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NOSTALGIE EN REALITEIT 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
In de vroege zorr~ r van 1975 onts tond voor mij de moge lijkhe id op een baan bij het Hoornse 
gemeentearchief. Ik was echter nog nooit in Hoo rn geweest en kon me van de stad geen enkele 
voorstel! ing maken. Op maandag 23 juni hield ik het niet langer en pakte i k in Nijmegen de 
trein naar die zo ver lij kende uithoek in Noord-Holland . Die eerste ken nismaking met Hoorn 
werd voor mij een openbaring. Ik was verrukt! 

5tàuonspleln Hoorn in vroeger jaren. 



Aan de hand van het foldert j e NS en het 
Monumentenjaar maakte ik keurig de daar in 
beschreven stadswandeling van 4 km. 
Rond het middaguur a r riveerde ik in Hoorn; 
de zon scheen volop . Het lommerri jke 
Stationsplein bood een aanblik die degene , 
die de kale vlakten van Leiden en Nijmegen 
gewend was, nimmer zal vergeten . 
Op de Veemarkt nogmaa ls bomen, zover je maar 
kon zien. Ik dronk er een kop ko ffi e (met 
gebak, jawel). En voort ging het, over het 
Dal, Munnickenveld, Achter de Vest , Pakhuis
straat , Onder de Boompjes en Korte Achter 
straat, waarna ik op de vijfsprong bi j het 
stadhuis aankwam. Het was in het begin van 
de middag, bloedheet en doodstil; ik maakte 
een praatje met twee kinderen die bij het 
stadhu i s aan het s pelen waren. Voor de rest 
heers te e r een onwerke l i jke sti lte: geen 
auto ' s, geen lawaaieri ge s tinke nde stads
bussen, niets. 
Met een gevoel a l sof de stad he lemaal voor 
mi j alleen was kui erde ik verder, hier en 
daar vriendel i jk gegroet door mensen die 
aan de deur van de zon stonden te genieten, 
en door de bezwete bouwers van de open
bare bibliotheek . De enkele toerist die 
mi j de weg vroeg kon ik helaas nog ni et 
helpen. Maar toen ik die avond in Nijmegen 
in de stromende regen - de fo l der en het 
boekje Straatslijpen dat ik gekocht had 
vertonen er nog de sporen van - naar hui s 
fietste, had ik voor mijze l f de knoop door 
gehakt : ik wilde naar Hoo rn. 
Het bijna smetteloze beeld dat ik die 
zomermiddag van Hoorn heb gekregen bewaar 
ik als een kostbare herinneri ng . Het staat 
in schril kontrast met de gehavende, door 
auto's geterroriseerde b innenstad die ik 
nu voor ogen heb . 
Toen i k in september 1978 het sekretar iaat 
van de vereniging op mij nam was het mi j 
ondertussen wel du idelijk geworden dat het 
toch allemaa l niet zo lekker zat met die 
historische binnenstad . Nadien ging ik mij 
11ambtshalve" pas echt intensief in deze 
materie verd iepen, en werd mij de e rnst 
van de s ituatie l angzamerhand in vo ll e 
omvang duidelijk. 

Ik heb mi j i n dit blad en elders een aantal 
ma len fel en soms was cynisch uitgelaten 
over mijns inziens ongewenste ontw i kke-
1 ingen in de binnenstad, waarbij vooral 
de gemeente Hoorn het moest ontgelden . 
Die stukken kwamen voort uit een gro te 
bezorgdhe id voor onze historische bi nnen
stad en u it angst voor de snelhei d waarmee 
de binnenstad zij n hi stor ische karakte r aan 
het ve rliezen is. Wi e zi jn de schul d igen? 

De gemee nte? De automobi listen? De midden
stand? Liever dan een beschuldigende vinger 
u it te steken naar deze en andere groepe
r ingen zou ik, zou " Oud-Hoorn" willen 
sámenwerken om onze oude binnenstad te 
behouden . De aktuele gebeurtenis sen doen je 

echter keer op keer boos, verdrietig, ni et 
begri jpend en soms woedend naa r de pen 
gr i jpen . Achteraf den k ik we l eens : zie ik 
het nou allemaal niet te sombe r in? 
De negat i eve ontw i kkelingen dateren echter 
niet van de laatste jaren, maar zijn al veel 
langer aan de gang. Het is een heel langzaam 
voortsluipend proces van aftakeling. 
Hoe keken vroege re bestuursleden daar tegenaan 
Voorzitter Van Scherpenberg op een ledenver
gaderi ng in 1973 : "Ik vraag mijzelf ook wel 
eens af of wij niet fe ller op moeten treden 
tegen b ijvoorbeeld het gemeentebestuur dat 
alleen maar aan het zo groot mogelijk worden 
van Hoo rn schijnt te denken . Wat hee ft "Oud
Hoorn11 nog voor zin , de nk ik wel eens, als 
we al leen maar een geze lli ghe idsvereniging 
z i jn? Moeten we meer een akt ieg roe p worden? 
Je komt dan op het politieke vlak terecht, 
maa r het is naar mijn mening de enige zin 
di e de vereniging nog kan hebben. 
Of zegt u: doe dat niet want we vinden 
bu rgemeester Tjabe rings zo lief en wethouder 
Wi ese zo ' n aard ige man . 11 

Vervang de naam Wi ese door Sijm en je zou 
het in 1980 weer kunnen zeggen. Burgemeester 
Tj aber i ngs is i nderdaad een hele lieve man 
en wethouder Sijm is best aardig , dat maakt 
het "oppositie voeren11 juist zo vervelend. 
Maar het moet . 
Een van de leden zei naar aanleiding van de 
uitlatingen van de toenmalige voorzi t ter: 
"We moeten inderdaad scherper stelling 
nemen in allerle i dingen die hie r in Hoorn 
gebeuren. Het is volgens mij uitstekend als 
we zouden terugkeren naar de lijn-Kerkmeijer. 11 

Voorzitter! Schaf onverwijld een wandels tok 
aan ! Kerkmeijer in een ingezonden brief van 
december 1916 , die tot de oprichting van onze 
verenig in g heeft gele id: "Wij moeten in ons 
aank\'.eeken dat inni ge gevoel voor natuurschoon, 
da t samengaat met liefde voor al het mooie, 
dat door onze voorvaderen me t zooveel piëteit 
is vervaardigd . Dat is een zware taak in 
deze maatschappij , waarin de boventoon wordt 
gevoerd doo r een rnaterieë le opvatting, door 
een speculatieven geest die er n iet tegen 
opziet , om het mooie oude onder moker en 
breek ijzer te vernietigen . Jacht naar ge l d, 
vrijheid van arbeid (d .w.z. losbandigheid 
die zóóver gaat, dat ieder maar aan den weg 
mag timmeren wat hij verkiest) , deze beide 
doen een concur rentiegeest ontstaan, die de 
kanker is van de geheele samenleving. 11 

Ik heb h ier niets meer aan toe te voegen . 

Leo Hoogeveen. 
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Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in he t stad
huis van Hoorn, Nieuwe Steen 1, tel. 31234. 
Postadres: Archiefdienst \Jes t fr i ese Gemeen ten, 

Postbus 603, 1620 AR HOORN . 
De studiezaal is geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en iedere tweede 
en vierde woensdag van de maand van 
19.00 - 22.00 uur (behalve juli en augustus). 
Tussen 12 .30 en 13.30 uur en ná 16 .45 uur 
kunnen geen stukken worden aangevraagd. 
Tarieven: door het archief verricht onderzoek 
f 8,-- per half uur; fotokopieën van rijks
archival ia f 0,40, overige f 0,55. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het 
lenen van boeken uit de bibliotheek (niet 
alles wordt uitgeleend) is "gratis". 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 15597). 
Geopend: 1 april - 1 oktober, werkdagen van 
10.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen van 
12.00 - 17 .00 uur; 
van 1 oktober - 1 april, werkdagen van 
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur. 
Alleen op zondagen in oktober en maart 
van 14 . 00 - 17.00 uur. 

VERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar kwam de werkgroep regelma tig elke veertien dagen 
bijeen in de werkruimte van de archeologische afdeling van het Westfries Museum aan het 
Achterom. De gemiddelde opkomst lag rond de 8 personen. Er werden flinke vorderingen gemaakt 
met het bewerken van het materiaal dat bij het onderzoek in de zomer van 1979 aan het licht 
is gekomen. Het aardewerk, glas, been, leer en metaal, werden gereinigd, getekend, geadmi
nistreerd en waar mogelijk, gerestaureerd. Enkele leden van de groep werkteA de tekeningen 
uit die tijdens het onderzoek van de gevonden bouwfragmenten waren gemaakt. Dit onderzoek 
vond, zoals bekend mag worden verondersteld, plaats in een tuin achter een van de hu izen aan 
het Gouw. Op 4 maart werd door Ab Lagerwey, restaurator bij de Archeologische Dienst van de 
gemeente Amsterdam, iets verteld over het restaureren van materiaal dat bij archeologisch 
onderzoek voor den dag komt. Op 29 maart maakte de groep versterkt door enkele familieleden 
een excursie naar het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. 
Centraal bij dat bezoek stond de afdeling Nede rlandse prehistorie tot aan de vroege middel
eeuwen met de bekende topstukken als de Nehallenia-tempel en de sarcofaag van Simpelveld. 
Daarnaast werd nog even gekeken naar het Panorama Prehistorie en natuurlijk kon de Taffeh
tempel niet gemist worden. 
Plannen voor het komende zomerseizoen staan nog niet geheel vast. Mogelijk kan er worden 
meegewerkt aan het onderzoek bij de Italiaanse Zeedijk. 
Hoewel zich na de noodkreet in het vorige nummer van dit blad enkele nieuwe leden hebben 
aangemeld, is er nog steeds plaats voor enthousiaste nieuwelingen. H.W.S. 



DE CHRONIJCK VAN KLAAS VAN VOORST 

PATRIOT KLAAS EN HET ORANJECORPS (2) 

Terwij l de aanzienl ijke burgers van Hoorn zich blijkens de Chronijck van Klaas van Voorst 
vanaf 1785 patr iot t i sch in het gezelschap "Voor Vaderlandt en Vrijhei dt 11 in exerc iti e en 
wa penhandel oefenen, roe pen i n datzelfde jaar de Souvereine Staten des Lands op tot ''eene 
a lgemeene burgerwapenin g11

• En zo werden, schr ijft Van Voorts "de burgerschutterijen, die 
in 't algemeen tot eene nietige en zeer ge ringe staat verval len waren , in eene beetere en 
Respectabele staat gesteld t en moste nu in deze stad ider officier en schutter zig in 
staat stellen om vooreerst de daartoe verijste gelijke geweeren (he t oude a l gemene woord 
voo r wapens ) voor zich te bekomen , als de officieren spontons (?), He lbaarden of pieken, 
ider na hun qualiteit of Rang en ider een degen, en de Schutters gelij ke snaphaan, zabel, 
patroontas enz. 11 . 

De burgers wordt in januar i schr i fte lij k 
aangezegd om "tot den nademiddag 2~ uure 
t e komen i n het Stads Fab riek om de 
Exercitie te leeren. Dit geschieden daar 
dan bij een Rot teffens of ook we l een 
ha lve Compagn ie tot da t wij vervolgens i n 
de maand Junij bij Compagniën t effens in 
de Doelen exerceerden . " De auteur schrij ft 
11wi j 11

, wan t hij was e r zelf bi j : we zullen 
hem nog a ls onderofficier in act ie zien. 

Iedere officier en schutter moest voortaan 
ook "zelfs in Perzoon op zijn toer de 
Nagtwagten waa rnemen, ieder Nagt een Rot, 
zijnde 20 man of daar boven, met een Opper 
officier, een serjant en een Rotmeester. 11 

Maar ook werden nu kaf en ko ren gescheiden . 
De compagni ën werden niet alleen op geli jke 
grootte gebracht van ongeveer 10 0 man, maar 
11nu ook gehee l ve rsch ikt en veranderd . 
Vee le van de gerings te Classe va n burge rs 
wi erden er uijt gelaaten en aan de spui j ten 
geplaatst en aan hun een Tinnen penning 
gegeven, welke zij ingeval van brand of 
bij 't probee ren van de spuyten masten bij 
zig hebben en op de borst masten hangen 
om haar aan te ken nen 11

• 

BEZEMSTOK MET SPIJKER 
De schutterij werd aldus van het gemene 
volk gezuiverd en onze Klaas acht dat een 
grote verbetering, · ~ant bevoorens had me n 
zo veel ma nschap die van de gemeenste en 
geringste bu rger zoort waren onder de 
burge rschutter ij, dat veele gegoede en 
welgestelde burgers daar niet we l bij konden 
gepl aatst worden om bij Exerc itie , bij 
Nagtwagt enz. er geduurig mede te conver
seeren . 11 Immers : "den een kwam doe van die 
Lieden op de Nagtwagt in zeer gemeen habiet 
met een piek of een halve piek of een 
bezems tok met een sp i jker er in enz. en 
maakten da n nog door slegt gedrag veelt ijds 
heel onaangename ontmoetingen." 

Uiteraard heeft deze discr imerende zuivering, 
door Van Voorst zo hogelijk verdedigd, bi j 
een groot deel van de Hoornse bevol king 
kwaad bloed geze t. De kloof tussen "veel 
voorname burgers di e a l s regte Patriotten 
over de zaken des Vade rlands dagten11 en de 
rest, wordt zichtbaar. 

Ook het stadsbestuur zelf is verdeeld. 
Klaas klaagt: 11 veele Hee ren in de Regeeri nge 
zo van deze stad en elders waren de 
(patriottische) genootschappen gantsch niet 
toegedaan maar werkten en dwars boomden 
dezelve zoveel als zij konden in 1 t he ime-
1 ijk en ook wel in ' t openbaa r. 
En deze hadde n ook wee r hunnen afhan gelingen 
en gehoorzame aanhang die gehouden en verpligt 
werden om te doen en te denken, schoon tegen 
haar gemoed stri jdi g, he t geen haare begun
stige rs haar wil of belange was, en zulke 
afhange l ingen waren er vee Ie in deze Stadt" . 

ERFSTADHOUDER BUITENSPEL 

In 1786 begin t de bom te barsten. 
De patriotten doen een frontale politieke 
aanval op de stedelij ke resolutie van 
24 januari 1766, waarbij aan de erfstadhouder 
"de begeeving van eenige Posten was opge
draagen en tevens bepaalt, dat van alle ampten 
ter dispositie van de vroedschap, aan hem de 
Recommandatie zou worden gevraagd" . 
Me t welgeval l en bericht Van Voorst dat op 
20 maa rt 1786 de Hoornse vroedschap "op 
request van voorname burgers" me t 11 tegen 8 
stemmen besl uit om de Recommandatiën des 
Stadhouders te schrappen, zulks "tot blijd
schap van veele weldenke nden 11

• 

Nu immers waren de Hoornse burgers weer in 
het genot gesteld van "haare onschatbare 
handvesten en privilegiën", die zij hadden 
moeten missen en was er een einde gekomen 
aan de fraa ie tonelen van schijndemocratie. 

0 ~ 



Het is aardig om de bokken en de schapen van 
de vroedschap bij name te noemen . In afwezig
heid van het lid Bareel de Maregnault, zijn 
de elf patriotten- stemmers: P. Schagen , 
J . C. van de Blocque ry, P. Opperdoes, 
J . Berkhout, Nanning van Foreest, J. van 
Bredenhoff, heer van Oosthuijzen, Jacob van 
Hoolwerf, P.C . Boon, Jacob Binkhorst, 
J . van Akerlaken en Dirk van Foreest . 
Tegen het afschaffen van de stadhouderl i jke 
recommandatie stemmen de kennelijke Oranje
klanten Jan Jager, A. van Stralen, 
A. Cromhout, C.C. van Akerlaken, D. Jonge
maats , A. de Ha rt, R. Verlooren en 
H. Berkhout (en dat zal hen een jaar later 
worden ingepeperd . 

