

wordt. De voorovergebogen figuur is Ad Schneiders. 
Daarmee is het min of meer een familiekiekje gewor
den. 
De volgende foto (afb. 4) geeft een ander beeld van 
dezelfde puzzeltocht. Volgens een schetsje (afb. 5) 
geef ik aan welke bekende figuren uit de Hoornse mid
denstand en hun echtgenotes hier te zien zijn. 1. Alie 
de Ridder, vrouw van de smid aan de Veermanskade. 
2. Annie Woestenburg., vrouw van de loodgieter aan 
het Kerkplein. 3. Loes Middelbeek uit de Schouten
straat. 4. Piet Boot, melkboer, nu Chikadoo.5. Jan 
Woestenburg sr., woonde aan het Kerkplein. 6. Trien 
Schneiders, echtgenote van de man van de autorij
school. 7. Jan Woestenburgjr., loodgieter, woonde aan 
het Kerkplein. 8. Jan Groot, schoonzoon van Schnei
ders. 9. Onbekende heer. 10. Joosten, voornaam onbe
kend. ll. Gaat geheel schuil achter de heer Joosten en 
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zal daarom wel eeuwig onbekend blijven. 12. Gerard 
Houter van de H.O.B.I. Ik woon nog niet lang genoeg 
in Hoorn om te weten waarvoor deze letters staan. Dit 
bedrijf moet aan het Keern gestaan hebben. 13. Ad 
Schneiders, drukker. Hoek West-Kleine Havensteeg. 
14 Rein Schneiders, autorijschoolhouder. Van u de 
naam van nr. 9. 

Pakhuissteen onthuld en fietsende korfballers 
De twee laatste foto's komen uit de verzameling van 
mevrouw Thierens-Schneider. De eerste laat een 
plechtigheid zien op de Veemarkt (afb. 6) . Een groep 
notabelen heeft zich verzameld voor de ingang van de 
stadstimmerwinkel of Turfpakhuis, dat zich inmiddels 

Ajb. 7. Schets van plechtigheid Veemarkt 

Ajb. 6. Plechtigheid op de Veemarkt 
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tot makelaarskantoor heeft ontwikkeld. Het moet 
warm tot zeer warm zijn geweest, want één van de 
heren wist zich het zweet af van het voorhoofd. Links 
staat een persoon die door een gordijntje aan profane 
blikken wordt onttrokken, de hand te schudden van 
wat wel eens de beroemde Kerkmeijer zou kunnen 
zijn.Het gordijntje lijkt net opzij te zijn getrokken voor 
een steen die het middelpunt van de plechtigheid 
vormt. Op deze steen staat (ook nu nog) de tekst DEZE 

GEDENKSTEEN/ WIL ZIJN EEN BEWIJS/ VAN WAARDEERING 

VOOR / DEN IN 1882 GESTICHTE/ NIEUWE VEEMARKT/ 10-8-

1922. Deze tekst memoreert een poging de stad een 
nieuwe economische impuls te verschaffen door bouw 
van de spoorlijn van Zaandam naar Hoorn en de aan
leg van een nieuw veemarktterein op de plaats van het 
Waaitje. Bovendien kocht de gemeente in dat jaar het 
voormalige Turfpakhuis van het Kerkenarmenfonds 
aan voor de somma van f 6000,-. Op de één of andere 
wijze was Oud Hoorn bij deze transactie betrokken. 
Mogelijk staat hier het grootste deel van de vereniging 
bij de stadstimmerwinkel op de stoep; vergeet niet, dat · 
Oud Hoorn nog in een zeer pril stadium van haar 
bestaan verkeerde. Zelf ben ik op dit moment niet in 
staat om na te gaan of en zo ja, waarom Oud Hoorn bij 
de officiële overdracht van dit gebouw betrokken was 
maar één van onze (bestuurs )leden van dit moment 
moet die vraag zonder meer kunnen beantwoorden. 
Graag de namen van alles wat zich laat aanzien als het 
puikje van de Hoornse monumentbewaarders in 1922. 



Ajb. 8 Het uitstapje van de korjbalclub 

Voor de beantwoording kan wellicht de bijgevoegde 
schets (afb. 7) u helpen. 

