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Redactie: Gerrit van der Heide en Willem Jan Wester 

Verenigingsnieuws 

Het hoofdpunt van de agenda van de ledenvergadering van 15 maart 1978 was het bespreken 
van de plannen van aktie voor inrichting als museum van het oude gemaal onder het motto: 
"Oud-Andij k onder de pannen". 
Met instemming van de ledenvergadering zullen de volgende akties gevoerd worden_ 
a. Een enveloppen-aktie huis-aan-huis, waarbij een aantrekkelijke folder wordt aangeboden 

waarin de bedoelingen van de aktie worden verduidelijkt met teksten en illustraties. 
b. Een persoonlijke benadering van personen, instellingen en bedrijven voor renteloze 

leningen en/of schenkingen van inventaris. Op het geschonken voorwerp wordt dan de 
naam van de schenker duidelijk vermeld. 

c. Van het schi lderij "Gezicht op de polder" van de Andijker schilder Dekker wordt een 
vijfkleurendruk gemaakt die gekocht kan worden door een ieder die hiervoor interesse 
heeft maar vooral is bedoeld voor oud-Andijkers waar ook ter wereld. 

d. Bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk zal subsidie worden 
aangevraagd voor een dia-projector met klankbeeld, -en bij het Anjerfonds zal een bij
drage worden gevraagd voor vitrines. 

Het museum zal worden beheerd door de stichting "Oud-Andijk". De leden van de stichting 
zijn benoemd door het gemeentebestuur. Leden zijn: G. Sijm (voorzitter), W.J. Wester 
(secretaris ), Mw. Groot-Serno (penningmeester), J. Kluin, W. Visser, C. Visser en D. Mantel. 

Het bestuur van de vereniging is ingaande 15 maart 1978 samengesteld als volgt: C. Visser 
(voorzitter), W.J . Wester (secretaris), Mw. Mantel-Schaap (vervangend secretaris), N. Selder
beek (penningmeester) , G. van der Heide (adviseur), J.C. den Hartog, P.C. Smit, G. de Vries, 
J. Bootsman, D. Langbroek en H. de Greeuw. 

Aan het gemeentebestuur zal voor de exploitatiekosten een garantie worden gevraagd, 
maar dan moet vanuit de veren iging en vanuit de gehele gemeenschap voldoende inzet en 
interesse worden betoond om een zo gunstig mogelijke exploitatie te realiseren. 

Overige activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar waren: 

Een excursie naa r Ketelhaven en Elburg op 24 september 1977. Een veldexcursie in de pol
der naar de Bronstijdopgravingen op 15 oktober 1977. Nogmaals de vertoning van de film 
"Het Grootslag" op 15 maart 1978. Maar het overgrote deel van de activiteiten was gericht 
op het bemachtigen van een onderdak. Hierover is vele malen vergaderd, zijn vele contacten 
gelegd, zowel mondeling als schriftelijk en zijn plannen en berekeningen gemaakt. 

Ook fin ancieel ging het de vereniging niet slecht. Volgens de balans per 31 december 1977 
bedroeg het vermogen van de vereniging f 3.731,83. Een zinnige raming over het komende 

3. 



4. 

verenigingsjaar is niet samen te stellen, maar er is hoop en verwachting dat alles in orde zal 
komen en dat in de loop van 1978 of aanvang 1979 het museum voor gebruik gereed is. 
Hierbij wordt ook gedacht aan faciliteiten voor de watersportvereniging "De Kreupel". 

--oOo---

PIJPEKOPPEN 

Het verzamelen van pijpekoppen is een rage geworden bij jong en oud, maar de meeste ver
zamelaars weten te weinig van hun pijpen om echt van hun verzameling te kunnen genieten. 
Het verzamelen van literatuur over pijpen is een moeizame bezigheid en je licht opsteken bij 
een museum ging tot voor kort ook niet. 
Maar sinds juni 1975 kan Amsterdam zich gelukkig prijzen dat het als enige stad in Europa 
een museum heeft dat helemaal gewijd is aan de kleipijp. Dit pijpenmuseum is ondergebracht 
in het pand van Antiekmarkt en Galerie Icon, Frederiksplein 16. Het museum laat de ontwik
keling van de klei pijpen zien in zes wandvitrines. Hoewel de Goudse pijp centraal staat, zijn 
er ook pijpen van Belgische, Franse, Duitse en Engelse makelijk tentoongesteld. 
Behalve aan de pijpen zelf is er ook aandacht besteed aan het maken van pijpen. Een serie 
van vier achtiende eeuwse prenten geeft een compleet overzicht van de vervaardigingsmethode, 
die nog eens verduidelijkt wordt doo r het in de overige vitrines in het museum aanwezige 
pijpmakersgereedschap als vormen, stoppers, droogrekken en originele werkbank. 

In 1942 "ontdekte" Columbus Amerika. Hij maakte toen als eerste Europeaan kennis met 
het gebruik van tabak door de Indianen. Hij bracht de rood-stenen pijpjes en het tabakskruid 
naar Portugal en introduceerde het roken daar aan het hof. 
Snel vindt het kruid nu zijn .weg naar Frankrijk, vooral door toedoen van Nicot, d ie er zijn 
vorstin Catharina de Medicis mee genas. --
Het inhaleren van rook die vrijkomt bij het branden van kruiden was in Europa al een oud 
gebruik. De Oude Grieken rookten gedroogde bladeren van het kleine hoefblad om adem
halingsmoeilijkheden te genezen. En Plinius verhaalt dat de Romeinen verkoudheid genazen 
met hetzelfde kruid. Duidelijk is dat de vroegste vormen van roken dienden ter genezing 
van kwalen. Het kan verkeren. 
Na Portugal en Frankrijk kwam de tabak naar Engeland. Wie het daar introduceerde is niet 
bekend. Er wordt algemeen aangenomen dat John Hawkins in 1565 het pijproken propa
geerde. Het Indiaanse kru id, gerookt uit een klein potje met een steel eraan, stond 10 jaar 
later bekend als een uitstekend geneesmiddel voor ingewandstoornissen, maar vooral als een 
probaat middel tegen de pest. 
Waarschijnlijk waren de allereerste pijpjes geiinporteerde rood-stenen pijpjes van de Indianen. 
In t575 waren er echter al pijpjes in de handel, gemaakt van wit-bakkende klei. De uitvin
ding van de kleipijp wordt dan ook aan de Engelsen toegedicht. 
De vervaardigingsmethode van de kleipijp is vanaf het begin tot omstreeks 1940 vrijwel gelijk 
gebleven. Een rolletje klei wordt in een metalen pijpvorm geplaatst, die in een bankschroef 
geklemd wordt. Een ijzeren pen, weyer genaamd, zorgt voor het rookkanaal en met de zoge
naamde stopper wordt de ketel van de pijp hol gemaakt. Daarna wordt de pijp uit de vorm 
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gehaald en afgewerkt. De betere soorten worden met een agaatsteen geglansd en krijgen daar· 
door een prachtig glanzend uiterlijk. 
Omdat de tabak vanuit Virginia ingevoerd moest worden en hierdoor erg duur was, hadden 
de oudste pijpjes kleine kopjes. De inhoud is minder dan een kubieke centimeter en bij de 
vroegste exemplaren is de ketel bijna even dik als de steel. Als men in Engeland tabak begint 
te verbouwen, daalt de tabaksprijs en worden de ketels groter. 
De tabak werd verkocht in gevlochten strengen. De roker moest er met een mes een stukje 
afsnijden. Behalve roken kende men het pruimen en werd er tabaksthee gedronken. 
In het begin van de zeventiende eeuw wordt het roken meer algemeen. Ook vrouwen wagen 
zich aan het pijproken. 
De pijpfabricage neemt een hoge vlucht. In de loop van de zeventiende eeuw worden de 
koppen al groter en er komen verschillende modellen. Over heel Engeland verspreid versche
nen pijpemakerijen, doch voornamelijk in Londen en Bristol. 
Zo werkten er in 1643 ongeveer 1000 pijpemakers in Londen. 
In 1603 stierf koningin Elisabeth van het huis Tudor. Zij werd opgevolgd door James 1, die 
al spoedig berucht was om zijn geloofsvervolgingen. James was een fel tegenstander van ta
baksgebruik, waaraan zijn zoon verslaafd was. Veel handwerkslieden {pijpemakers) ont
vluchtten Engeland en vestigden zich in Holland, waar zij dienst namen in het leger van Prins 
Maurits. Als in 1609 het twaalfjarige bestand wordt afgekondigd nemen de soldaten hun 
oude beroep weer op. 
Zo ontstonden pijpemakerijen in Amsterdam, Hoorn, Leiden, Rotterdam, Gouda, Zwolle, 
Deventer en Groningen . In Gouda heeft het pijpmaken een hoge vlucht genomen . In 1660 is 
het aantal pijpmakers in Gouda zo groot, dat tot oprichting van een gilde besloten wordt. 
De handel in pijpen maakt Gouda groot. Omstreeks 1750 zijn er 7000 mensen in de pijpen
industrie werkzaam. Dat is zeer veel bij de wetenschap dat Gouda toen 20.000 inwoners tel
de. Het Goudse pijpemakersgilde heeft als zodanig bestaan tot 1798. 
Tegen het einde van de ac~tiende eeuw ontstaan pijpemakerijen rond Keulen. De in- en 
doorvoer van pijpen wordt nu door Duitsland verboden en de Goudse productie loopt enorm 
terug. Ook de opkomst van porseleinen-, meerschuim- en houten pijp verandert hieraan niets . 
Gouda wordt een arme stad. 
In 1798 wordt het gilde opgeheven en er blijven nog slechts een paar pijpemakers over. 
In navolging van pijpemakers in Engeland, België en Frankrijk worden er tegen het einde van 
de vorige eeuw fraaie figurale pijpen gemaakt die zeer populair worden. Ook de doorroker 
die rond 1900 verschijnt is een succes. 
Omstreeks 1940 is de productie van kleipijpen beëindigd. Tegenwoordig worden er in Gouda 
nog wel pijpen gemaakt, maar dit zijn gegoten pijpen en voornamelijk bestemd voor de sou
venierhandel. 

Ook door mij zijn enige honderden pijpekoppen verzameld, al dan niet versierd of voorzien 
van een pijpmakersmerk. Daartussen bevindt zich een tinnen pijpje. Dit pijpje stamt vermoe
delijk uit de eerste helft van de achtiende eeuw. Het komt in vorm overeen met de korte 
pijpjes met peervormige ketel uit diezelfde tijd. Tinnen pijpjes zijn zeer zeldzaam. Als dit 
pijpje . al een gebruiksvoorwerp was, diende het mogelijk als zondagse pijp. Tin werd immers 
het zilver van de gewone man genoemd. 
Het komende Andijker museum zal dan ook een vrij grote collectie pijpekoppen herbergen. 
Deze collectie is mogelijk nog aan te vullen door schenkingen en bruiklenen. 

W.J. Wester 



EEN MUSEUM MAAR DAN? 

Onder het motto "Oud-Andijk onder de pannen" is de aktie gestart om gelden in te zamelen 
voor de inrichting van een Andijker museum. 
Na jaren is het zover, kan er een echt museum komen. 
Reeds lang wordt e r verzameld van pijpekoppen tot landbouwmachines. De verzamelaars 
zochten contact met elkaar en hieruit ontstond de gedachte alles in een gebouw onder te 
brengen en voor publiek toegankelijk te maken. Als vanzelfsprekend gingen de gedachten uit 
naar het oude kerkje van de Kerkbuurt. Alle inspanningen ten spijt kon dit 9'.!en doorgang 
vinden. Uite indelijk kwam de kans het oude watergemaal te bemachtigen, tenminste als door 
in teresse bij de bevolking voldoende geld ingezameld kan worden. Maar al loopt de geldinza
meling ook boven verwachting, de moeilijkheden beginnen nu pas goed. 
Het is niet zomaar wat een museum te stichten en gaande te houden. Een brede en blijvende 
interesse van de bevolking is noodzakelijk. 