OPROER BIJ DE DOELEN 
Elders in het land worden op soortgeli j ke 
wijze de oude vrijheden hersteld en daar
tegen komt Willem Vin het geweer: Elburg 
en Hattem worden in augustus 1786 met 
geweld i n het gareel gedwongen. 
Ook in Hoorn raken de gemoederen in opwin
ding, en als op 11 oktober het Vaderlands 
Exercitiegenootschap voor de tweede maal 
buiten de Westerpoort heeft geparadeerd, 
ontstaat er bij terugkeer in de stad "een 
oproer en verregaande ba l dadigheid van een 
part i j gemeen aangehitst volk" . 
Het heeft onderweg zo h ier en daar al wat 
"moeijte en hindernis gezogt en in de weg 
gebragt met stooten en geschimp", maar bij 
de poort van de Doelen dringen "eenige 
gemeene oproerige knaapen om hun domme moed
wil en kwaadaardigheid te koelen met zulken 
force en geweldt op de agterste manschappen 
aan, dat dezelve ui t hunne geleederen en in 
wanorden geraakten en z ij ook de Poort des 
Doelens n iet konden inkoomen 11

• 

Er ontstaat "vr i j wat opschudding, vloeken, 
schelden en onbesuyst geweldt 11

, waarin ook 
en ige leden van het te gast zijnde 
Purmerender patr iotten-genootschap ·~elke 
apter de Tre i jn slooten11 gemoeid raken . 

Van Voorst, die al deze gebeurtenissen met zo 
grote uitvoerigheid beschrijft, dat h i j 
alleen al voor de jaren 1781 - 1799 het hele 
derde deel van zijn vier folianten tel lende 
kron iek nodig heeft, bereikt nu een drama
tisch hoogtepuntje : "ze 1 fs zegt men dat 
een hunner (van Purmerend dus) een vrij 
hevige stomp of stoot kreeg en dat h i j hier 
op na zijn zabel greep . Dog dit was als 
olij in 1 t vuur en maakten het oproerige, 
slegte gemeene volk maar nog meer raazende 
en gaande". Het loopt met een sisser af: 
het genootschap doet het peloton regts om 
zwenken en het geweer vellen , en dan deinst 
het gemene volk af . Maar de patriotten 
durven toch pas des nachts om half drie 
hun Purmerender gasten "tot buijten de 
Weste rpoort aan hunne Schuijt te geleijden, 
zonder doen eenig onraat te ontmoeten". 

vra9 Vdn hoc 1->dtriotti~ch Genootsdiap "Voor Vader
lo rid en Vrytieid "(verz. \i'&?stfra es Museum) 

ORANJECORPS OPGERICHT 
De muis heeft toch een staartje: "i n ' t 
voorst van November 1786, we ij nig weken na 
het tumu l t bij de Doe len" gaan ook de gemene 
burgers tenslotte tot de oprichti ng van een 
eigen legertje over, "het zoogenaamde 
Exercit iegezels chap, ten Divies voerende 
"Tot Nut van Hoorns Burgerij" . 
"Het wierdt doen veel gedagt en geeft ook 
niet weijnig vermoeden", schrijft Van Voorst 
ietwat naïef , "dat d i t gezelschap is opgerigt 
geworden om het reeds bestaande Genootschap 
van Wapenhandel, dat meest a lle patriotten 
waren , te dwarsbomen, zoveel zij konden tegen 
te gaan en aan hetzelve tot een contrepoids 
te verstrekken, gelijk doen in nat uur en 
bedoelingen ook veele andere zoogenaamde 
Oranje Corpsen waren" . Ja, wie wind zaai t 
zal storm oogsten. 

Het Hoornse Oranjecorps bestaat begin 1787 
11uijt 92 contribueerende Leeden, onder welke 
ook verscheijdene vrouwen z i g bevonden, 
mitsgade rs ui jt 240 Exerceerende Leeden , die 
i n vijf parti jen verdeelt waren , om afzon
derlijk alle weken eens op voor i eder zijn 
bepaalde avond te Exerceeren en volgens het 
gezegde van Hendr ik Bieman , de knegt van dit 
gezelschap, zoo hebben zi j 100 stuks snap
hanen met bajonetten gehadt, en volgens het 
boek van Jan van Benthem, die als secretaris 
fungeerde, zijn daar i n ve rscheijdene posten 
van uijtgave voor kruijt, loot en kogels. 

Het corps was opgeregt in een groot pakhu ij s 
agter aan de Vest tusschen de Koe- en de 
Noorderpoorten omtrent agter tegen het 
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Vrouwen Hofje, alwaar dit Exerceerende gezel
schap zeer aangezet, bezorgt en begunstigt 
wierdt door eenige Heeren uijt de Rege ring 
en meer andere Heeren en Dames die ook vrij 
wat geit in haar bos bragten en veele andere 
tot haar genegene burgers di e tot haar bos 
contribueerden, zoodat zij ook met eijgen 
geweeren wierden voorzien, al het welke deze 
Luijden (dat meest al burgers van weijnig 
aanzien waren) ongemeen couracieerde, en 
met een ook al vrij stout en brutaal maakten, 
zoo dat de geheele winter al veel stoute 
oproerige praatjes van haar gehoort waren, 
èat niet veel goeds beloofde of voorspelde, 

zijnde dit gezelschap nu al door geldt en 
goede beloften aangegroeijdt tot boven de 
300 man, bestaande meest uijt timmermans
knegts, metzelaarsknegts, schippersknegts, 
scheepstimmerlieden, vissers, baanders, 
sjouwers enz., welke onder hunnen bazen en 
d irecteuren aldaar doen geleerdt en bestuurd 
wierden' '. 

En met dit Oranjecorps paraat, wordt het dan 
8 maart 1787, de verjaardag van de Prins
Erfstadhouder. 
Maar dat is een volgend verhaal. 

J.M. Onstenk. 

TENTOONSTELLING OOSTERPOORT 
Van half juni tot hal f augustus organiseert het Westfries Museum in samenwerking met de 
afdeling Voorlichting van de gemeente Hoorn een kleine tentoonstelling, gewijd aan de 
geschiedenis van de beide Hoornse Oosterpoorten . 
Deze expositie wordt gehouden ter gelegenheid van he t beëindigen van de laatste restauratie 
van deze enig overgebleven stadspoort van de vijf, die Hoorn eens rijk was. Om een zo direkt 
mogelijk verband te leggen met het onderwerp van de tentoonstel! ing wordt deze gehouden in 
de voormalige wachterswoning boven op de poort •. 

Oude Oosterpoort 

Als in leid ing geeft de expo,i t ;,_ ten kort 
overzicht van de vestingbouw van de late 
middeleeuwen tot aan de tijd waarin de 
Nieuwe Oosterpoort gebouwd werd, 1577. 
Bijzondere aandacht wordt bij deze inlei
ding geschonken aan een van de belangrijkste 
Noord-Nederlandse vestingbouwers uit die 
tijd, Simon Stevin . Hij heeft zelf geen 
werkelijk aandeel tot de bouw van de poort 
geleverd, maar zijn invloed op de vesting-

Nieuwe Oosterpoort 

bouwkunde in de tweede helft van de 16e 
en het begin van de 17e eeuw - onder meer 
door zijn boek 11Sterctebouwinge 11 van 1594 -
is zo groot geweest, dat het zinvol leek 
aan hem in deze expositie enige aandacht 
te schenken. Tenslotte geeft deze inleiding 
een overzicht van het hele door Steven 
ontwikkelde verdedigingssysteem, het zo 
geheten "Oud-Nederlandse vestingstelsel". 



De tentoonstelling zal zeer in het kort 
iets tonen van de ontwikke l ing van de 
Hoornse stadsverdediging. Het begin daarvan 
ligt in 1426, wanneer de stad zijn eerste, 
nog aarden, 01TWalling krijgt. 
Deze wal liep langs de tegenwoordige 
Karperkuil, Vol Jerswaal, Turfhaven, Vee
markt, Noorder Veemarkt, Scharloo en 
Dubbele Buurt. Over poorten in deze wal 
vernemen we voor het eerst in de zeer 
onvolledig bewaard gebleven stadsrekeningen 
van 1464. Dat zijn dan werkzaamheden aan 
de Koepoort en de Westerpoort. 
Bloeitijd van de stadsverdedigingswerken 
is de 16e eeuw. Er is toen in vrij korte 
tijd een enorme hoeveelheid werk verricht 
om de weerbaarheid van de stad te vergroten. 
Moge l ijk kan dit alles gezien worden als 
een reaktie op de dreiging van Geldersen 
en Friezen. Deze hebben in de beginjaren 
van de 16e eeuw verschillende raids op de 
kust van Holland uitgevoerd. Dit hangt 
samen met de gespannen verhouding tussen 
de delen van de Noordelijke Nederlanden 
die onder het Oostenrijkse, later Habs
burgse vorstenhuis waren verenigd, zoals 
Holland, en die landen die erbuiten waren 
gebleven. In 1503 wordt de gracht om de 
stad uitgediept en de stadswal verhoogd. 
Dan volgt in 1508 de OfTh\lall ing van de 
stadsuitleg in de hoek tussen huidige 
Gedempte Turfhaven en Veemarkt, waardoor 
de stadsgrens zo ongeveer langs de 
Noorderstraat kwam te liggen. In dezelfde 
tijd wordt de bestaande wal van een aantal 
stenen torens voorzien. 
We kennen de namen van de Bisschopstoren, 
daar waar nu de Turfhaven op de Vollers
waal uitmondt, de St. Agnietentoren aan 
het Jeudje, halverwege tussen Turfhaven en 
Pakhuisstraat, de St. Geertentoren even ten 
zuiden en de Sint Catharinatoren even ten 
westen van de Pakhuisstraat. 
Tenslotte de enige die er nog staat de 
Sint Maria- of Kruittoren. Veel van deze 
torens dragen namen van de kloosters op 
wier grondgebied ze gebouwd zijn. 