De laatste foto (afb. 8) is ook uit de collectie van me
vrouw Thierens afkomstig. Blijkens een geschreven 
tekst op de achterzijde gaat het hier om een fietstocht 
van de Roomskatholieke Korfbalclub naar Bergen. 
Korfballen schijnt in die dagen een bij uitstek door 
vrouwen beoefende sport te zijn geweest. Op de foto 
zien we tien dames en twee heren. De meeste dames 
dragen een vreemd soort petten met een overtrek ter 
bescherming tegen de regen. De dame en de heer die 
voor de groep op de grond zitten en daardoor het mid
delpunt vormen, zijn anders gekleed. De dame heeft 
iets op haar hoofd dat op een theemuts lijkt. De heer 

De zomeravondwandelingen 
Vrijdag 23 juni start in het Noorderplantsoen tegen
over het N.S. station om 19.30 uur de derde zomer
avondwandeling. Deze wandeling heeft als thema 
Hoornse Hofjes. Op het programma staat een 
bezoek aan het enige gildehuis dat Hoorn nog rijk 
is: het Timmermansgildehuis achter het Dal, het 
onderkomen van het Westfries Genootschap. Ook 
wordt een bezoek gebracht aan de tuin van het bin
nenstedelijk seniorencomplex: het Pietershof. 
Afroeper Hieke Stapel zal zeer waarschijnlijk ook 
die avond een grote groep wandelaars op pad stu
ren. Het overige programma van de stadswandelin
gen ziet er als volgt uit: 

naast haar draagt de vreemde combinatie van een rug
zak - wat te zien is aan de riemen over zijn schouders 
- en een ouderwetse staande boord, terwijl hij een 
voor mij onbekend tokkelinstrument bespeelt. Zijn 
strooien hoedje ligt bovenop de fiets rechts naast hem. 

De foto is volgens een stempel op de achterzijde 
gemaakt door Foto FA. Voskuijl, Laanstraat 104, 
Baarn. Geen enkele van de afgebeelde personen is bij 
naam bekend. Ik hoop dat één van onze lezers hier een 
of meer van de fietsers herkent. 

1. Lamoen: het u-vormige stel van balken voor aan de 
wagen waartussen het paard of de paarden werden 
gespannen. 

Datum Thema Startplaats Bezichtiging 

7 juli Kloosterwandeling Rode Steen Weeshuis tuin 

21 juli Statenlogement/ Rode Steen Stadstuinen van de 

Kerkepadwandeling families Habes en 

Renckens 

4 aug. Wallenwandeling Oosterpoort Geen 

18 aug. Veenenlaanwandeling Oosterpoort Geen 
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KJE 

Het Winston Theater gebouwd in 
1918 op de hoek van het Grote 
Noord en de Rode Steen is zoals 
iedereen weet, helemaal uitge
brand. In het kwartaalblad van 15 
maartj.l. gafik in deze rubriek nog 
te kennen dat ik de zijgevel mooi 
vond. Inmiddels zijn de resten van 
dit karakteristieke pand naar 
beneden gehaald en gaapt er een 
groot gat op deze zo bepalende 
plek van de Rode Steen. 
Door ruimtegebrek konden er in 
het vorige blad maar vier foto's 
geplaatst worden. Voor een aantal 
doorgewinterde deelnemers wa
ren de twee ingangen en de twee 
raampartijen niet moeilijk te vin
den. Maar ik probeer ook aarze
lende puzzelaars over de streep te 
halen. 
Foto 1 geeft drie deuren te zien 
aan het Gerritsland nummer 19. Ik 
vermoed dat de deuren dateren 
van 1974. In dat jaar werd het 
pand drastisch verbouwd, terwijl 
het daarvoor onbewoonbaar ver
klaard was. (Zie H.H.S.M.) 
Van de bewoners van de panden, 
Gerritsland 17-19 ontving ik een 
brief waarin o.a. het volgende 
staat: 
"Hoewel ons huis geen historische 
waarde meer heeft voor Hoorn, 
streven wij ernaar om het zoveel 
mogelijk een authentiek aanzien 
te geven. 
Een gevelsteen geeft aan dat in 
1869 een eerste steen is gelegd 
voor naar mijn idee destijds een 
nieuwe gevel, die aan weerzijden 
een toegangsdeur had plus twee 
ramen. 
Op de bewuste foto ziet u twee 
kozijnen, dat van de toegangsdeur 
op nr. 19 en een raamkozijn. Zij 
zijn later doorgetrokken om de 
drie (Willem III?) deurtjes in te 
bevestigen. 
Het huis bood, zoals wel meer 
grote huizen destijds onderdak 
aan twee gezinnen. Het huis (ach
ter de gevel) moet veel ouder zijn, 
maar duidelijke informatie hier
over is moeilijk te vinden. Zo zijn 
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er bijv. plafond balken met sleutel
stukken op een hoogte van 4 
meter aangebracht. In de voorka
mer op nr. 17 bevindt zich een 
grote nis naar nr. 15. Ook hiervan 
is de oorspronkelijke functie ons 
onduidelijk. In de achtergevel 
bevinden zich boven de ramen 3 
'stenen' met engeltjes; destijds 
door de heer Poland vervaardigd 
die het pand eind 70 begin 80'er 
jaren bewoonde. Hij deed dat aan 
de hand van een oude steen die 
wij nog bezitten. 
Graag zouden wij meer willen 
weten over dit huis, de historie en 
zo mogelijk foto's of tekeningen 
van vroeger. Zou u dit voor ons 
willen vragen in uw verenigings
blad?" 
Tot zover het schrijven van Douwe 
Kamstra en Jeanette Cramer 
Ingang 2 is te vinden in de Noor
derkerksteeg in de zijgevel van de 
kosterswoning tegen de zuider
beuk van de Noorderkerk. 
Het is een van oorsprong l 7e 
eeuws pandje. Of deze ingangspar
tij ook oorspronkelijk is, durf ik 
niet te zeggen. Er zijn een aantal 
vaste vormen wat l 7e eeuwse deu
ren en ramen betreft en deze 
ingang lijkt mij daar een fraaie 
afgeleide van. 