Wat is nu het doel van een museum en hoe dit doel te realiseren? 

Een museum moet meer zijn dan een opslagplaats van mooie, vreemde, zeldzame of dierbare 
dingen, meer dan een clubgebouw met magazijn. 
Een museum moet een middel zijn tot beter begrip van situaties uit het verleden en aldus 
een verduidelijking van het nu . 
Daarom zal in het museum het huidige Andijk evenzeer tot zijn recht moeten komen. Hier
voor moet wetenschappelijk werk gedaan worden in en met de verzamelingen. De voorwer
pen moeten beschreven worden, een beschrijving die voert naar de tijd van herkomst en de 
bedoeling van de voorwerpen. Deze beschrijving moet de basis zijn voor de opstelling van de 
zalen en vitri nes met bijbehorende teksten, foto's en tekeningen. 
De verzamelaars zullen meer kennis moeten verwerven over de voorwerpen. Die kennis zullen 
zij zo moeten ve rtalen dat zij door het publiek verstaan wordt. Zij zullen zich moeten ver
diepen in de verwachtingspatronen die bij het publ iek bestaan. 
Ook zu ll en zij een raming moeten maken van het aantal bezoekers dat is te verwachten. 
Door de plaats van het museum zal een groot deel van de te verwachten bezoekers doelbe
wust een omweg naar het museum moeten maken. Het is daarom van belang dat de opstel-
1 ing aantrekkelij k genoeg is om de reis en de toegangsprijs waard te zijn. 
Voor de educatieve fu nktie van het museum is het van groot be lang dat er een relatie tot 
stand wo rdt gebracht tussen de voorwe rpen en de bezoekers. Hiertoe kunnen audio-visuele 
hu lpmiddelen als dia-projector en klankbeeld veel bijdragen. 
Het bestuur ziet zich als taak gesteld een eenvoudige opstelling van origineel materiaal samen 
te stell en, voorzien van de meest di rekte uitleg door ongekompliceerde opschriften. 
Alles bij elkaar nogal een opgave en waarbi j, zeker in het begin, hulp van andere musea 
nodig is. 
Veel is al verzameld en nog vee l zal moeten wo rden verzameld, maar de bestaande verzame· 
lingen en het gebouw bieden reeds voldoende representatief materiaal om een en ander te 
tonen over de voorgeschiedenis en geschiedenis van de polder en zijn bewoners. 
En om het heden tot zijn recht te laten komen, kunnen er naast de min of meer vaste opstel· 
lingen ook allerlei t ijdelijke tentoonstellingen worden gehouden van b.v. schilderijen, hand
werken, weven, wandkleden, keramiek e.d. 

Tenslotte kan het gebouw gebruikt worden voor bijeenkomsten, vergaderingen, dia-lezingen, 
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werkbijeenkomsten en kursussen. Het museum is dan wat het moet zijn, een levendig cultu
reel en gemeenschapvormend centrum. Hierbij moet er uiteraard op gelet worden dat de 
reeds bestaande mogelijkheden niet beconcurreerd worden. 

Redactie 

In het vorige nummer waren in de toevoeging voor Andijk een tweetal gedichten opgenomen 
betrekking hebbende op het verleden van Andijk, te weten "Bolleman geef acht" en "De 
stormnacht van 1916". 
Omdat, in relatie met het verleden, ook het huidige Andijk tot zijn recht moet komen, 
hebben wij in dit nummer het gedicht van Simon Vinkenoog opgenomen, door hem uitge
sproken bij de onthulling van het vervangend onderduikersmonument op 5 mei 1977. 

DE LACH 

Het bevrijdt. Het verrijkt. Het vergaart. Het spaart. 
Het geeft. Het neemt. Het leeft. 
Het bouwt in ons, de mens, een taal, de stem, het woord, 
de hand, het oor, het hart, het gebaar. 
Het zingt in lied, in vogel, symfonie en kleur. 
Het hakt in steen, maakt plaats, wordt waar. 

Het neemt deel. Het voert oorlog. Het wordt geboren. 
Het sterft. Het vindt vrede. Het openbaart zich. 
Het wordt onthuld. 

Want wat geschiedt ? 
Dat de mens zich zelf konfronteert, 
zijn eigen beeld gewaar wordt, 
voor de keuze staat: 
maak het nieuw, en maak het waar. 

'Verberg de verdrevene en vermeld de omzwervende niet.' 

Eerbied voor de droom van vrijheid. 
Eerbied voor de menselijke strijd. 
Tegen de slimheid van het kwaad, 
de wreedheid van het onbewust misbaar, 
de onverschilligheid, ondankbaarheid. 

Meer dan twee stenen, een levensteken: 
geefmij maar het Paradijs! 
geef mij maar datgene 
wat je geen naam hoeft te geven: 



het is maar éénmaal éven leven, en dan: 
van alles naar niets 
achter je alle deuren in één klap dicht 
en voor je in één klap alle mogelijkheden open 
(hekkesluiter achteruit, 
en ver vooruit een vergezicht). 

En hoe dat komt, en hoe dat gaat. 
Hoe er geen einde aan komt. Hoe er aan alles 
steeds weer een nieuw begin is. 
Schik in. Schuif op. Ruim open. 
Nog zoveel te geloven, te weten, te hopen. 

Weten wie je bent, als je dat evenwicht kent: 
doorzichtig en vatbaar, kwetsbaar en veilig, 
doorschijnend en vluchtig, een frisse bries, 
een handvol woorden tussendijks. 
De grote onderduik. De stille groet. 
De superflash. Het laatste appèl. 
Nog zoveel te leven, en leren door te geven. 
Nog zoveel energie te vergaren. 
Het leven vraagt om geloof en antwoordt met genade. 

Waar is die verdrevene die wij verbergen moeten? 
Waar is die omzwervende die wij niet vermelden moeten? 
Wie vlucht, waarvoor -
waar kun je in deze tijd niet voor vluchten? 
Waar vlucht de moordenaar voor? Ik heb er een horen huilen, 
in de gevangenis, huilend als een kind, 
en roepend om zijn moeder. 
Ook moordenaars mensen, dat weten we toch? 
Wat een moeilijke opgave, niemand te haten, 
zo moeilijk, wisten we dat? 
Niemand tot vijand hebben in het leven, 
o zo moeilijk, maar het komt mij voor dat het moet. 
Wie haat is niet vrij, 
heeft zich voor niets tegen onderdrukking verzet, 
wie wraakgevoelens koestert voert nog altijd oorlog, 
en wie nu de vrede wil, kan geen oorlog meer voeren. 
Met zichzelf niet, met anderen niet, 
met geen mens niet, met niemand. 
Wie haat, is vergeten waarom de doden zijn gevallen. 
De doden eisen vergiffenis van je, na zoveel jaren zeker, 
laat die oude mannen in Breda vrij, roepen zij door mij -
en ik weet niet of ik dit zeggen zal, 
maar ik moest het schrijven, 
want wie anderen gevangen houdt 
is zelf onvrij. 9. 
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Je hoeft er niet in te geloven, 
maar het is me gezegd 
- en ik heb geen reden tot twijfelen, 
ik neem het graag aan -
dat van alle mensen 
die in de concentratiekampen zijn omgekomen 
er geen meer is, die zijn beulen nog haat. 

Slechts dezulken hebben zich bevrijd. 
Dat is de ware bevrijding. 
Da.t is de grote verlossing. 
Da.t is de waarheid die je vrij maakt. 
Deze mens is waarlijk onzichtbaar. 
Deze mens is waarlijk alle angsten te boven gekomen. 
Deze mens heeft alle vijandschap uit kunnen bannen. 
Deze mens heeft zich met allen in liefde verenigd. 
Deze mens leeft niet vroeger of later, 
maar in het eeuwige heden. 
Deze mens heeft zijn strijd voorgoed gestreden, 
'deze mens is lucht, niets, onzichtbaar '. 
Deze mens, een ideaalbeeld, 
hij heeft gehangen aan het kruis, 
hij is onder een boom verlicht, 
verheerlijkt en teruggekeerd als kracht, 
een kracht die op elke mens wacht, 
de kracht om niet te versagen, 
de kracht om niet te wanhopen, 
te blijven gelvven, goed blijven doen, 
willen en denken. 

Dat is niet gemakkelijk, zei de overlevende, 
voor zo veel kwaad nog zó weinig raad, 
maar klaag niet steen, en klaag niet been. 
Mensen zijn wij, teder en zacht, 
of grimmig en hard. 
Het kettert. Het wordt waar. 
Rekenmaar 
'dat de enige vrijheid van de mens 
die niet te onderdrukken, 
niet te vangen en ook niet te zien is, 
de leegte is waarin de lief de leeft 
die hem met z'n vrienden verbindt.' 

Reken maar. Laat maar komen. 
Bevrijding. Over de gedachte: te laat. 
Nooit te laat. Ook voor onze kinderen 
zal de bevrijding komen, 



nooit meer waar dan ook bang voor hoeven zijn, 
de eigen haat overwonnen, de eigen vrede gev~rulen. 

Laat onze kinderen mogen gebeuren, 
alle gebeurtenissen aan te kunnen, 
als we ze vrij laten, open laten, 
leren en laten ontdekken 
wat het is om in leven te zijn, 
steeds verder te gaan, vooruit te gaan, 
ongeacht de moeilijkheden, 
ongeacht de tegenkrachten, 
ongeacht het welslagen. 

Verder gaan. Met steeds meer leven verder gaan. 
De toekomst binnen telkens een stap verder gaan. 
Bevrijd van ongeloof Bevrijd van twijfel. 
Bevrijd van schuld, en bevrijd van schaamte. 

Alles gaat goed, als je goed aan je kinderen doet! 
Dan kunnen wij, met onze kinderen, het leven aan. 
Problemen niet uit de weg gaan. Samen leren staan. 
Van goeden wille kunnen zijn. Blij zijn. Gelukkig kunnen zijn. 

Andijk, 5 mei 1977 Simon Vmkenoog 

Wegens plaatsgebrek zal in het volgende nummer uitvoerig worden ingegaan op de geschiede
nis van het oude gemaal en van de molens die door het gemaal overbodig werden. 

-----oOo-----

Kontributie: 

voor leden f 15,-- per jaar 
voor verenigingen en rechtspersonen f 50,-- per jaar 
voor leden van 65 jaar en ouder f 7 ,50 per jaar 
voor leden beneden 18 jaar f 7 ,50 per jaar. 

Gaarne overmaking op banknummer 3024.59.774 van de Rabobank te Andijk t.n.v. de pen
ningmeester N. Selderbeek. 
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Oud-Hoorn 
Redactie: H.W. Saaltink 

Bestuurssamenstelling per 30 april 1978: 

Voorzitter ad interim en penningmeester: J. van Zaal, Venidse 1 
Secretaris: B.J. van der Saag, Tinnegieter 70 
Leden: A. de Graaf, Eikstraat 37 

Y.J. Hangelbroek, Veermanskade 5 
H. Krijgsman, Koepoortsweg 1 
H.W. Saaltink, Het Oude Ambacht 41 
Mevr. J. Schouwink-van der Windt, Grote Oost 13 

Verslag aktiviteiten Oud Hoorn in 1976 en 1977 

Met het gemeentebestuur werd van gedachten gewisseld over: 

-- het tijdig inschakelen van deskundigen bij de verbouwing van monumenten 
-- behoud scheepsrestaurator C. Droste voor Hoorn 

plaatselijke monumentencommissie 
-- stadsplattegronden in combinatie met reclameborden 
-- paaltjes in de binnenstad 
-- geruchten over sloop van de Grote Kerk 
-- sierbestrating en kademuren 
-- sloop Grote Noord 23 
-- concept gemeentelijke monumentenverordening 
-- voorgevels "Petit Nord" 
-- aanbieding jubileumgeschenk (opschilderen wapens in de gevel van de Hoofdtoren) aan 

de gemeente Hoorn. 