In 1511 worden dan de, nu oude, Oosterpoort 
opgetrokken en een toren aan het eind van 
het Baatland. In 1534 volgt dan de Hoofd
toren. In die tijd begint men ook aan de 
bouw van de stenen stadsmuur. 
Die is waarschijnlijk gewoon op de bestaande 
stadswal gezet, zoals nog te zien is bij de 
muuraansluitingen van de Kruittoren. 

Centraa l bij de tentoonstelling staan de 
beide Oosterpoorten. 
In 1511 begint men met de bouw van de oude 
poort aan het eind van het Grote Oost. 
Deze is in 1820 afgebroken. Volgens de 
burgemeestersrekeningen van 1511 moet bouwer 
van deze poort een zekere Heinrich Jansz. 
geweest zijn. Of we deze naam met een bekend 
bouwmeester in verband kunnen brengen, is 

niet bekend. In ieder geval moet het ~eer dan 
een pl aatselijke grootheid geweest zijn, 
want de oude Oosterpoort met zijn ui-vormige 
koepe l s Moet in het Noord-Holland van de 16e 
eeuw een unieke verschijning geweest zijn. 
Volgens Vel ius heeft men tot 1538 aan de 
poort gewerkt, want toen werd de kap erop 
gezet. Er zal echter eerder gedacht moeten 
worden aan een vergroting van de poort in 
het laatste jaar, want in de al eerder 
genoemde rekening van 1511 wordt aan de 
bouwmeester een bedrag van 24 stuivers 
betaald 11 van den Oesterpoert te decken11

• 

De Nieuwe Oosterpoort is een deel van de 
laatste stadsuitleg in het oostelijk deel 
van het havengebied. Hoorn kreeg met deze 
uitbreiding zijn omvang die het tot in de 
20e eeuw zou behouden. 
Na de 16e eeuw was de groei eruit. 
De Oude Oosterpoort verloor met de bouw van 
de Nieuwe zijn verdedigingsfunctie en werd 
voortaan gebruikt als gevangenis - vandaar 
de naam Gevangenpoort - en gildehuis voor 
de chirurgijns en kleermakers. 
Bouwer van de nieuwe poort was de Amster
dammer Joost Jansz. Bi 1 hamer. 1 n 1577 kreeg 
de poort nog niet direct zijn tegenwoordig 
uiterlijk. In 1601 werd de wachterswoning 
er bovenop gezet samen met het traptorentje 
ernaast. In 1612 volgde de bouw van een 
klein lokaal voor de wacht. 

En dan gebeurt er eeuwenlang niets. 
De poort was gewoon een bouwwerk dat z1Jn 
dienst verrichtte als onderdeel van de stads
verdediging. Tot de 19e eeuw. De verdedi
gingswerken verloren toen hun militaire 
waarde, de stad was verarmd. Wat geen waarde 
had, werd afgebroken. In 1813 werd het wacht
lokaal gesloopt, in 1820 is de hele Oude 
Oosterpoort het slachtoffer. Successieve l ijk 
verdwijnen dan ook de andere stadspoorten 
om plaats te maken voor de vooruitgang, waar
mee we nog steeds bezig zijn. 
Als laatste object voor de afbraakwoede is 
de Nieuwe Oosterpoort aan de beurt, maar het 
lukt nog net het bouwwerk te behouden. 
In 1876 volgt dan een ingrijpende restauratie, 
gevolgd door een tweede in 1913. 
In dit laatste jaar wordt de traptoren opnieuw 
aangebracht, overigens zo slecht dat het in 
1978 nog eens moet gebeuren. Samen met nog 
wat ander werk leverde dat een flinke 
restauratie op, waarvan de hier aangekondigde 
tentoonstelling het sluitstuk vormt. 

H.W. Saaltink. 

0 



VERSLAG VAN DE AKTIVITEITEN 
VAN ,,OUD-HOORN'' IN 1979 

Leden 
Het ledenaantal vertoonde ook dit jaar een 
stijgende 1 ijn: 89 nieuwe leden tegen 
16 mensen die het lidmaatschap opzegden, 
zodat onze vereniging per 31 december 1979 
368 leden telde. Behalve de uitgave van een 
kwartaalblad, dat zeker enige invloed heeft 
gehad in dit verband, trof het bestuur ook 
voorbereidingen voor een nieuwe wervings
folder en organiseerde opnieuw stadswande-
1 ingen. Over gebrek aan publiciteit in de 
dag- en weekbladen hadden we niet te klagen. 
Niettemin blijft het ledenaantal voor een 
s t ad van bijna 40 . 000 inwoners beschamend 
laag, en he t bestuur blij f t zich daarom 
bezinnen op nieuwe wervingsakties. 

Bestuurssamenstelling 
In de ledenvergadering van 17 mei werd 
afscheid genomen van de heer H. Krijgsman, 
die na 44 jaar uit het bestuur trad. 
De heer De Graaf haalde in een toespraak 
op humoristische wijze vele herinneringen 
aan die veelbewogen periode op en overhan
digde hem als dank een e t s van Peter 
de Rijcke. Op voorstel van het bestuur 
werd de heer Krijgsman tot ere ! id benoemd. 
De vakature-Krijgsman werd niet opgevuld 
omdat he t bestuur in 1978 al met een 
negende l id was uitgebreid, en een aantal 
van acht voorlopig voldoende werd gevonden. 
De heer L. Hoogeveen is in de leden
vergadering van 17 mei herkozen. 
De heer W.r. van de Brink trok zich in 
mei uit het bestuur terug; in deze vakature 
was aan het eind van het verslagjaar nog 
niet voorzien. 

Ledenvergaderingen 
De voorjaarsvergadering werd gehouden op 
donderdagavond 17 mei in de Parkschouwburg 
en werd geleid door mevr. M. Roest, die 
t ijdens de ziekte van de voorzitter optrad 
als waarnemend voorzitster . Later die maand 
zou een herdenkingssteen worden onthuld in 
de gevel van de jongerenhuisvesting aan de 
Italiaanse Zeedijk 122, op de plaats waar 
eens de synagoge stond. In verband daarmee 
had het Wes t fries Museum een tentoonstel-
1 ing georganiseerd over het Joodse leven 
in Hoorn, en had het bestuur van 110ud-Hoorn 11 

de heer A. Poolman uit Amsterdam uitgeno
digd om een lezing over dit onderwerp 
te houden . 
De najaarsvergadering vond pl aats op 
15 november in de kantine van het stadhuis 
en stond in het teken van de Internationale 
Archiefweken. Na een inleiding door de 
provinciale archiefinspecteur dr. A.J. Kölker. 

werd de fi lm "Het Archief" van Kees Hin, 
Rolf Orthel en K. Schippers vertoond, die 
was opgenomen in het Dordtse gemeentearchief. 
Daarna konden de leden onder leiding van 
de heren Brieffies en Hoogeveen kennis 
maken met hun eigen gemeentearchief. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde dit jaar tien maal. 

Eigendommen 

B 1 ERKADE 10. 
Met de nieuwe huurders van het pand werd in 
afwachting van de eind dit jaar begonnen 
restauratie een voorlopige huurovereenkomst 
gesloten. 

SCHOOLS TEEG 7. 
Diverse bestuursleden hebben de bovenver

.dieping een opknapbeurt gegeven met de 
bedoeling dat deze door onze vereniging in 
gebruik zal worden genomen . 