Foto 3. Het bovenstuk van de 
voorgevel van Kruisstraat 9. Ja, ik 
heb een zwak voor de bouwstijlen 
tussen 1900 en 1940 en dit pand is 
gebouwd in die periode. In 1922 
geeft het R.K. Parochiaal Kerkbe
stuur van de H.H. Cyriacus en 
Franciscus architect S. Brauson
ter uit Zaandam opdracht dit huis 
te bouwen. De invloed van de 
Amsterdamse School en de Art 
Deco is merkbaar. 

Foto 4. Dit kleine raampje is te 
vinden tussen Dubbele Buurt 1 en 
het hoekpand, Breed 11, om
streeks 1900 het onderkomen van 
het Rijkslandbouw proefstation. 
Achter dit pand bevindt zich nog 
een huis, toentertijd bewoond 

Femke Uiterwijk 

door de conciërge van het kantoor 
Breed 11, waarvan de ingang aan 
de Dubbele Buurt was. 
Het kleine raampje was oorspron
kelijk bedoeld om licht te geven in 
het steegje dat tussen de concier
gewoning en Dubbele Buurt 1 
loopt. 
Veertien inzenders hebben hun 
(goede) oplossingen ingestuurd. 
Waarvoor hartelijke dank! Er zijn 
ook nieuwe inzenders bij. De 
meesten vonden de puzzel niet 
moeilijk. Alleen ben ik het met Ge
rard en Ciel Lampe eens, dat het 
rondkijken op de fiets in de bin
nenstad door het drukke autover
keer gevaarlijke situaties kan 
opleveren. Maar als je wandelt 
worden ook de vouwen uit je 
broek gereden! 
De inzenders zijn: J. Baart, M. 
Duin-Neelen, J. Lakeman, fam. 
Lampe, G. v. M. Lampe, M.C. Mes, 
J.C. Opmeer, fam. Semler, Rik Sin
ger, J.F. Swagerman, D. Tange
man, fam. Tober, Arnold de Wolff, 
J. Zwarekant. 
Winnaar is geworden: Fam. Tober. 
De nieuwe opgaven zijn denk ik 
niet moeilijk. 
Foto 1. betreft een geveltop langs 
een inrijroute naar het centrum. 

Foto 2. Dit bovenkantje komt u tij
dens dezelfde rit tegen, maar dan 
even verder. 

Foto 3. Een hoèkpand in het noor
delijk <;teel van de stad. 

Foto 4. Een stukje gevel boven 
een winkelpand van een bekend 
concern. 

Foto 5. In welk pand bevindt zich 
dit siermetselwerk? Het betreft 
hier een gebouw ten algemene 
nutte, zal ik maar zeggen. 

Ik wens een ieder mooi weer toe 
tijdens haar of zijn zoektocht. 
Doet u de oplossingen weer in 
mijn brievenbus: Grote Oost 98-
100, 1602 BZ Hoorn. 



Foto 2 Foto 5 
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Dit was de boerderij van de familie Spruit aan de 
Koepoortsweg 106. Een negentiende-eeuwse woning 
met allure, want vooral het middengedeelte maakt 
door zijn hoogte en de fraai versierde dakrand toch 
wel indruk. Het merkwaardige was ook nog dat dit 
niet zomaar een stadswoning was, want erachter 

Kijkje op het Grote Oost vanaf de Wijdebrugsteeg 
begin 1900. Links op de hoek is nog een kruideniers
winkeltje waar nog sterke drank verkocht wordt ook. 
Rechts, Grote Oost 53, waar nu nog het Kantongerecht 
gevestigd is, is sprake van een woonhuis. Het Rijk 
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stond een onvervalste West-Friese stolpboerderij (zie 
'Toen Hoorn nog Oud Hoorn was', pag. 107) Het moest 
ook een echte statiefoto worden gezien de plaats van 
het gezin tussen de bomen. 
In 1958 is dit pand gesloopt om de aanleg van de 
Juniusstraat mogelijk te maken. 

kocht het pand als onderkomen voor het Kanton
gerecht in 1930. Op dit gedeelte waren toen ook geen 
stoepen, maar die waren toen ook niet nodig. Midden 
op de dag (zie de schaduwen op de weg) maakt een 
man met een handkar gebruik van de straat. 
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