Aanvulling monumentenlijst 

Begin 1976 werd aan de Monumentenraad voorgesteld om een aantal panden in het rijks
monumentenregister {de z.g. monumentenlijst) op te nemen. Het gemeentebestuur bleek in 
een aantal gevallen andere plannen te hebben, ondanks optimistische geluiden in de pers 
over aanwijzing van de hele binnenstad als beschermd stadsgezicht. Een en ander was in 1977 
aanleiding tot een brief aan de gemeenteraad, waarin werd aangedrongen op spoedige maat
regelen om de verwaarlozing van de beschermde en bijna-beschermde monumenten tegen te 
gaan. Dankzij de nodige publiciteit was onze stellingname voor b.en w. aan leiding om de 
voorgenomen sloop van enkele panden aan de Italiaanse Zeedijk nog eens te bezien en con
tact op te nemen met de Stichting Stadsherstel, die zich vervolgens aan het ontwerpen van 
plannen voor het behoud van de betreffende panden kon zetten. 



Panden van Oud-Hoorn 

Ons met restauratiesubsidies van rijk en gemeente opgeknapte pand Onder de Boompjes 8 
werd in 1976 betrokken door nieuwe huurders. Ook de benedenverdieping van Schoolsteeg 7 
kreeg in 1977 een nieuwe huurder. Voor ons pand Bierkade 10 werden paaltjes geplaatst 
om parkeerschade aan de stoep tegen te gaan. In overleg met "Debutade" werd in pand 
Breed 12 een tegelvloer gelegd, waarbij het legloon voor rekening van Oud-Hoorn kwam. 

Gezamenlijke publikatie met zusterverenigingen 

Met de verenigingen "Oud Enkhuizen", "Medemblik" en "Vrienden van Oud-Andijk" wer
den besprekingen gevoérd over het uitbrengen van een gezamenliJ e pu 1 atie. Ein 1976 
werd besloten een proef te nemen en de leden van de verenigingen te laten oordelen over 
eventuele voortzetting van de proefneming. In mei 1977 kwam deze proefpublikatie in een
voudige vorm uit. De ledenvergadering van Oud-Hoorn gaf het "groene licht" voor vöortzet
ti ng van dit initiatief. December 1977 werd in een gezamenlijke bespreking geconstateerd dat 
ook de andere veren igingen tot dit positieve besluit waren gekomen. 

Bruikleengeving tegels en inbewaringgeving archief 

Aan het Westfr ies Museum werden vier kwad raattegels in bruikleen afgestaan, terwijl het 
oudere deel van het archief van de vereniging (ca. 1917-1967) aan de Archiefdienst West
fri ese Gemeenten in bewaring werd gegeven. 

Stadswandelingen 

Van groot belang voor de vereniging was de start van de stadswandelingen in de zomer van 
1977. In het bijzonder moet hier de onvermoeibare werkkracht van de heer H.W. Saaltink, 
sinds 1977 bestuurslid, genoemd worden. Hij verzorgde niet alleen de opleiding van de rond
leiders en de samenstelling van de wandelingen, maar begeleidde ook bij de wandel ingen zelf 
als een voortreffelijk "coach" de hele gang van zaken. Naast hem moet ook aan de rondlei
ders, ten getale van ongeveer 15 vrijwillige rs, hulde worden gebracht wegens hun belangeloze 
werk in de zomermaanden . Wij hopen dat dit een begin mag zijn van een jarenlange traditie. 
Door het succes van deze rondwandelingen (ondanks het vrij slechte zomerweer) gesterkt, 
organiseerde de vereniging op 1 oktober 1977 in "Chez Dick" een introductiebijeenkomst 
voor wandelaars en rondleiders. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en leverde de nodige 
nieuwe leden op. Belangrijk was de omstandigheid dat twee werkgroepen gevormd konden 
worden, die aan de (nieuwe) leden gelegenheid boden om aktief aan de slag te gaan op het 
terrein van de Hoornse historie. Zowel voor de werkgroep archeologie, als voor de werkgroep 
archiefonderzoek was flinke belangstelling. Elders in dit jaarverslag vindt u een "tussenstand 
van zaken " betreffende beide werkgroepen. 

Ledenvergaderingen 

De vo lgende ledenvergaderingen met toebehoren vonden plaats: 
-- 10 juni 1976: jaarvergadering (zeer druk bezocht), met na afloop een inleiding van dijk

graaf W.J. Resoort over het waterschap en bezichtiging van het gerestaureerde complex 
van het Waterschap Westfriesland o.l.v. bestuurslid Hangelbroek; 

-- 11 december 1976: ledenvergadering in het Foreestenhuis met een inleiding van drs. 
J.P.H . van der Knaap over de Oosterkerk en vervolgens onder zijn leiding bezichtiging 
van deze kerk ; 

13. 
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-- 3 juni 1977: jaarvergadering met na afloop een rondleiding met ui tgebreide toelichting 
van de heer Ructenberg Sr. door de H.H. Franciscus- en Cyriacuskerk aan het Grote 
Noord en bezichtiging van de kerkschatten; 

-- 12 november 1977: ledenvergadering in de Parkschouwburg, gecombineerd met een ver
toning van een f il m ove r monumentenzo rg ("Europa Nost ra") en een f ilm over de stads
feesten van 1957, met explicatie van de heer Joh.M. Ridde rikhoff en muzie k van de hee r 
8. Haring ; deze bijeenkomst was t evens in beperkte mate toegankelijk voo r niet -leden. 

B.J. van der Saag. 

-----oOo-----

Verslag penningmeester Oud Hoo rn , 1 977-1978 

In de jaren 1977 en 1978 zijn de panden Onder de Boompjes en Schoolsteeg grondig opge
knapt. Daarna zijn er nieuwe h uurkontrakten met nieuwe huurders afgesloten. 
Door de huurprijzen aan te passen, maar vooral door de ontvangen renovatie-subsidies is de 
f inanciële positie van de vereniging aanzienl ijk verstevigd. Het is thans zaak bij het onder
houd van de panden de vinger aan de pols te houden. Het bestuur heeft daarom een jaarlijkse 
huizenschouw ingesteld . Gelet op de staat van onderhoud van de huizen en de huidige huur
overeenkomsten - welke nagenoeg alle een indexclausule bevatten - mag verwacht worden, 
dat "onze" panden zichzelf kunnen bedruipen en de aktiviteiten van de vereniging uit de 
contributiegelden bekostigd kunnen worden . 

J. van Zaal 

hiernaast: Jaarcijfers Oud Hoorn 1977-1978 

-----oOo-----

Verslag aktiviteite n Werkgroep Italiaanse Ze edijk , 1977 - 1978 

Het recente , door mij diep betreurde, vertrek van de eerste streekarchivaris van West- Fries
land, drs . B.J . van der Saag, naar Go uda noopt mij voo raf enige algemene opmerkingen t e 
maken. 
Een gelukkige spe li ng van het lot - dit kan letterlijk opgevat wo rden! - bracht vier jaar gele
den de heer Van der Saag naar dit - op arch iefgebied - niemandsl and . Hij trof de arch ieven in 
verregaande staat van verwaarlozing aan; dat deze toestand voor de Westfriezen niet bepaald 
een uitnod iging was zich aktief met deze rijke h istorische bronnen bezig te houden spreekt 
voor zich . De .stormachtige ontwikkeling d ie de archiefzo rg in West-Friesland sindsdien heeft 
doorgemaakt is vooral te danken aan de niet aflatende inspanningen van Van der Saag deze 
zorg op een behoorlijk peil te brengen. 



INKOMSTEN 
Begroting '77 Werkelijke cijfers 

Saldi bij 
Amrobank rekening courant 1.494,31 

spaarrekening 538,92 
Postgiro rekening courant 1.095,46 

spaarrekening 1. 522' 13 
Contributies 3.000. - - 3.342,50 
Huren 9.100.-- 10. 411, 88 
Subsidies 10.000.-- 12.450.--
Rente 200.-- 222,97 
Giften 35.-- 137,91 
Toegangsgelden 69,05 
Gemeenscha_ppelijke publikatie 116,40 
Diversen 

22.335.-- 31.401,53 

UITGAVEN 
Onderhoud normaal 53.000. -- 975,69 

groot 2.000.-- 3.339,22 
Waterschapslasten 500.-- 91,68 
Contributies 200.-- 140.--
Drukwerk 500.-- 22,07 
Bankkosten 35.-- 10,38 
Verzekeringspremies 800.-- 1.954,20 
Kosten secretariaat 700 . -- 1.067,09 
Terugbetaalde gelden 200 . --
Rente opgenomen gelden 800.--
Bij drage werkgroepen 
Reserve onderhoud 8 . 500. --
Jubileumgeschenk 
Inrichting kantoor 
Rondwandel ingen 2.000.-- 311, 59 
Gemeenschappelijke publikatie 1.000.-- 704,16 
Vergaderkosten 536,75 
Diversen 300.-- 277,47 
Saldi b ij Amro bank rek.cour. 6,43 

spaarrek. 560,67 
Postgiro rek.cour. 3.230,01 

spaarrek . 18.186,98 
22.335, - - 31.401, 53 

Balans per 31 december anno 1977 
Saldi 21. 971, 23 
Onroerende goederen 4.--

Vordering Gebr . Blokker 
Vordering RABO-bank 

Uitstaande vorderingen 671.-- Eigen vermogen 
22.652,23 

' 77 be gr. ' 7 8 

3.300.--
12. 700 . --

250.--
35.--

16.285.--

1 . 500 . --
2.500. - -

300 . --
150.--
200 . - -

35 . --
2.000.--
1.000.--

400.--
800 . --
300.--

2.000.--
2 . 000.--
1.000.--

200 . --
1.000.--

600. - -
300.--

16 .285.--

6.000 . --
9 .800.--
8.852,23 

22.652,23 



16. 

Wij treffen dan ook bij zijn vertrek aan: een Archiefdienst Westfriese Gemeenten die ruim 
tweederde van de gemeenten in de regio omvat ; de arch ieven van deze gemeenten zi jn veilig 
opgeborgen in een goede kluis, zich koesterend in de dagel ij kse zorg van een aantal ambtena
ren en een toenemende belangstelling van mensen uit binnen- en buitenland. 
Al was de heer Van der Saag slechts korte t ijd in ons midden, West-F riesland is hem blijvend 
dank verschuldigd. 