Stadsbeeldbewaking 
Het jaar 1979 werd voor het b·estuur een jaar 
van toenemende bezorgdheid over de ontwik
kelingen in de binnenstad. 
Wij konstateerden dat de binnenstad, die 
geheel wordt omringd door 20e-eeuwse wijken 
waar men de meeste restanten van oudere 
bebouwing zorgvuldig heeft opgeruimd, steeds 
meer het onpersoonlijke en zakelijke s t empel 
van de 20e eeuw krijgt opgedrukt. 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar 
onder meer met de volgende zaken bezig 
gehouden en daarover in een aantal gevallen 
gekorrespondendeerd met het gemeentebestuur, 
Monumentenzorg en andere belanghebbenden. 

AANVULLING MONUMENTENLIJST 
De gemeente verklaarde zich in maart groten
deels akkoord met onze voorstellen voor 
aanvulling van de monumentenlijst; deze 
aanvullende lijst was indertijd opgesteld 
door de bestuursleden L. van Dijk en 
Y. Hangelbroek. Panden die niet in aanmerking 
komen voor de rijkslijst zullen worden 
geplaatst op een gemeente ] ijke monumenten] ijst 
die wordt gekoppeld aan een gemeePtelijke 
monumentenverordening. De bestuursledtn 
Ba l tus en Hangelbroek hebben later dit jaar 
over deze materie een gesprek gehad met de 
heer Sietses van Bouw- en Woningtoezicht. 

DAL: PLANTSOEN 
Het hek rondom dit plantsoen is voor een 
stukje weggesloopt; het plekje daarachter is 
betegeld en er staat een auto geparkeerd . 

© ~ 



GEDEMPTE APPELHAVEN 21 
Bi j de bouw van huizen op de pl aa ts van de 
gesloopte banketfabriek i s om onbeg rijpel i j ke 
redenen van de rooilijn afgeweken, wat een 
ernstige aantast ing van het historische 
straatbeeld betekent . 

GEDEMPTE APPELHAVEN 2: KOETSHU IS 
De deuren van dit bee l dbepa lende pand , dat 
eigendom van de gemeente is, z ijn totaal 
verrot en zouden verni euwd moeten worden. 

KARPERKU 1 L 
Het mooie houten hoofdgebouw van de naar 
Hoorn 1 80 vertrokken Enkhuizer Houthandel 
brandde in juni vol l edig af . Pogingen van 
Cees Droste om op deze plek zijn botter
werf te vest igen, welke door het bestuur van 
harte worden ondersteund, hadden op het eind 
van het jaar nog geen resultaat . 

KERKPLEIN: GROTE KERK 
Enkel e bestuursl eden en ge ï nteresseerden 
hebben dit jaar een aantal ma len over de 
toekomst van dit 19e- eeuwse kerkgebouw 
gesproken . Ir . Hangelbroek heeft in j uni de 
informat ie-avond over de Grote Kerk in het 
stadhui s namens het bestuu r bijgewoond. 

KERKPLEIN 40 
Het pand uit 1723 is ve rbouwd aan de hand 
van een foto van ongeveer 100 jaa r geleden . 
Het ertegenove r ge l egen Westfries Museum 
bezit echte r een tekening van Pronk uit 1724. 
Niemand van de bij de verbouwing be trokkenen 
heeft hiernaar ge ï nformeerd . 

KLE IN E NOO RD 11-13 
Het monument met een houtske l et uit 1540 
staat te verrotten. 

KLEINE NOORD 26-28 
Het bestuur heeft een uitnodiging van de 
direktie van de Rabobank om over de nieuwbouw
plannen te komen praten van de hand gewezen. 
De naar Enkhuizen uitgeweken oude panden 
zouden er niet door terugkomen. 

KORENMARKT 
De ijzeren ringen waaraan de schepen werden 
vastge legd zijn na de ve rvang ing van de 
bestrating verdwenen . 

RAMEN 1- 3 
Dit monument is al tien jaar eigendom van 
de gemeente, maar de toestand is sindsdien 
schrikbarend achteruitgegaan . 

WEST 62-64 
Het bestuur heeft er bij de gemeen te op 
aanged rongen de vijf geve l stenen in de te 
slopen panden over te brengen naar de voor
gevel van de nieuwbouw . 

WEST 72 
Dit monument is in de nacht van 3 op 4 

februar i 1979 doo r brand verwoest; de voor
gevel bleef overe ind staan . 

Kwartaalblad 
Het jaar 1979 zal in de geschiedenis van 
onze vereniging als een belang rijk jaar 
geboekstaa fd worden, omdat in dat jaar ons 
kwartaa lblad het li cht zag. Dit blad bepaa l t 
in be langrijke mat e het gez icht van de 
ve ren1g 1ng naar bu i ten en moet naa r de mening 
van het bestuur de band tussen bestuur en 
leden en tussen de leden onderli ng versterken . 
Hoewel d it eerste jaar aan kopij geen geb rek 
bestond was de redaktie toch en i gszins 
teleurgesteld over de minimale reakties en 
bijdragen van de zijde van de leden . 
Niettemin heef t het blad een goede start 
gemaakt en zijn zowel bestuur als redakti e 
zee r optimistisch over de toekomst. 

Stadswa ndelingen 
Gedurende de zomer organiseerde onze vereni 
g ing voor de derde maal rondwandelingen door 
de bi nnenstad, die zich in een grote 
publ i citei t van zowel de dag- als de week
bladen mocht en verheugen . Het weer was op 
een enkele maal na goed . Op zeven vrijdag
avonden namen circa 450 mensen deel aan de 
wandel ingen langs versch il lende routes. 

Werkg roepen 
Over de aktiviteiten van de drie bestaande 
werkgroepen, archeo log ie, arch iefonderzoek 
en bouwkunde, wordt u in d i t blad regelmatig 
op de hoogte gehouden. 
De voorzitter nam eind dit jaar het initia
tief om te komen tot een werkgroep stads
beeldbewak ing, di e verander i ngen en vooral 
dre igende verarming van het historische 
stadsbeeld aan het best uur zou moeten door
geven, zodat "Ou d-Hoorn" vaker en sne ll er 
in het geweer kan komen . Voor deze werkgroep 
hebben zich 12 mensen opgegeven . 

Hoorn , apri 1 1980 . 

L. P. M. Hoogeveen, 
sekreta ris . 
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JAARCIJFERS ,,OUD-HOORN" 1979 -1980 

UITGAVEN 

Onderhoud 
Onderhoud Bierkade 10 
Verbouwing Bierkade 10 
Verzekeringspremies eigen panden 
Lasten eigen panden 
Rente/af lossing lening pand 

On der de Boompjes 
Rente/aflossing lening pand 

Bi erkade 10 
Hypotheekkosten lening pand 

Bierkade 10 
Secretariaat 
Drukwerk 
Drukwerk kwartaalblad 
Ve rgade rkos ten 
Con t r i b ut i es 
Jaar lijkse bijdrage Kamer van Koophandel 
Inri cht ing vergaderlokaal 
Rondwandelingen 
Bijdrage werkgroepen 
Aanschaf schrijfmachine IBM voor 

kwartaal b 1 ad 
Taxatiekos ten Bierkade 10 
Bankkosten 
Diversen 

Toename saldi 

Begroting 
1979 

4. 000, --

50 .000,--
2.500 ,--
1.000,--

2 . 500, --

650, --
1.675 ,--
2.000, --

650,--
150,--

500,--
500,--
100,--

15 ,--
300,--

66.540, --
========= 

'~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiöiiiiiiiöm#/ 

Huren 
Contributies 
Subsidie 
Bijdrage VVV rondwandel ingen 
Rente 
Gemeens chappelijke pub l. '78 
Ve rkoop kwartaalblad 
Hypothecaire lening 

ONTVANGSTEN 
Begroting 
1979 

11.000,--
5.000 ,--

40,--
150 ,--
350, --

50.000, --

66 . 540,--
========= 

Werkelijke 
cijfers 1979 

229,03 
2 . 429,49 

1.734,53 
121 , 94 

1.120,--

111. 73 
82,60 

2.184,--
434,50 
16 7, 50 
50,--

1. 800 , --
118 ,--

3 ,05 
74 ,25 

10.660,62 

5. 673' 34 
16 .33 3,96 
========= 

Werkelijke 
cijfers 19 79 

9.953,--
4.562,50 

150 ,--

1.347,31 
209,65 
111 , 50 

16 .333,96 
========= 

Begro ting 
1980 

7.800,--

51 . 000,--
2 . 000,--

800,--

1.288,--

2.794,--

1.288,--
1.000,--
1.000,--
3. 000,--

600,--
199,--
50,--

15,--
175,--

73.009,--
========= 

Begroting 
1980 

15.099,--
5 . 460, --

1.200,--

250,--
51.000,--

73 . 009,--
========= 

oo:isoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo oooooooooooooo oooooooooooooooooooo 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1978 

Bezittingen en vorder ingen: 
Sald i: PC GD rek . crt. 