Met vreugde kan gekonstatee rd worden dat de jonge Archiefd ienst althans in Hoorn goede 
relaties heeft weten op te bouwen met de andere zich op historisch gebied bewegende in
stanties. De samenwerki ng me t het Westfr ies Museum is reeds in alle toonaarden bezongen 
ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste dee l van de Westfri ese inventarisreeks. 
Een aantal leden van de Vereniging 'Oud-Hoorn ' vormt sedert oktober 1977 de werkgroep 
Ita liaanse Zeedijk: nu 13 (er is enig verloop) amateur-historici houden zich onder mijn lei
di ng bezig met voornamel ij k archiefo nderzoek naar de geschiedenis van deze straat in het 
Hoornse havenkwartier. Daarbij wordt aandacht besteed aan algemene onderwerpen betref
fende de Zeedijk, zoa ls bestrating, beplanting, verlichti ng, aanleg riolering, gas-, water- en 
elekt ric iteitsle idingen, verkee rsmaatrege len e.d ., maar vooral aan de gesch iedenis van de af
zonderlijke panden: bouw, verbouwingen, sloop (!) en persona li a van eigenaars, bewoners en 
gebruikers. 
In het afgelopen halfjaar zijn de voornaamste b ronnen uit de 20e eeuw bestudeerd : de bevo l
kingsregisters 1900- 1921 , de registers van bouw- en hinderwetsvergunni ngen 1929-1963, de 
dossie rs van bouw- en woningtoezicht ca. 1900-heden, en de klappers op de dossiers in het 
gemeentearchief van Hoorn 1903-1949. De gegevens die hieruit zijn overgenomen, bijna een 
kaartenbak vol, zullen de komende tijd verwe rkt worden in een tussentijds rapport; met de 
ervaringen van de eerste maanden duiken we dan verder de geschiedenis in. 
De groep houdt zich echter niet alleen bezig met het opzoeken van gegevens die al in de ar
chieven en verzamelingen opgesloten liggen, zij legt ook zelf gegevens vast voor de geschie
denis. Zo heeft de echtgenoot van een van de leden de gehele Italiaanse Zeed ijk gefotogra
feerd en nemen twee leden interviews met huid ige en oud-bewoners van de Zeedi jk op de 
band op. Deze bronnen zullen in de verzamelingen van de Archiefdienst wo rden opgenomen 
en in de toekomst voor iedereen raadpleegbaar zijn. 

Als we de adressen van de leden van de werkgroep nagaan zien we de volgende verdeling over 
de verschillende wijken van Hoorn : Binnenstad 2, Hoorn-Noord 4, Grote Waal 2 (mezelf 
niet meegerekend) en Risdam 5. De groep bestaat momentee l uit 7 mannen en 6 vrouwen, 
in leeftijd variërend van 13 tot 60 jaar. Het opleidingsniveau blijkt geen graadmeter te zijn 
voor het enthousiasme en de inzet van de leden voor het onderzoek: iedereen neemt er even 
aktief aan deel. 
In het najaar van 19 78 'zal voor de dee lneme rs aan de werkgroep een kursus archiefonder
zoek worden gestart, waarin aandacht zal wo rden besteed aan onderwe rpen als het materiaal 
dat bij een historisch onderzoek gebruikt kan worden en de man ier waarop zo'n onderzoek 
moet worden opgezet . 

Tot slot wil ik nog een opme rki ng maken in mijn tijdelijke rol van streekarchivaris. Nu 19 ge
meenten in West-Friesland ernst hebben gemaakt met een verantwoorde archiefzorg door 
zich aan te sl uiten bij de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, is de mogelijkheid ontstaan 
dat mensen op grote schaal aktief aan historisch onderzoek gaan doen. Het is een zinvolle 



vrijetijdsbesteding en uiterst boeiend de handel en wandel van mensen in het verleden te 
volgen. 
Nu in Hoorn een eerste werkgroep van de grond is gekomen, lijkt de tijd rijp ook in andere 
gemeenten dergelijke groepen te starten. Enkhuizen en Medemblik komen hiervoor het eerst 
in aanmerking (de gemeente Andijk heeft zich helaas nog niet aangesloten bij de Archief
dienst). Mochten leden van de historische verenigingen in beide steden iets voelen voor deel
name aan een werkgroep archiefonderzoek, dan kunnen zij met mij kontakt opnemen (in 
het Hoornse stadhuis, tel. 02290-31234, toestel 125, of thuis, Astronautenweg 125, Hoorn, 
tel. 02290-10022). Bij voldoende belangstelling zou in het najaar met nieuwe groepen ge
start kunnen worden. 
Uiteraard hoeft men geen lid te zijn van een historische vereniging om aan zo'n werkgroep 
deel te nemen; de archieven zijn immers openbaar, wat wil zeggen dat iedereen er kosteloos 
inzage van kan krijgen en daarbi j hulp ontvangt van deskundige ambteriaren. 
Dit neemt niet weg dat er talloze redenen zijn op te noemen waarom men lid van een histo
rische vereniging zou moeten zijn, maar dat laat ik gaarne over aan de besturen van de be
treffende verenigingen. 

Hoorn, mei 1978 Leo Hoogeveen 

-----oOo-----

V ers lag aktiviteiten van de werkgroep "Archeologie", 1977-1978 

Na afloop van de elders in dit jaarverslag vermelde stadswandelingen werd een tweetal werk
groepen gevormd, namelijk een werkgroep archiefonderzoek en een werkgroep archeologie. 
Tot de vorming van een werkgroep archeologie werd besloten om de uit de rondwandelingen 
voortgekomen groep nieuwe leden de mogelijkheid te bieden meer aktief bij het verenigings
leven betrokken te worden. Gekozen werd voor het onderwerp archeologie, omdat vanuit de 
archeologische afdeling van het Westfries Museum de wens was geuit in de toekomst de be
schikking te hebben over een aantal min of meer geoefende vrijwilligers die in noodgevallen 
voor archeologisch onderzoek in de Hoornse binnenstad ingeschakeld zouden kunnen wor
den. 
De aan het Westfriese Museum verbonden archeologe, mevr. T.Y. v.d. Walle, werd bereid ge
vonden een groep enthousiastelingen in een korte cursus de allereerste beginselen van archeo
logisch onderzoekswerk bij te brengen. Voor haar medewerking in deze is hier een dank
woord op zijn plaats. De belangstelling voor de cursus was zo groot dat een aantal gegadig
den helaas moest worden teleurgesteld. De cursus telde 18 deelnemers. 
Bijeengekomen wordt in het Huis Verloren, administratiegebouw van het Westfries Museum. 
Er worden 12 lesavonden gehouden afgesloten door 1 praktijkmiddag in het open veld. 
Aandacht werd vooral besteed aan de techniek van het archeologisch onderzoek, zoals op
meten, tekenen, gebruik van de bij een onderzoek nodige instrumenten en het voeren van de 
bij het onderzoek vereiste administratie. Voorts werden enkele voordrachten gegeven over 
het herkennen en dateren van het materiaal dat het meest wordt opgegraven zoals aardewerk, 
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botten, leer en zaden. De meeste lessen werden op uitstekende wijze gegeven door mevr. 
v.d. Walle. Moniek Peters, medewerkster van het Westfries Museum vertelde samen met de 
heer Romijn, oud directeur van het Museum "Het Princessehof" te Leeuwarden iets over 
majolica. De heer G. F . IJzerreef , van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
te Amersfoort, maakte ons het dorre onderwerp "botten" erg levend. De heer J.M. Baart, 
stadsarcheoloog van Amsterdam, gaf een zeer geslaagde boeiende voordracht over het siads
kernonderzoek in Amsterdam, terwijl de heer Besteman, wetenschappelijk medewerker van 
het 1.P.P. te Amsterdam, hetzelfde deed voor het onderzoek in Medemblik. Ondergetekende 
vertelde tenslotte nog iets over de oudste geschiedenis van Hoorn, voor zover deze van belang 
is voor de archeoloog 
Een tweetal praktijkavonden zal nog verzorgd worden door de heren H.N. Donker en H.C~ 
van Ramshorst van het 1.P.P. te Amsterdam. Getracht zal worden gedurende de zomermaan
den met de cursisten praktische ervaring op te doen door middel van een onderzoek naar de 
fundamenten van het klooster "Nieuwlicht" te Wester-Blokker. 

18. 

Het enthousiasme van cursusleidster, overige inleiders en last but not least de cursisten was 
bijzonder groot. 

H.W. Saaltink 

-----oOo-----

Als Hoorn U lief_ is ..... " .. "." . 
· f <.::('"\.;\. ('J et r , J c t-'-~-

1 eder zou voor zichzelf hiervan een lijst met redenen kunnen A-Oemen. · ~ 
Het is bijvoorbeeld een st ad, waarvan wi j hopen dat onze kinderen e r de herinnering van een 
goede jeugd aan zullen overhouden . 
Een stad ook, die ons de band' met het verleden geeft, die deel uitmaakt van de herinnering 
aan het leven uit onze jeugd , aan onze ouders en grootouders, hun manier van leven en 
werken , de herinne ring aan grote en kle ine momenten in ons leven en onze historie . 

Deze behoefte aan kontinuiteit wordt voor een belangrijk deel bevredigd door de onveran
derlijkheid van onze bebouwde omgeving. Het heeft ook te maken met onze identiteit, wij 
zouden het niet leuk vinden als onze eigen omgeving zich niet zou onderscheiden. 
T ijdens het Europees Monumentenjaar in 1975 hebben de Europese landen zich gezamenlijk 
verbonden in het "Handvest van het Architectonisch Erfgoed" . De volgende punten h ieruit 
illustreren in algemene zin nog eens aardig de waarde, die men hecht aan de bebouwde omge
ving: 
1. Het architectonisch erfgoed van Europa bestaat niet alleen uit onze belangrijkste monu

menten, daartoe behoren ook groeperingen van minder belangrijke gebouwen in onze 
oude steden en dorpen in hun natuurlijke of aangelegde omgeving. 

2. De directe band met het verleden, die wij in onze oude bouwkunst bezitten vormt een 
waardevol element in ons leefmilieu en levert een onmisbare bijdrage tot een evenwichtig 
en zinvol bestaan van de mens. 

3. Het architectonisch erfgoed vormt een kapitaal van onvervangbare waarde: geestelijk, 
cultureel, maatschappelijk en economisch. 



4. De structuur van onze oude stads- en dorpskernen draagt bij tot een harmonieus en even
wichtig karakter van de samenleving. 

Als wij ons een beeld van Hoorn voor de geest roepen, dan denken wij eerst aan die karakte
ristieke, afgeplatte stadsvo rm, die met een paar armen in het IJsselmeer grijpt, aan het stra
tenplan, met die twee lange straten Groote Noord en Groote Oost, die samenkomen op een 
pleintje met een standbeeld en waaraan die uitbundige gevels van het Museum en het Waag
gebouw staan. Dicht daarbij staan die twee grote kerken, die door hun hoge dak en torens al 
op grote afstand zichtbaar zijn en voor een belangrijk deel het profiel van Hoorn bepalen. 
En zo kun je nog even doorgaan, steeds meer in details tredend, maar het zijn toch steeds de 
meest uitzonderlijke zaken, die het allereerst het beeld bepalen. 
Om het direkte voortbestaan van één van die typerende zaken gaat het nu: de Grote Kerk aan 
het Kerkplein. De laatste jaren regelmatig en recentelijk weer doen gerud1ten de ronde over 
voorgenomen sloop van de kerk. Deze kerk, tot in de zestiger jaren in gebruik voor de ere
dienst en nadien tijdelijk verhuurd aan een fa. in watersportartikelen, holt, door een onzekere ' 
toekomst, in bouwkundig opzicht, door gebrek aan onderhoud, zienderogen achteruit. Het 
wordt de hoogste tijd dat wij ons realiseren, wat de waarde van dit gebouw voor Hoorn is en 
welke de mogelijkheden van behoud zijn. 
plaats in (afb. 1 plattegrond van Hoorn ca. 1890 en afb. 2 huidige plattegrond) in Hoorns 
binnestad. Dat deze dominerende plaats binnen Hoorns beschermd stadsgezicht ook ruimte
lijk het profiel bepaalt, moge blijken uit de luchtfoto van 1957 (afb. 3). 
Uit historisch oogpunt is het belangrijk te weten, dat het kerkplein met daarop een grote 
kerk vrijwel gedurende de hele geschiedenis van Hoorn in deze vorm bestaan heeft. 
In 1369 ging men over tot stichting van een nieuwe kerk op de plaats van de huidige grote 
kerk aan het Kerkplein. Deze prachtige kerk (afb. 4) is jammergenoeg in ~afgebrand. 
In 1842 werd op dezelfde plaats volgens ontwerp van K.G. Zocher een neoclassicistische 
kerk gebouwd (afb. 5). Na door de bliksem te zijn getroffen, brandde ook dit bouwwerk 
weer af. De huidige neo-renaissance kerk werd gebouwd naar een ontwerp van C. Muysken 
tussen 1881 en 1883 (afb. 6). Deskundig tijdgenoot en architectuurhistoricus H. Evers 
noemt deze kerk als eerste voorbeeld van een in neorenaissancistische trant gebouwde kerk. 
Monumentenzorg spreekt haar grote waardering uit voor deze kerk en acht deze kerk een 
gaaf voorbeeld van neorenaissance, waard om op de monumentenlijst gezet te worden, wan
neer het gebouw een functie zou hebben . 

Lang heeft t.a.v. de neostijlen uit de vorige eeuw het vooroordeel bestaan van stijlnamaak 
en dus lelijk. Monumentenzorg in haar uitgave "19e eeuwse kerkelij ke bouwkunst" van drs. 
H.P.R. Rosenberg rekent hiermee af en spreekt over een periode met een geheel eigen cul
tuurgeschiedenis. In het buitenland (in Engeland is die herwaardering al eerder begonnen) 
houdt men zich reeds sinds jaren bezig met publiciteit over de 19e eeuwse bouwkunst. Van 
overheidswege hier wordt deze erkenning van het belang van 19e eeuwse kerken tot uiting 
gebracht in de subsidiëring van de' kosten van het herstel van enkele van de mooiste voorbeel-

. den en door het aanleggen van een monumentenlijst van 19e eeuwse kerken en door uitgave 
van bovengenoemd boek. 
Kerken zijn echter niet alleen monumenten in cultuurhistorische zijn. Ze zijn ook monumen
taal, indrukwekkend van aanzien. Het zijn gebouwen, waar de ruimtelijke vormgeving nog 
een uitgangspunt van het ontwerp was. In de tegenwoordige architectuur is de ruimtelijke 
vormgeving teruggebracht tot wat overblijft na het hanteren van functionele en economische 
criteria. 19. 
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Bouwkundig laten deze kerken een hoeveelhe id ambachtelijk kunnen zien, zoals in de toe
komst nimmer meer vertoond zal wo rden . 

Het zal iedereen bekend zijn , dat sinds jaren het voortbestaan van vele grote kerken in onze 
samenleving een probleem geworden is . Dit geldt voo ral voor de grote kerken in onze oude 
binnensteden uit de periode na 1950. Door teruggelopen kerkbezoek hebben deze kerken 
hun functie verlo ren. Een gebouw dat zi jn functie verliest, verliest zijn bestaansrecht, d.w.z. 
een gebouw en de grond waarop hij staat bezitten een bepaalde gebruikswaarde. Wanneer 
deze econom ische gebruikswaarde verdwijnt of te gering wordt, verliest het gebouw zijn be
st aansrecht, tenzij men het gebouw van een zodan ige cultuurhistorische waarde acht, dat 
men het däarom alleen al wil behouden. Dat dit laatste ook niet zo gemakkelijk verloopt, is 
d u idel ijk te zien aan de staat van onderhoud, waarin een aanta l van deze monumenten ver-
keren , bijv . de Oosterpoort, Hoorn. ' 

Men kan een gebouw a! of niet dour verbouwing een andere functie of een meervoud van 
functies geven, waarmee haar economische gebruikswaarde hersteld wordt. Dit is de meest 
zekere wijze van behoud. In de historie was dit ook steeds wat men in eerste instantie t racht
te te verwezenl ijken, alvorens tot vernietiging van een kapitaal goed over te gaan. Vele voor
bee lden uit de hele historie van zowel openbare als partikuliere gebouwen zijn hiervan in 
grote getale aanwezig. 
Tegenwoordig zijn het de verregaande mechanisatie van sloop- en bouwtechnieken, de zeer 
hoge arbeidskosten , de wens van winstoptimalisatie en het gebrek aan tijd en inzicht voor 
evaluatie van het bestaande, die maken dat men te snel naar de slopershamer grijpt. 
Dat verbouw resu ltaten op kan leveren die te verkiezen zijn boven nieuwbouw, is af te zien 
aan de vele representatieve woonhuis-kantoor verbouwingen aan de Amsterdamse grachten. 
Er is zelfs bij vele verbouwingen gebleken dat de kosten ver beneden die van vergeli jkbare 
nieuwbouw bleven. Ook van een gewijzigd gebruik van kerken voor één of meerdere fun k ties 
bestaan internationaal vele recente voorbeelden, met name de Augustinerkerk (1290) in 
München, horizontaal gedeeld - de onderste lagen winkels en de bovenste museum - op een 
wijze , waarop in het museum de ruimte op een prachtige wijze belefbaar blijft. 
En dan de vele ke rken, die funkties kregen als winkelgebouw, woonhuis, concertzaal, gemeen
schapscentrum, b ibl iotheek, kantoorgebouw e.a . of combinaties hiervan. 
Bij het zoeken naar een nieuw gebruik moet wel getracht worden die functie te vinden, die 
het meest het karakter van het oorspronkeli jke gebouw nabijkomt en zoveel mogelijk de 
ruimtelijke kwaliteiten benut en laat spreken: bv . liever een concertzaal dan een winkelbe
drijf, maar liever een winkelbedrijf dan een opslagmagazijn voor meubelen, en liever een op
sl agmagazijn voor meu belen dan een totaal in apartementen opgedeeld gebouw. 
Een kerk is gebouwd voor mensen, het karakter is enigszins contemplatief en van de archi
tectonische ruimtel ijke kwaliteiten zou bij de opdel ing als in het laatste geval geen spaan 
over blij ven. 

Eigenlijk zijn de grote, niet monumentkerken, staand op een slechte situatie wat exploitatie 
of aantrekkelijkheid betreft, er het slechts aan toe, vindt daar maar eens een gebruiker voor! 
De Grote Kerk in Hoorn is ideaal gesitueerd. In het centrum van de oude binnenstad langs de 
route van het station naar oude haven, grenzend aan het-winkelareaal Kerkstraat-Kerksteeg
Blauwe Steen-Nieuwstraat - gelegen naast de nieuwe openbare bibliotheek en om de hoek het 
museum. Een situatie geschikt voor zowel commerciële als sociaal-culturele doeleinden. 

23. 



Het gebouw ligt vrij d.w.z. is van alle kanten bereikbaar en van alle kanten toegankelijk 
- denk aan de deelbaarheid bij gebruik van meerdere funkties -. Het ligt vlak bij dat gedeelte 
van de stad, waar in de toekomst parkeervoorzieningen voor de binnenstad geschapen zul
len worden (Vollerswaal). 
Het gebouw biedt, nog voordat de ruimtelijkheid van het interieur geweld aangedaan hoeft 
te worden, enkele duizenden meters vloeroppervlak (bij optimaal ruimtegebruik zou dit 
verdubbelen) - terwijl bij multifunctioneel gebruik uitbreiding naar buiten op het eigen ter
rein een extra mogelijkheid zou geven (in de historie was het ook niet ongebruikelijk tegen 
de kerk aan te bouwen - zie afb. 4). 

Er bestaan vele voorbeelden in binnen- en vooral buitenland, waarin kerken een andere 
funktie hebben gekregen; te noemen zijn die van muziekcentra, concertzalen, musea, ten
toonstellingszalen, bibliotheek, restaurant, kantoor, winkels, warenhuis, banken, gemeen
schapshuis, sportzalen e.d .. Wanneer het gebouw te groot zou zijn voor één gebruiker, zou 
te denken zijn aan de mogelijkheid voor een gemengde bestemming, bv. op de onderste laag 
of lagen winkels en daarboven een sociaal culturele of commercieel/administratieve funktie. 
In een stad, waarvan het inwonertal groeit (overloopfunktie) en waa,r de ruimtebehoefte 
voor vele zaken in de binnenstad, die als centrum blijft fungeren, evenzeer toeneemt, moet 
het mogelijk zijn voor dit gebouw een nuttige bestemming te vinden. 

[}e Vereniging Oud Hoorn wil hierbij graag elke activerende, bemiddelende of adviserende 
hulp bieden. 

Als Hoorn U lief is, laten wij ons dan ten volle realiseren, welke waarde dit gebouw voor 
Hoorn heeft, voor het te laat is! 

24. 

Y .J. Hangelbroek 

----oOo----
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28. 

Uitbreiding Monumentenlijst 

Naar aanleiding van gerezen meningsverschillen vorig jaar over uitbreiding van het aantal 
monumenten in het Havenkwartier, vond er een gesprek plaats tussen de Vereniging Oud 
Hoorn en de heer Sietses van de afdeling Openbare Werken van de Gemeent rn. 
Afgesproken werd, dat de ereniging Oud Hoorn, alvorens Monumentenzo~g te benaderen 
met uitbreidingsvoorstellen eerst overleg zou plegen met Openbare Werken. 
Het voq_dgpjg concept van de Vereniging Oud Hoorn is Openbare Werken toegestu rd en wij 
hopen binnen niet al te lange tijd met Openbare Werken tot een gezamenlij e lijst te komen. 
In dit stadium kunnen wij dan ook niet op details ingaan, daar het hier om een voorlopig 
voorstel gaat. Wel willen wij verklappen, dat het tientallen panden betreft, waaronder veel 
19e en vroeg 20e eeuwse bouwwerken. 

-----oOo-----

Eten in het Hoornse verleden 

V.J. Hangelbroek 
L. van Dijk 

"Der Mensch ist, was er iszt" 

Men leert de mensen kennen aan hun eten. Dat geldt voor het heden en in nog sterkere mate 
voor het verleden. Wij verloochenen onszelf nog steeds niet bij onze eetgewoonten . We gaan 
wel eens naar de Chinees, maar zijn daarna toch weer blij, als we de traditionale aardappelen, 
groenten en vlees met jus voorgezet krijgen. En evenzo blijft de Italiaan het houden bij zijn 
macaroni en de Deen bij zijn smörrebröd. 
Niet alleen ieder land heeft zijn eigen gerechten, maar ook iedere tijd. Daarom leert kennis 
van eetgewoonten in het verleden ons onze voorouders beter kennen. Beter dan door de fei
ten en feitjes die we in onze officiële geschiedenisboeken tegenkomen. Wanneer we weten, 
wat onze Hoornse voorvader in 1573 at, brengt dat hem dichter bij ons dan het feit dat ene 
burgemeester uit Monnickendam in datzelfde jaar de Spaansgezinde vloot onder Bossu op 
het Hoornse Hop versloeg. 
Wij stellen andere vragen aan het verleden dan onze vaders en grootvaders. Die stelden belang 
in het wel en wee van staten en volken met hun veldslagen en veroveringen. Belangrijk waren 
de grote mannen die een heldenrol in de Vaderlandse Geschiedenis hadden gespeeld. Onze 
nieuwsgierigheid geldt de gewone man, liefst die uit eigen stad of streek, zodat we ons met 
hem verbonden kunnen voelen. We willen weten over zijn leven en werk. En binnen dat le
ven van alledag is de vraag naar wat men toen en 'toen at erg belangrijk. 