Am ro rek . c r t . 
Spaarrekeningen: 

R.P . S. plus
R. P.S. rente
Amro 

Uitstaande vorderingen 
Onroerende goederen 

f 1. 881,34 
3 75 '73 

10 . 225,--
10 . 092,93 

582,99 
207,--

4 --
' f 23 . 368,99 

=========== 

\, 

Schulden en eigen 
Gebr. Blokker 
Rabobank 
Eigen vermogen 

----1 

vermogen: 
f 6.000,--

9. 000, - -
8. 368,99 

f 23.368,99 

BALANS PER 31 DECEMBER 1979 

Bezittingen en vorderingen: 
Saldi: PCGB rek. crt. 

Amro rek.crt. 
Spaarreken ingen : 

R. P. S. plus 
R. P.S . rente
Amro 

Uitstaande vorderingen 
Onroerende goederen 

f 6.027,50 
639,55 

10 . 859 '79 
10. 699' 11 

605,38 
1. 131 ,--

4, --
f 29.966,33 
=========== 

Schuld~n en eigen 
Gebr. B 1 okke r 
Raboban k 
Ei gen vermogen 

\. ( 

TOELICHTING 

BIERKADE 10 : 

vermogen: 
f 6. 000, --

8.600,--
15. 366,33 

f 29.966,33 
=========== 

Zoals blijkt uit de jaarcij fers is er in 1979 geen hypotheek afgesloten . Tijdens een 
speciale algemene ledenvergadering , gehouden op 7 februari 1980 te Chez Dick te Hoorn, heeft 
het bestuur van de aanweLige leden toestemming gekregen een hypothecaire lening van f 51 . 000,
aan t e gaan . Op 7 maart 1980 is de hypotheekakte gepasseerd . De lening loopt bij de Centrum
bank tegen een rentepercentage van 10%. 

Aanschaf IBM-typemachine. 
Voor het uittypen van ons kwartaalblad vonden het bestuur en de redactie het van belang te 
kunnen beschikken over een eigen typemachine. Via één van onze leden kregen we een IBM
typemachine van f 2.700,-- aangeboden voor f 1.800,-- " Er werd besloten de typemachine te 
kopen. 

mevr. M. Roest-Prestupa, 
penningmeester . 

' ./ ~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

® 



* 
OVER DE PANDEN 

VAN "OUD-HOORN" * * SCHOOLSTEEG 7 * 
U bezichtigde ons eerste pand Bierkade no. 10 . U ging een kijkj e nemen bij ons pand Onde r 
de Boompjes no . 8. Wellicht passeerde u om van het een naar het ander te gaan het oude 
straa tje de Schoolsteeg. Daa r, precies op de sche i ding me t de Breestraat stond u toch 
enkel e ogenblikken stil om de bi ik te richten op een uiterst merkwaard ig bouwsel ••. he t 
hu isj e Schoolsteeg 7, eveneens eigendom van onze vereniging . 

Schoalste~ 1-
De zijgevel rijst a ls een massieve bakstenen 
wand nogal robuust op in de Tromme lstraat . 
Aan de voorgevel is meer te beleven . Zo van 
boven naar beneden gaande ziet u de kruisko
z i jnen met hun glas in lood ru i tjes , daar
onder de luiken, zonder imi tatieg l as 
erachter en dan een brede bakstenen band, de 
waterlijst en tenslotte de onderpui . · 
Keur ig in de verf , ne tjes verdeelde ramen, 
onder- en bovendeur en luiken. Het doet 
allemaal origineel aan. 
Goed, op naar de andere zijgevel . 
Ja, en dan bent u de weg kwijt . Het gebouwtje 
lijkt wel u i t te lopen in een punt , of toch 
weer n iet geheel? En hoe z i t het met de 
achterge vel? Is deze nu doorlopend, of staat 
er een stuk muur op de z i jwand van het 
naastliggende huis? Wekt het niet de schi jn 
of er een deel van het huis is "afgesneden" 
en hoe zit dat met het eigenaardige 
uitbouwtje aan, of in de punt? 

Ja, zo op het eerste gezicht komt u er niet 
direct uit . Nu, dat i s u niet kwalijk t e 
nemen . Er zijn al heel wat denkbeelden te 
berde gebracht omtrent de constructie van 
di t bouwsel. Nu ja, je kunt natuu rl ijk 
volstaan met de verklaring dat het op dit 
overgeschoten stukje grond nog net kon en 
gez ien de dichte bebouwing in de 17e eeuw ••• 
maar toch • • • ? Raadsels! 

Maar komt, we gaan naar binnen . 
De beneden ruimte is geplaveid met plavuizen 
(echt oude). Aan de wand, Trommel straa tz i jde, 
bevindt z ich een eenvoud ige rechte schouw. 
Haardp laat en tege lwand , witjes gevat in 
een rand van blauwe tegels , zijn aanwezig. 
Op de stookplaats prijkt een oude doofpot , 
eigendom van de verenig i ng en een blaasbalg, 
ook van Oud- Hoorn. Aan de overzijde geven 
eiken deuren toegang tot een was- en toil et
ruimte, gesitueerd in "de punt 11 en een 
bergruimte onder de spiltrap. De hoge balken 
zolder ing met mooi donker plafond, benevens 
de lichtinval uit de ramen geven toch de 
indruk van een grote ru imte. De winkelinven
tar i s, zomede de 11arbe i dshoek11 i s door onze 
huurder , de heer Hels, keurig aangepast aan 
de stijl van de benedenru i mte . 
De spiltrap opgaande komen we op de ver
dieping. Deze is u iteraard minder hoog . 
Ook hie r zware eiken balken die de zoldering 
dragen , mooi geprofilee rde koz ijnen en in de 
hoek de ladder, die naar de zolderverdieping 
voert . Hie r i s de toestand minder riant. 
De sparrenkap , nie t beschoten, met de 
aangestreken pannen , geeft ons zo langzamer
hand wel enige reden tot bezorgdheid . 
Aan herstel zal straks zeker het nodige 
moeten worden gedaan . 
De zoldervloer, is op raad van ons bestuurs-
1 id, de heer Y. Ha ngelbroek , afgedekt met 
glaswol len dekens. Dit geeft een prima 
isolat ie en belet ook het neerkomen van 
stof- en cementdelen op de vloer . 

Tot zover de rondleiding van buiten en van 
binnen . Nu nog een aantal historische notities. 

In jun i 1938 SOMMEERT DE GEMEENTE HOORN 
de e i genaar om het bouwval lige perceel 



School steeg 7 zo snel mogelijk te slopen! 
De eigenaar wil dit voorkomen en vraagt het 
bestuur van onze vereniging of er mogelijk
heden zijn om afbreken te voorkomen. 
Hij vindt het de moeite waard om samen met 
Oud-Hoorn na te gaan, of er nog iets te doe n 
is om de zaak overeind te houden . 
(Kom daa r nu eens om!) 

Het bestuur stelt een 11 snelrestauratieplan 11 

op ten bedrage van f 590,--. Dit plan omvat: 
slopen en stut ten van ondergeval en uiteraard 
weer optrekken . (f 95,--). Alle muren voe
gen (f 55,--) . Nieuwe deuren, lu i ken, glas
werk en reparatie kozijnen (f 110 ,-- ) en 
zelfs nog een architect erb i j voor zeven 
tientjes. 

Subsidi e-aanvragen worden goedgekeurd en 
het werk wordt zo snel moge lijk uitgevoerd. 
Bij de uitbeta lingen ontstaan echter grote 
moeilijkheden . De Dienst voor de Rijksmonu
menten schr ijft zelfs, dat de "gebreken 
alleen maar zijn bemanteld en niet voor-

• Il z 1 en ••• 
Nu, dat bezorgt het bestuur wel enige rode 
oortjes. Men laat het er niet bij zi t ten 
en met name ons oud-bestuurs lid Krijgsman 
doet zijn naam alle eer aan. Het moet toch 
ieder duidel ijk zijn, dat zelfs in 1938 
voor f 590,-- (meerwerk nog inbegrepen) 
n i e t a 1 1 es kan • 

De zaak loopt gelukkig glad en met was lat
werk en veel gespijker van eigenaar en 
vereniging sukkelt het pand zo goed en zo 
kwaad a l s dat gaat de oorlogstijd door . 