Ja, wat at men in Hoorn zo'n 200 of 300 jaar geleden? Een moeilijk te beantwoorden vraag. 
Van de eterij in het verleden bestaat een ruwe schets, waarvan de fijne lijnen nog moeten 
worden uitgewerkt. We weten wat over de meest gebruikte voedignsmiddelen in Noord Euro
pa, maar over allerlei landelijke en plaatselijke verschillen is nog vrij weinig bekend. Er be
staan bronnen die iets zeggen over de eetgewoonten, maar ze zijn erg verspreid. Wie op onder-



zoek uitgaat, krijgt te maken met een legpuzzel bestaande uit duizenden stukjes die elk zo'n 
paar kilometer uit elkaar liggen. En veel kennis over het gebruikte voedsel en de toebereiding 
ervan is nooit schriftelijk vastgelegd. Het gewone dagelijkse eten werd door vrouwen klaar
gemaakt en de kennis daarvan werd mondeling van moeder op dochter doorgegeven. Kook
boeken waren er wel, maar deze hadden meest betrekking op bijzondere gerechten die niet 
elke dag door iedereen gegeten werden. Waar kunnen we dan onze kennis van wat men in 
het verleden at, vandaan halen? Bij voorbeeld uit overeenkomsten tussen leerjongens en hun 
bazen, waarin staat wat deze knapen voorgeschoteld zouden krijgen. Dat soort contracten 
geeft echter vaak alleen maar het minimum aan dat de werkgever aan zijn gezellen moest 
geven. Het was een soort bescherm ing voor deze laatsten om te voorkomen dat ze van hon
ger omkwamen. Ook schilderijen met stillevens, boerenbruiloften of voorstellingen van het 
Laatste Avondmaal kunnen een belangrijke informatiebron zijn . En natuurlijk zijn er nog 
allerlei indirecte gegevens. Onze hele Verenigde Oostindische Compagnie is ontstaan om 
meer specerijen uit Oostindië te kunnen bemachtigen. En die specerijhonger is te verklaren 
uit de noodzaak het vaak halfbedorven vlees "vveer eetbaar te maken. 

Een van de belangrijkste bronnen op dit gebied vormen de voorschriften voor de voeding 
van de bewoners van gast- en weeshuizen en van soldaten en scheepsbemanningen. De lijs
ten, waarop vermeld wordt, wat de betreffende groepen personen op een bepaalde dag in 
de week voorgezet moest worden, zijn redelijk betrouwbaar. De vermelde spijzen zullen uit 
financiële overwegingen meestal wel grote overeenkomst hebben vertoond met de samen
stelling van de gewone armel uispot. Hoewel we dan bij het zien van zo'n lijst niet mogen ver
geten, dat men bij het geven van voorschriften voor voeding van de bemann ing van een Oost
injevaarder, die vaak maandelang niet de kans kreeg vers voedsel in te slaan, met andere fac
toren rekening diende te houden dan bij het inkopen van etenswaar voor een huisgezin van 
vijf personen. En natuurlijk weten we ook niet, of de mensen voor wie het voedsel op deze 
lijsten bestemd was, altijd gekregen hebben, wat er was voorgeschreven. Dat werd bepaald 
door wat er in een bepaald jaargetijde op de markt te krijgen was. Bovendien lapten wees
vaders en scheepskapiteins de voorschriften vaak aan hun laarzen. Zo gaven hun bescherme
lingen slechtere waar dan was voorgeschreven en staken het daaruit voortvloeiende financiële 
verschil in hun eigen zak. Maar omdat dit soort bronnen toch vaak waardevolle gegevens be
vat, w il ik aan de hand van een paar ervan iets vertellen over de voeding in Hoorn in het ver
leden. 

Het zijn een paar zogenaamde schaftlijsten uit de Hoornse weeshuizen. Zij laten zien, wat de 
Hoornse wezen zo tussen 1780 en 1800 voorgeschoteld dienden te krijgen. Het betreft de 
schaftlijsten uit het Huiszitten Armen Weeshuis van 1686-'87, van 1700 en van 1744 en die 
van 1781 uit het Burgerweeshu is. 
Het Burgerweeshuis nam alleen kinderen op van ouders die het burger- of poortrecht van de 
stad bezaten . De rest, wanneer ze niet katholiek waren, kwamen in het Armenweeshuis 
terecht, als de stad ze tenminste niet op de een of andere manier wist te lozen. 
De oudste lijst geeft een niet geheel juist beeld. Het is een overzicht aan het eind van het 
eerste jaar van bestaan van het Armenweeshuis - dit huis werd in 1685 gesticht - van wat er 
op de zondagen van dit eerste jaar tijdens de middagmaaltijd verstrekt werd. 
Uit de ande re drie lijsten blijkt dat de middagmaaltijden op zondag iets beter waren dan die 
op werkdagen. Maar samen met de tweede lijst, die niet gedateerd is, maar volgens andere 
gegevens van rond 1700 moet zijn, geeft ze een goed overzicht van het voedsel dat in de be-
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ginperiode van het huis aan de arme wezen verstrekt moest worden. 

Hieronder dan de beide lijsten. 

30. 

1. Memorie van de schatting in het huyssittene arme weeshuys. 

Register van de sondaghs schaftingh soo als de selve gehouden is het eerste jaer, als het 
aalmouseniers huys is opgerecht van den 2 junij sijnde pinxter sondagh. 

Juni den2 juni 75 pont kalfsvlees met 2 mande kervel en beet) 1 
den 9 reijst met korenten 
den 16 stockvis 
den 23 reijst met korenten 

Julij den 7 julij reijst met korenten 
den 14 32 pont runtvlees met vijf hondert roode wortelen, deselve gekocht om 

20 stu(iver) de vijf hondert en 't vlees 2~ stu. pont 
den 28 stockvis 

Augus den 4 augusU pere sop)2 
den 11 kalfsvlees met pruymen en rosynen sijnde kermis sondagh 
den 18 reijs met korenten 
den 25 kool en wortelen door malkanderen gestampt 

september den 1 sept rijs met korenten 
den 8 dito pere sop 
den 15 dito runtvlees met wortelen 
den 22 dito knollen 
den 29 dito soute vis met wortelen 

octob. den 6 octobr raape 
den 13 dito speek en wortelen 
den 19 dito pere sop 
den 26 dito speek en wortelen 

november den 2 novembr hooffde harte)3 met rape 
den 9 dito bors)4-met rape 
den 16 dito bors met rape 
den 23 dito runtvlees met wortelen 
den 30 dito runthuspot met wortelen 

desemb den 7 desemb. hals)5 stucken en schoncken met reppe) 7 
den 14 dito kolwarmoes en schoncken 
d~n 21 dito reijst met korenten 
den 25 dito sijnde kersdagh soete melckse sop 
den 28 dito roockknockels)8 met rapen 

1 beet·· bieten; 2 sop·· een dikke halfvloeibare massa; 3 hooffde harte·- hoofdvlees en hart 
4 bors ··borstvlees; 5 hals ·- halsvlees; 6 schoncken - schenkelvlees?; 7 reppe ·-rapen; 
8 roockknockels -·gerookte ham? Het lijkt wat te veel luxe voor de arme wezen. 

1687 
janua den 4 janua. koolwermoes en een stuck vlees 

den 1 janua. reijsten brij 
den .11 dito rape en een stuck vlees toe 
den 18 dito reghknockels)9 met wortelen 
den 25 dito koolwarmoes) 10 en een stuck vlees toe 



februari den 1 februa. soute vis met rape 
den 8 dito verkens ripies met koolwarmoes 
den 15 dito sijnde vastenavont sondagh hondert en vijff pont schapevlees met 

20 pruijmen en tien pont rosijnen 
den 22 dito koolwarmoes een stuck vlees toe 

martius den 1 martius soute vis met pinxternakels) 11 
den 8 dito gestamte sant wortelen, een stuck vlees toe 
den 15 dito sop van tarwe en roggenbroot door maalkanderen een stuck vlees toe 
den 22 dito reijst met corenten 
den 29 dito paas sondagh ijder kint 4 eijeren 

april den 5 april gestamte woortelen een stuck vlees toe 
den 12 gestamte pere een stuck vlees toe 
den 19 dito reijst met corenten 
den 26 dito sop van tarwe en roggenbroot een stuck vlees toe 

Dit den schaftinghe van den 2 junij 1686 tot den 1 Maij 1687. 

11. Des sondaeghs. 
's Middaeghs in de slaghtijt afvallen, of met knollen, of peen, of wit ijeun (uien) en appelen. 
Dan eens verschen huspot) 12 met peen of soo langh gesouten tot dat de afvallen sijn gecon
sumeert. 
Dan graeu erten met vet en asijn en een stuck kout-vlees met broot toe of werm vlees met 
rijst gekoockt of knollen, of peen, en een stuck broot toe, maer als het vleeshdagh is geen 
stuck) 13 met bote r of kaes, en dat soo langh als het gesouten vlees duert. 
(In de marge:) Of om het vlees wat te recken, kan men wel eens een sondagh over slaen en 
geven dan reijst met korenten. 
Dan als het Pasen is paeseijeren met een stuck boter en broot. 
Pincxteren kalfs huspot met groente gestooft. 
Kermis runt huspot met pruimen en rasijnen. 
Kersem is soetemelcks sop. 
Noch twee sondagen in de somer speek met peen. 
Voorts als de sondagen die noch oversijn een van dese te weten, soutevis, of stockvis, of rijst 
met korenten. 
Savons rijst en brij , een stuck met boter toe. 

Des maendaghs. 
sMergens tot den ontbijt een stuck met boter of kaes. 
sMiddaghs groen of witte erten in vleesnat gekoockt of wel sonder vleesnat dun gekoockt, 
en stuck kaes en broot toe. 
sAvons karenemelk met bouckweijde of terwemeel en een stuck met boter toe. 

Des dinsdaeghs. 
sMergens den ordinaren ontbijt. 
sMiddaeghs Hoornse gort met water gekoockt en vet daer over of anders met bier met siroop 
daerover, een stuck met kaes toe. 
sAvons karenemelck met gepelde gerst, een stuck boter en broot toe. 

9 reghknockels -- rugknokkels, onbekend wat dit is; 10 warmoes -- groente; 11 pinxternakels - witte 
wortelen; 12 hutspot - is elk gerecht, waarbij de bestanddelen fijngesnipperd en dan door elkaar 
gemengd worden; 13 stuck - droge boterham. 
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Des woonsdaeghs. 
sMergens den ontbijt. 
sMiddaghs witte boonties met boter en asijn of vet en asijn daerover, een stuck met kaes toe. 
sAvons soete melck met terwemeel gekoockt, een stuck met boter toe. -

Des donderdaeghs. 
(In marge:) De donderdag kon men den veranderliken dagh nemen en dan de vrijdagh 
graeu erten. 
sMergens den ontbijt. 
sMiddaeghs graeu erten met vet en asijn, of boter en asijn, of wel somers met koude soete
melck daerover, een stuck met kaes toe . 
sAvons karenemelck met half havere en half gerstegort, een stuck met boter toe. 

Des vrijdaeghs. 
sMergens den ontbijt. 
(In marge:) als 't geen vis met knollen is een stuck met kaes toe. 
sMiddaghs de kost verandert naer den tijt als te weten kool gestooft, koolmous, gestampte 
gele peen, knollen , boere boonen) 14, peulen, Turckse boonties) 15, of krusbeyen) 16 ge
koockt met karenemelck en meel en siroop, of oock wel eens haringh, of schellevis met knol
len, soo die hee l goetkoop was. 
s}\vons rijst en gort met soet heuij ) 17, een_stuck met boter toe. 

Des sate rdaeghs. 
sMergens den ontbijt. 
sMiddaeghs Hoornsche gort als dinsdagh. 
sAvons bier en broot met wat siroop, gekoockt van de broeken d ie de geheele weeck van het 
snijden vallen. 