In 1948 is er een aanvraag ingediend bij de 
Bouwplancommissie om het perceel te verbouwen 
tot woonhuis. Dat wordt afgekeurd. 
Later wil men er een woon/winkelhuis van 
maken. Daartoe zou met name de zijgevel aan 
de Trommelstraat nogal gewijzigd moeten wor
den . De eigenaar, de heer Vlekke, ka n dit 
echter niet financieren. Er word t herstel
werk uitgevoerd aan het dak en dan wordt het 
pand op 11 september 1950 te koop aangeboden 
aan Oud-Hoorn voor f 500,--. 

Met alleen de stem van de penn ingmeester 
tegen, besluit het bestuur tot aankoop. 
De veren iging wi 1 de zaak goed laten restau
reren . De gemeente dringt echter aan om de 
splitsing woon/winkelhuis toch door te zet
ten . Er wordt veel over en weer gepraat, 
overigens nu in goede s feer . De verkoop 
wordt nog enige tijd uitgesteld. 
Op 24 januari 1952 wordt weer het besluit tot 
aankoop genomen , mits het pand leeg is opge
leverd. 

Als huurder na de restauratie biedt zich aan 
de heer Van Petten. Dat zal per week f 2, 10 
gaan kosten en het bedrag moe t bij de bank 
worden bezorgd . 

@) 

Er vindt nu een flinke restauratie plaats . 
Dak en vooral de gevels worden goed onder 
handen genomen en ook het interieur wordt 
van het nodige voorzien: een schouw en een 
spiltrap , zomede, de oude plavuizenvloer, 
die onder zand was verdwenen . Het werk wordt 
naar genoegen uitgevoerd . Er is echter één 
punt wat groot verschi 1 van inzicht met 
z ich meebrengt en dat is het aanzien van de 
voorgevel. Over het bovendeel is men het 
al snel eens, mede gez ien de aanwijzingen 
omtrent de oude constructie daar. 
Beneden komen er veel meer moeilijkheden 
om de hoek kijken. Er wordt gewerkt met 
boven- en benedenluiken . De raamverdeling 
geschiedt aanvankelijk in vrij grote 
vlakken, waarbij de onder- en bovendeur 
gevat wordt in een geheel dat men wel de 
11melkme isjes-constructie11 noemt. De deur 
naast de tegenwoordige, verdwijnt in e l k 
geval . Tenslotte komt er dan een algemeen 
accoo rd tot stand en ontstaat de 
cons tructie van de onderpui, zoals u die 
nu ziet. Of ze origineel is, is dus maa r 
zee r de vraag . In elk geval het pand 
b li jf t behouden en met name het in terieur 
wordt gespaard voor verregaande ontbinding. 
Uiteraard moest er nogal wat geld op 
tafel komen voor een en ander, doch dit 
werd via subsidi es en medewerking van de 
leden voor elkaar gebracht. Zeker mag 
genoemd worden ons oud-bestuurslid, de 
heer P. Nooteboom, die via de ''lening 
Nooteboom11 zorgde voor de gelden, die de 
aankoop mogelijk maakten en bovendien nog 
het pand Bierkade 10, dat grote uitgaven 
vergde, wist te financieren. 
Alle hulde voor d it werk! Na het vertrek 
van de heer Van Petten werd Schoolsteeg 7 
verhuu rd aan de heer Mels. 
Aan het buitenwerk werden de noodzake-
1 ijke herstellingen verricht en van 
binnen werd alles goed onder handen 
genomen: goede toilet-electriciteits
voorzieningen, benevens gas- en wateraan
s l u iti ngen. He t geheel werd goed schoon
gemaakt opgeleverd. Ons bestuu rslid, de 
hee r Y. Hangelbroek , le idde deze 11operatie11 

ook met grote kundighe id. 

Schoolsteeg 7 is gewoon een pand om trots op 
te zijn . Eveneens trots mogen we zijn dat 
Oud-Hoorn sloping van dit pand heeft kunnen 
voorkomen ! 

In een volgend artikel hoop ik u het een en 
ander te kunnen vertellen over ons vierde 
pand, Breed 12 . Ook dat is weer een historie 
apart. 

A. de Graaf, 
archivaris. 



***** lsTADSBEELDj ***** 
RESTAURATIES - WIJZIGINGEN - VERVAL 

Achterom 44 

Achterom 68 

Achter op 1 t Zand 15 

Achter op • t Zand 16 

Achter op •t Zand 56 

Achter op 1 t Zand 57/58 

Breed 6 (monument) 

Breed 9 

Breed 35 

Dal 

Dubbele Buurt 5-7 (beeldbep.) 

Dubbele Buurt 22 

Dubbele Buurt 34-36 (monument) 

Draafsingel/hoek Veenen laan 

Gedempte Appelhaven 2 

Gedempte Appelhaven 14 

Gedempte Turfhaven 72A 

Glop, rechts van nr. 16 

Grote Noord 9 (monument) 

Grote Noord tegenover 32/34 

Grote Noord 47 (beeldbep.) 

Grote Noord 55 (beeldbep.) 

Grote Noord 57-59 (beeldbep.) 

Grote Noord 82 

Grote Noord 138 (monument) 

Grote Noord 97/99 

Grote Oost 33 (monument) 

Grote Oost 35 (monument) 

Grote Oost 60 (monument) 

(dd. 14 apr i 1 1980) 

- Weggebroken voor uitbreiding winkelpand aan 
Grote Noord. 

- Woonhuis met ingebouwde erker nu als opslag-
plaats in gebruik. Toekomst? 

- Bovengedeelte vernieuwd. 

- Ve rn ie uwd. 

- Vernieuwd. 

- Nieuwbouw. 

- Wordt (inwendig) verbouwd. 

- Gevel vernieuwd. Onderpui gewijzigd. Houten 
sieromlijsting verdwenen beganegronds! 

- Aanvraag voor aanbrengen " luifel " ingediend . 

- Plantsoen nog steeds gedeeltelijk gebruikt 
als parkee rplaa ts. Hekwerk her en der zeer 
vervallen. 

- Wordt inwendig onderhanden genomen. 

- Wordt inwendig vernieuwd. 

- Gevaar voor sloop nog steeds actueel . 

- Opzichtige schrikhekken aangebracht in p laats 
van vroegere "bescheiden" paaltjes . 

- Koetshuis (beeldbep.) zal worden gesloopt 
voor nieuwbouw. 

- Wordt verbouwd en uitgebreid. 

Gevel wordt veranderd, perceel opnieuw 
ingedee ld. 

- Leeggesloopt en openstaand pakhu is (brand-
gevaar] i j k). 

- Voorgevel wordt opgeknapt. 

- Beeldhouwwerk op straat geplaatst. 

- Nieuwe onderpui. 

- Wordt verbouwd. 

- Wordt verbouwd. 

- Vernieuwde onderpui. 

Klokgevel 1769 krijgt i.p .v. hui dige aange
paste onderpui een modieuze nieuwe. 

- Wordt verbouwd. 

- Voorgevel opnieuw opgemetseld . Onder boven-
raam een gebee ldhouwd meisjes kopje aangebracht. 

"Weegbree". Voorgevel vernieuwd en opn ie uw 
opgemetseld. 
110oste rkerk 11

• Restauratie in vol le gang. 
Onder andere torentje. 

® 



Gro t e Oos t 10 1 

Gouw 33/ 35 hoek Gedempte Tu r fhaven 

Ita li aanse Zeedijk 24-26 (St ads he rs tel) 

Ita li aanse Zeed i j k 78 t/m 84 
(S tadshe rs t e l ) 

I ta l iaanse Zeed i jk 79 (Stadshe rstel ) 

Kl e ine Noord 25 (bee l dbep.) 

Kl e i ne Noord 41 (monument) 

- Nieuwgebouw d wi nke l /woonh u i s i n aan straa t 
bee ld aangepaste s ti jl. 

Win kelpand beg in deze eeuw me t i nteressant 
me tsel we rk (gekleurd, geg laz uurd baks t een
we rk) wordt ve rbouwd . 

- Samen herbouwd t ot één woonhui s . 

- Inmi ddel s geres taureerd en opgeleverd . 

Res t a ura tie in vo lle gang . 

- (Voo rmal ige Gro t e Ga per) Voo rgevel word t 
gewi jzi gd en u i t gebre i d. 