Wat het eerst bij deze li jsten opvalt is het ontbreken van aardappels . Ze wo rden pas aan het 
eind van de 17e eeuw voor het eerst als landbouwgewas in de Noordelijke Nederlanden ver
meld en dan duurt het nog tot het laatste kwart van de 1 Be eeuw, dat ze op uitgebreide 
schaal gegeten worden. In plaats van aardappels wordt het hoofdbestanddeel van de maaltijd 
gevormd door rapen, wortelen , peen en peulvruchten. Vlees is er alleen op zondag en dan 
nog meest van slechte kwalite it. Het was blijkbaar de gewoonte in de slachttijd een grote 
hoevee lheid goedkoop afvalvlees in te slaan, dit te zouten en het op zondag op te dienen tot 
men door de voorraad heen was. Gedurende de rest van het jaar wordt het vlees vervangen 
door stokvis, gezouten vis of rijst met krenten . Ve rs vlees was er alleen op de feestdagen. 
's Avonds is er meestal pap, maar slechts tweemaal in de week met gewone melk. 
De geringe hoevee lheid vlees d ie het wekelijks menu bood, laat zien , dat het armeluis eten 
was. Nergens worden hoeveelheden vermeld, maar overvloed zal er wel niet geweest zijn. 

( 

14 boerebonen -- tuinbonen ; 15 Turckse boonties - grove sn ijboon; 16 kruysbeyen -- kruisbessen; 

17 heuij. huyroom of wei room -- het vetrijke deel van de wei. Wei is de vloeistof die achterblijft bij 

kaasbereiding. 

Laten ·we nu ter vergelijking eens de lijst van 1744 erbij halen: 

Schatting van de arme weeskinderen, 1744. 

Alle werkdag 's morgens te agt uuren een stuk boter en broot met een beschuyt met groene of 



Leytse kaas daar tussen. 
Sondag en Donderdag 's middags vlees of spek en daar toe 't geen ' t getije des jaars mede
brengt ha order van de moeders .'s Maandags gemengde erte met spek of rol erte) 18 met boter 
en asijn. Dinsdag en Vrijdag gort met vet en stroop. Woensdag witte boontjes of rolerte met 
boter en asijn. Saterdag grauwe erte met vet. 
Werkdag 's avond te 4 uuren een stuk kaas en broot. 
Alle avonden te 8 uuren een stuk boter en broot met groene of Leytse kaas en daartoe 
Sondag, Dinsdag en Donderdag soetemelk, Maandag en Vrijdag gekarnde melk of huyrooms 
brij, Woensdag en Saterdag bier en broot of koutschaal) 19. 

Het d ieet is er wat op vooru itgegaan, hoewel het niet wezenlijk is veranderd. Er wordt nu 
drie maal per week vlees of spek gegeten. Ook kunnen de kinderen twee maal per week 
me lk drinken. Het wordt nu interessant te zien of de lijst van het Burgerweeshuis uit 1781 
belangrijke verschillen vertoont. 

Schafforder. 

Sondag Middag 1781. Grauwe erwten met pekelvleesch des winters en des somers met spek 
en gerookt vleesch en om de veertien dagen kalfsvlees met rijste nat. 's Avonds soetemelkse 
brij des winters en des somers soetemelk met beschuyt. 

Maandag middag snijboonen vermengt met witte boonen en worst daarnevens volgens reso
lutie in dato 14 Febr. 1778. 's Avonds karnemelks brij met gepelde garst of haver gort des 
winters en des somers ongekookt met siroop en een stuk boter en brood. 

Dinsdag middag grutten met siroop en kaas en broodt volgens resolutie als vooren. 's Avonds 
huyrooms bry met gepelde garst des somers en des winters bier en broodt met kaas en broodt. 

Woensdag Middag. Ter dispositien van de vrouwemoeders. 's Avonds soetemeiks pap des 
winters en des somers met beschuyt en kaas en broodt. 

Donderdag middag grauwe erwten. 's Avonds bier en broodt des somers en des winters 
karnemelks brij met gepelde garst of havre gort met kaas en broodt. 

Vrijdag middag ter dispositien van Heeren Regenten volgens Resolutie in dato 14 Febr. 1778. 
's Avonds (volgens Resolutie in dato 2 Maart 1776) best gort in water gekookt met soete
melk daar over in plaatse van met vet des winters en des somers huy rooms brij met gepelde 
garst of karnmelk. 

Saturdag middag groene gemengde erwten met spek of met worst. 's Avonds karnmelks bri j 
met gepelde garst of havre gort des winters en des somers ongekookt met siroop en kaas en 
broodt . Voorts alleriey verversingen als rapen, kropsala, kruysebessen, erwten peulen, groene 
boonen, spek met wortelen, soute vis etc. na ti jds gelegenheid. 

18 rolerte -- onbekende erwtensoort; 19 -- koutschaal of koude schaal -- breiachtig gerecht, waarvan de 
bestanddelen samen gewee kt maar niet samen gekookt zijn . De verwerkte bestanddelen zijn bier, inge
maakte vruchten, roggebrood en suiker. 

Uit deze laatste l_i jst blijkt dat de burgerwezen in 1788 niet wezenlijk anders gevoed worden 
dan de armenwezen in 1744. Hoogstens is de kwaliteit van de voorgezette voedselsoorten 
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iets beter. Mogelijk kunnen er ook verschillen geweest zijn in de hoeveelheid verstrekt voed
sel, maar dat is uit de lijsten niet op te maken. 

We kunnen nog verder gaan en concluderen, dat het dieet van de Hoornse wezen tussen 1686 
en 1781 in grote lijnen onveranderd bleef. Hoofdbestanddeel waren gedurende de gehele 
periode de peulvruchten of daarmee vergelijkbare producten als rijst of gort tijdens het 
middagmaal. Bij de avondmaaltijd was dat het brood. In afwijking van wat de Noord-europe
aan gewend was, nam het vlees een vrij bescheiden plaats in. In deze streken was het niet 
ongewoon, dat het vlees en de vleesprodukten voor een kwart van de benodigde calorieën 
in het voedselpakket zorgden. Maar vlees is duur in verhouding tot de graanprodukten. 
Een bepaalde oppervlakte land kan door middel van graan tussen de tien en twintig maal 
zoveel mensen voeden als door middel van vlees. De rijken aten enorm veel vlees, de armen 
kregen altijd minder dan ze wilden. We kunnen de maaltijden van de wezen dus met recht 
armeluiseten noemen. De voedingsstoffen uit het vlees worden door andere goedkopere 
produkten geleverd. De peulvruchten en de kaas zorgen voor de nodige eiwitten, de boter 
en het vet voor de nodige vetten. De derde belangrijke voedingsstof het zetmeel, is afkomstig 
van de peulvruchten en het brood. 

Bevatte het eten van de wezen wel de nodige voedingsstoffen, het blijft een vraag, of dit 
_!Tlenu wel gezond was. Veel vitamines zaten er in ieder geval niet in. De meeste bladgroenten 
ontbreken, evenals het fruit. We weten dat in de 17e en 18e eeuw het fruit als een ongezonde 
lekkernij werd beschouwd, zoiets als het snoepgoed nu. En dan zijn het meest levensmidde
len die niet vers geconsumeerd behoeven te worden. Het weeshuis had nu eenmaal veel 
hongerige kindermonden te vullen. Wilde men verse waar hebben, dan was de benodigde 
hoeveelheid zo groot, dat de bescheiden Hoornse markt daarin niet kon voorzien. En dus 
greep men terug op etenswaren als bonen en erwten die zonder veel moeite lange tijd be
waard konden worden. 

En hier krijgen we te maken met een ander probleem, namelijk dat van de verduurzaming 
van het voedsel. De enige manier in die tijd bepaalde voedselsoorten voor bederf te vrijwaren, 
was ze te drogen, te zouten of te roken. We zien dan ook dat het vlees of de vis of het spek 
dat de kinderen voorgezet kri jgen, bijna altijd gezout of gerookt is . Aan de wetenschap dat 
ons lichaam aan veel stoffen behoefte heeft die alleen in vers voedsel gevonden worden, 
was men in die tijd nog niet toe. 

Het menu was ook dodelijk eentonig. Wel wordt er soms onderscheid gemaakt tussen zomer 
en winterkost en wordt er wel eens iets overgelaten aan de keus van weeshuismoeders, meest
al kregen de kinderen week in week uit hetzelfde eten. Door deze eenzijdigheid ontstaan 
tekorten in het lichaam van bepaalde stoffen die afwijkingen en ziektes kunnen veroorzaken. 
Het bekendste voorbeeld is de voor de opbouw van ons beenderstelsel zo belangrijke vita
mine C. 

Het eten was over het algemeen zout en daardoor werd er veel gedronken. De op de lijsten 
voorkomende dranken zijn melk, karnemelk .en bier. Deze laatste drank wekt wellicht in een 
voedingslijst voor kinderen enige verwondering. Bier is geen kinderdrank, maar het alcohol
gehalte was in die tijd zo laag, dat bier in ieder geval beter was dan het sterk verontreinigde 
water. Koffie en thee waren nog pas in opkomst evenals de cacao. Jenever, dat in de 18e 
eeuw al een echte volksdrank was, werd gelukkig officieel niet aan de kinderen gegeven. 



Dit zijn dan de tekorten die we kunnen opsommen, als de kinderen volgens de lijsten gevoed 
zijn. We weten echter niets over de hoeveelheden, terwijl over de kwaliteit van het verstrekte 
voedsel ook niets gezegd wordt. Maar een mededeling, dat het zoute afvalvlees gegeten werd, 
totdat men door de wintervoorraad heen was, spreekt in dit opzicht al boekdelen. En of men 
de kaas heeft weggegooid, omdat er misschien een paar wormen uitkropen, is zeer de vraag. 

Alles wat hiervoor gezegd is over het wezenvoedsel, geldt mutatis mutandis voor het voedsel 
van de gehele Hoornse bevolking, tenminste wat het minder gefortuneerde deel ervan betreft. 
En dat vormde wel zo'n viervijfde van het totaal. We kennen de mentaliteit van de weeshuis
regenten te goed om te veronderstellen, dat zij hun beschermelingen beter voedsel zullen 
hebben gegeven dan het 18e eeuwse stadsproletariaat gewoon was. De mindere man kreeg 
onder normale omstandigheden wel de 3000 à 4000 caloriën die nodig zijn om een mens zijn 
werk te laten doen. Maar hoe vaak waren die omstandigheden niet abnormaal, bij voorbeeld 
bij duurte, gebrek aan werk en dus geen geld? Maar zelfs onder die normale omstandigheden 
was zijn voedselpakket karig , weinig afwisselend, terwijl er allerlei bestanddelen aan ontbra
ken die hem de nodige weerstand tegen een groot aantal ziekten konden verschaffen. Een 
weinig benijdenswaardige situatie. 
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Oud-Medem bi ik 

Schoolvakantie en de dijk. 

door J. C van Leverink. 

We stormden de schooldeur uit ......... drie weken vacantie ! Eindeloos lang in onze kinder-
ogen. Heerlijk doorbrengend met vissen, slenteren langs de waterkant, maar vooral ook 
spelen op ons rijke domein : de dijk. 
Hoevelen zullen hier met plezier aan terug denken ? 
Moeder sneed dan een overvloed aan boterhammen en intussen maakten we zuurtjes- en 
drop-water, door zuurtjes of drop in een fles langdurig te schudden. Dit was voor ons, 
wat thans een fels sinas is voor de jeugd. 
Met een eigen getimmerd karretje of met een oude kinderwagen, afgeladen met allerlei 
attributen zoals latten, stokken, jute zakken, een oud vloerkleed of overgordijnen, trokken 
we naar de dijk. 
Hier aangekomen werden er twee scharen getimmerd, geschoord door twee scheerlijnen, 
een deklat over de scharen en afgedekt met oude gordijnen of een oud karpet en klaar was 
je tent en begonnen onze talrijke spelen. 
Zo zochten we langs de krebbestenen mosselen, bonden deze aan een stukje touw en gingen 
krabben vangen. Je pakte zo'n krab dan bij zijn scharen vast en maakte soms z'n "kastje" 
open of je ging de meisjes er mee plagen, welke gillend op de vlucht sloegen. 
Ook zochten we akels. Ja, en dan moesten deze natuurlijk gekookt worden. Over de spoor
lijn klom je naar de locomotlevenloods, waar altijd wel olietodden te vinden waren, waar
mee je tussen de krebbestenen een vuurtje maakte. In een oud blik met water werden de 
akels gekookt en met een speld trok je het lichaampje draaiend uit de akel en at deze dan 
"heerlijk" op. 
Langs de waterlijn groeide ook overvloedig het zeewier, met z'n bolvormige 'klappertjes ', 
welke je tussen je vingers liet stukknappen. 
De meisjes vermaakten zich het meest met "vader en moedertje"-spelen met een meege
bracht broertje of zusje of met hun poppen. Of we gingen met z'n allen rollebollend de dijk 
af. 
Langs de dijk groeiden ook de "mouwenkruipers", welke je in iemands mouw stopte en wel
ke dan bij iedere beweging omhoog kroop. "Dat moet je niet doen", zeiden ze, want mou
wenkruipers zouden zelfs omhooggekropen zijn en onder de oksel de huid zijn binnen
gedrongen! 
Een verhaal waar de kinderen toch wel angst voor hadden. Net zoals de Medemblikker moe
ders de kinderen waarschuwden voor "haantjepik", dat monster hetwelk in het water huisde. 
"Kom vooral niet te dicht bij de waterkant, want "haantjepik" pakt je onverhoeds en trekt 
je mee qnder water". En zó groeide een deel van de Medemblikker jeugd op met angst voor 
het water. 

\ 



Langs de dijk groeiden ook "klevers" en er werden hele klevergevechten gehouden. 
Daar tussendoor werd af en toe van het zuurtjeswater gedronken en het dropwater werd zó 
geschud dat het schuimde. 
De jongens gingen ook dikwijls vliegeren. Een oude hengelstok werd gespleten en van deze 
stukken maakte je een vlieger. Voor één cent kon je een mooi gekleurd vel vliegerpapier 
kopen bij ldema. Maar velen maakten ze van oude kranten, want deze ene cent kon thuis 
niet gemist worden. 
Een haspel werd gezaagd en zó kon je bij oostenwind vele vliegers hoog boven Medemblik 
zien staan. Dan werd er dikwijls een boodschap naar boven gestuurd door een papiertje in 
te scheuren en op het vliegertouw te zetten. De wind duwde dan het papiertje langs het 
vliegertouw omhoog tot het de vlieger bereikte. 
Of als je vlieger hoog boven Medemblik stond, dan liep je hard de dijk af en zag je je vlieger 
snel omlaag glijden tot soms vlak boven of achter de huizen. En liep je de dijk weer omhoog 
dan schoot je vlieger weer pijlsnel omhoog. 
Er ontstond ook wel eens ruzie en dan kon het gebeuren dat je het vliegertouw van de ander 
doorsneed en deze vlieger waggelend achter de huizen verdween. 
Ondeïling hielden we ook wedstrijden wie het hardst over de krebbestenen kon lopen. 
Ve rder kon je sprinkhanen of vlinders vangen, weike je in een jampotje, afgedekt met een 
papiertje met gaatjes, mee naar hu is nam . 
De sprinkhanen lieten we soms op school onder de les los en in een oogwenk zag je overal 
sprinkhanen rondspringen. 
Natuurlijk moest je dit bekopen met schoolblijven en strafwerk. 
En liggend in het hoge gras, bijtend op een sappig grassprietje en kijkend naar de blauwe 
lucht, genietend van de stilte kon je tot de ontdekking komen dat deze dijk Medemblik be
schermde tegen de soms zo woeste zee, doch voor de jeugd zo'n ideaal speelterrein was. 
Maar ook voor de nietsnut die, met de pet over de ogen, hier heerlijk kon liggen dromen. 
Of voor de jongelui die hier elkaar hun liefde verklaarden om later als degelijke vaders en 
moeders met hun kinderen 's zondagsmiddags in het gras langs de dijk te verpozen. 

Deze dijk ligt nu verlaten te dromen. De jeugd kent onze spelen niet meer .... .. . 
De torenklok van de Bonifatiuskerk slaat het hele uur, de tijd gaat voort, en we schrikken 
op van onze jeugdherinneringen aan de dijk. 

-----oO o-----
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Onder de pannen in een oud weeshuis 

door W. Kramer 

Toen in het jaar 1962 de Oudheidkundige Vereniging "Medenblick" werd opgericht, kwam 
al dadelijk de idee naar voren om zo iets als een oudheidkamer in te richten. Maar daarvoor 
heb je om te beginnen al direct 2 dingen nodig: oude historische voorwerpen en een geschikt 
onderkomen. 
Een al spoedig begonnen actie om wat oude spullen in handen te krijgen, had resultaat; 
waarbij vooral datgene wat rechtstreeks met de eigen plaats te maken had, graag werd ge
accepteerd. Bruikleen-stukken werden aangeboden, en ziedaar, na een paar jaar kreeg onze 
vereniging warempel de beschikking over een achtervertrek in de oude Stadswaag op de Kaas
markt, waarin thans Bloemhuis Lotus gevestigd is. In het voorgedeelte, de eigenlijke waag, 
had onze V.V.V. haar informatie-post gevestigd. De kamer daarachter werd ons toegewezen. 
't Was daar, dat onze eerste expositie tot stand kwam. 
Maar dat 17e eeuwse gebouw, onze "kamer" incluis, bevond zich in zulk een vervallen staàt, 
dat na enkele jaren het pand wegens bouwvalligheid moest worden gesloten. Aan gesubsidi
eerde restauratie onzerzijds viel niet te denken. Later is het 17e eeuwse bouwwerk met zijn 
sierlijke trapgevel in particuliere handen overgegaan, en na een zeer geslaagde restauratie in 
oude luister herrezen. 

Inmiddels was ju ist - na 5 jaren - kastee l Radboud als hernieuwd uit de steigers gekomen. 
De V.V.V. vond daarin onderdak voor haar informatie-post. En wij kregen er tot onze vol
doening de beschikking over de ronde toren voor ' onze verzameling, die inmiddels door aan
kopen sterk was uitgegroeid, zodat d ie torenruimte veel te klein bleek. Voor opslag werd 
een der zolders beschikbaar gesteld. 
Van begin af aan had ons voor ogen gestaan een meer eigen en vooral ook grotere behui
zing - waarvoor meestal het kostenvraagstuk het grote struikelblok vormde. Ja, een ru imere 
expositie-ruimte - centraal gelegen - en dan tegen betaalbare huurprijs, daar zeg je me wat .. .. 
hoe kom je daaraan? 

In de Torenstraat, dicht bij de Bonifaciustoren, staat een oud, voornaam aandoend bouw~ 
werk. Met zijn bepleisterde, in lichte tint beschilderde muren, doet het niet zo oud aan als 
het van oorsprong toch wel is. 
De hardstenen poort terzijde, met het jaartal 1785, het stadswapen en 4 in reliëf uitgebeelde 
weeskinderen, geeft toegang tot een ruime binnenplaats. Die vier kinderen vertellen woorde
loos over de vroegere bestemming "Weeshuis" ! 
Op de binnenplaats vormt een brede hardstenen trap met bordes, voorzien van zware ijzeren 
leuningen, weelderig versierde deuren en bovenlicht met lantaarn het prachtige en tevens 
enige entrée; dat werd aangebracht in den jare 1762. 
Maar het oorspronkelijke huis dateert al uit de 16e eeuw, toen het behoorde tot het complex 
van kerkelijke gebouwen - klooster - daar ten zuiden van de kerk neergezet en waa.rvan ons 
weeshuis het enigst overgeblevene is. 
Oorspronkelijk één der 2 Bagijnhoven, schonk, na de Reformatie in 1575, op verzoek van de 



Magistraat, Prins Willem deze gebouwen, plus bijbehorende goedP.ren, tot een blijvend on
derkomen voor de - vele - wezen, onder beding, dat de inwonende bagijnen elders onderdak 
en een levenslange alimentatie zouden ontvangen. 
En zo kwam er, wat toen heette, een Gereformeerd Weeshuis tot stand, beheerd door een 
college van regenten. 
Vooraf moest een grondige verbouwing plaats hebben. 
In 1579 was het huis gereed voor zijn nieuwe bestemming. 
Maar de tijden veranderen; en wij ........ ... . 
In het begin dezer eeuw waren er "gelukkig" bijna geen wezen meer. En voor de enkelen 
kon men moeil ijk nog een weeshuis in stand houden. Regenten besloten om in voorkomende 
gevallen die kinderen elders onder te brengen. 
Het Weeshuis had haar eeuwenlange verzorgingstaak volbracht? 
Toch niet. Het zoeken naar een nieuwe bestemming vond zijn oplossing in de stichting van 
een tehuis voor Ouden van dagen: "Levensavond". 
In 1923 had daartoe weer een zeer ingrijpende verbouwing plaats, waarbij het oude karakter 
van het laat Middeleeuws gebouw nog meer verloren ging. De gelijkvloerse ruimte en die op 
de verdieping werd ingetimmerd. Er kwamen grotere ramen. De kelders met kruisgewelven 
en zandstenen kolommen werden tot modern magazijn en keuken omgebouwd. En de regen
tenkamer met goudleer behang uit 1762 en vele andere "oudheden" werd verplaatst naar de 
verdieping. 
Na 50 jaar werd ook deze periode afgesloten. 
Vlak bij het oude Levensavond was een nieuw, modern en zeer comfortabel tehuis voor 
ouden van dagen verrezen met mooie ruime kamers en voldoende sanitair. 
Weer kwam het oude huis leeg te staan en konden de regenten zich opnieuw bezinnen over 
een andere bestemming. Die inmiddels gevonden werd. 
Juist in die dagen kwam er een nieuwe notaris in Medemblik, die in het oude kantoor geen 
brood zag, en ziedaar, hij vond een ideale kantoorruimte in het Oostelijk gedeelte van het 
Weeshuis, dat hij tot wederzijds genoegen kon huren en inrichten. 
Het overige ge lijkvloerse deel en dat van de verdieping wordt thans omgebouwd tot kantoren 
voor de reeds in Medemblik gevestigde vakantiewoningen centrale "Valley Green", die om 
grotere kantoorruimte te springen zit. 
Dan blijft er nog over de hele grote zolder. Nu het meest oud aandoende gedeelte van het 
hele gebouw. Alléén, onder de pannen heeft men een bekleding aangebracht, maar overigens 
wordt alles gelaten zoals het was. Oorspronkelijk en oud. De originele kapconstructie met 
zijn zware balkspanten van eewen terug is daar zichtbaar en tastbaar. 
En op die zolder is het dat wij straks onze "Oudtheytkamer" hopen in te richten. Daar is 
ruimte; er komt verwarming en verlichting, en, naar wij stellig verwachten "sfeer"! 
Regenten en wij zijn met de getroffen regeling wat de financiën aangaat content. Dus gaan 
wij dan verhuizen. Maar zover is het nog niet. Nog is het ambachtsvolk druk in de weer om 
alles voor elkaar te krijgen. 't Zal nog wel enige tijd duren . 
Maar als alles naar wens en volgens plan verloopt, zal de tijd komen, dat de geïnteresseerde 
bezoeker, toerist of stadgenoot, wandelend in dit centraal gelegen oudste stadsdeel bij Boni
faciuskerk en toren, de wezenpoort zal doorgaan, de hardstenen stoep opstappen, door de 
fraiie deurpartij binnentreden, om langs notariaat en terzijde van Valley Green, zich de trap 
op te spoeden naar de grote zolder waar Medenblick exposeert. 
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Om daar te peinzen hoe het verkeren kan in een huis, dat eens de bagijntjes herbergde, toen 
de arme weesjes, de stads ouden van dagen, en nu de herinnering aan Medemblicks verleden, 
tastbaar uitgestald in haar "Oudtheytkamer". 

-----oOo-----
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