- Woonhu i s. Inm iddels verkocht. In adve r tentie 
werd gewezen op mogel ij kheid tot wi nke l pand 
en achte r- u i t bre i d ing . 

Kle ine Oos t 22 en Kleine Oos t 24 (beel dbep . ) - Verbouwd t en behoeve van Vrouwe nhuis . 

Kle ine Oost 41 (monument) - 110osterpoo r t 11
• Nieuwe le ien dakbede kk ing . 

Korenma rkt 8 (mon ument ) 

Lin dens t raat 12 (beeldbep . ) 

Munnicken veld 3 

Mun ni ckenveld 21 (monument) 

Me lknaps t eeg 13 (monument ) 

Ni e uwendam 14 (monument) 

Nie uwe Noord re ch ts van n r . 19 (monu men t) / 
Nie uwsteeg 12 

Ni e uwstraat 18 (monument) 

Noorderveema r kt (gedeel t e l i j k monument) 

Pe l molenpad 

Rode Steen 15 (mon ument) 

Veema rk t 17 (bee ldbep.) 

Veema rkt 38 (bee l dbep. ) 

Vee rmans kade 2 (monument ) 

Vi s sche rse i l and 

Vo 11e rswaa1 6A 

West 72 (monument ) 

Zon 8 , 14 t/m 22 

Restaurat ie in ei ndstadium. 

Restaurati e i n vo l le gang . 

- Wordt ve rbouwd . 

- Voorgevel en dak wo rden ve rnieuwd . 

" Claes Stape l- hofje' ' . Res t aurat iepl annen i n 
ve rgevorderd s tadi um. 

- Restaurati e i s ges t ar t . 

Wo rdt geheel ve rbouwd beha l ve z i j muren . 

- Gehee l ve rbouwd . 

- Inwe ndig ve rbouwd . 

- Wo rdt he r-bestraat. 

- Voormalige Zwemschool Scherme r en l aatste 
11bu itenhui s 11 u i t 19e eeuw gesloop t. 

- Wordt opgeknap t . 

- Aanv raag voo r verbouw i ng inged iend . 

- Aa nvraag voor ve rbouwi ng en ui t b re i di ng 
ingediend. 

- Verbouwd en he ropen d . 

- Laa tste oude bebouwin g aan linkerzijde 
toegangsweg ge sloopt. 

- (S t oe l van Kl averen) ; verhu i s t naar Hoo rn- 80. 

Ha l sgeve l 1750 . We deropbouw en verni e uwi ng 
na brand . 

- Aan de Vo l le r swaa l z i jde n ie uwe beschoe ii ng 
en achterpad ge reedgekomen. 



BESCHERMD STADSGEZICHT: 
HOE ZIT DAT NOU IN ELKAAR? 

BESTEMMINGSPLAN 
In ons vorige artikel sloten wij af me t de z i n: 11 de volgende keer verder over het Bestem
mingsplan voor het Beschermde gebied". Daar gaan we dan nu ook mee verder. 
Een 11 normaal 11 bestemmingsplan is in principe aanmerkelijk eenvoudiger dan het veel 
complexere bestemmingsplan voor een beschermd gebied. Waar een no rmaal p lan niet a l tijd 
bestaande rooi l ijnen zal volgen, of op de bestaande verkaveling zal aansluiten, is het bij 
het bestemmingsplan voo r het beschermde gebied juist zo, dat het wél die bestaande rooi
lijnen en verkavelingen zal trachten te volgen en in detail veel meer, zo niet geheel, 
rekening zal houden met zaken als dakhell i ng, nokrichting, de kleine schaal van de bebouwing, 
een levendig verloop van de rooili j nen en de afwisseling van goot- en nokhoogten. 

Wil men een derge l ijk plan op de juiste a. Een Stadsvernieuwingsplan, een a l gemeen 
gedetailleerde manier opste l len, dan is het begrip voor al l erlei maatregelen van 
niet voldoende dit slechts in grove lijnen zeer eenvoudig tot zeer ingrijpend " 
aan te geven. Het Stadsbestuur za l zich b. Het Saneringsp lan, waa rbij uitgegaan wordt 
een diepgaand inzicht dienen te verwerven van afbraak van woningen van slechte 
in de bestaande toestand van haar stad en kwa l iteit (krotten). 
niet s l echts oppervlakkig. Het verzamelen c. Het Rehabi l itatieplan, bedoeld tot verbe-
en in kaart brengen van allerlei gegevens tering van de bestaande bebouwing en de 
is noodzakelijk. Deze kaarten laten dan omgeving van de woningen . 
een groot aantal kwalitatieve en kwanti- d. Het Renovatieplan, speciaal bestemd voor 
tatieve details van het te beschermen rehabilitatie van groepen woningwet-
gebied zien, zoals bouwtechnische kwal i - woningen. 
teiten van de bestaande gebouwen, de e. Het lnstandhoudingsplan, een tussentijds 
kwaliteit van de bebouwing en van openbare plan als voorlopige maatrege l , in 
ruimten ten aanzien van monumentenzorg en afwachting van een gelegenheid tot ingrij-
het gebruik van die bebouwing en eventuele pender verbeteringen. 
open terreinen. Hierbij zijn inbegrepen Dit laatste punt kan ook voor '~oonhuizen 
allerlei openbare werken met "historische met waarde als monument" gelden. 
waarde", zoa l s sluizen, walkanten langs Het betreft twee soorten woningen: 
grachten, bruggen, poorten en dergelijke. 1. Woningen d ie staan op een officiële 1 ijst 
Pas a l s die kaarten gedetailleerd zijn van beschermde monumenten, op grond van 
samengesteld is het mogelijk enig inzicht artikel 9 van de Monumentenwet. 
te verkrijgen in mogelijke ontwikkelingen: Dit zijn dus Beschermde Monumenten. 
welke panden worden gesloopt, welke moeten 2. Woningen, die niet op deze lijst staan, 
worden gehandhaafd of gerestaureerd. doch omwi 1 Ie van hun aard, karakter, 
Tevens wordt dan duide l i j k we l ke nieuwe vorm en dergelijke uitstekend in het 
bestemmingen op welke plaats in vrijgekomen beschermde stadsgezicht passen en dus 
grond moeten worden opgesteld. niet kunnen worden gemist. 
Het kan ook voorkomen, dat de funktie van Het Uitvoeringsplan kan dus allerlei vormen 
huidige gebouwen of terreinen als storend van inhoud hebben, doch heeft globaal 
wordt ervaren. Het is dan nodig dat hier- dezelfde bas i s a l s het Bestemmingsplan, met 
voor nieuwe bestemmingen worden vastgeste l d, ongeveer dezelfde kaarten: 
welke beter qua funktie in het geheel passen. - De kaart met de betekenis van de bebouwing 

Het bestemmingsplan is er niet voor de 
uitvoering; het legt alleen in kaarten en 
beschrijvingen de mogelijkheden vast, die 
eventueel te bereiken zijn. 

UITVOERINGSPLAN 
De uitvo~ring ligt vast in het uitvoerings
plan , dat mogelijkerwijs gelijktijdig kan 
worden opgestart samen met het bestemmings
plan. Bovendien is het zo, dat voor het 
opstellen van het uitvoeringsplan g lobaa l 
hetzelfde kaartmateriaal kan worden 
gebruikt als voor het bestemm i ngsplan. 
Wat houdt dit uitvoeringsplan nu in? 
Een uitvoeringsplan kan verschillende 
vormen kr i jgen qua inhoud en we noemen ze 
hier in het kort even op: 

® 

uit een oogpunt van Monumentenzorg. 
- De Kwaliteitskaart van de open ruimten. 
- De bouwkundige kwaliteitskaart. 
- De Funktiekaart met het gebruik van 

gebouwen en terreinen. 
- De Kaart met de openbare werken van his-

torische betekenis. 
Meestal wordt uit deze kaarten een kombina
tiekaart samengesteld, die een overzicht 
geeft van al Ie werkzaamheden, die een 
uitvoeringsplan met zich kan meebrengen. 
De omvang van het Uitvoeringsplan is sterk 
afhankelijk van de kwaliteit (in al l er lei 
opzichten) van het te beschermen gebied. 
In ons volgende artike l zu l len we nader 
ingaan op onder andere de raadsbesluiten 
ten aanzien van stadsvernieuwing en 
stadsbescherming. J.L.N.D. 



*********************************************************** 

VAN 'T WEELT JE 
EN HAAR WEIDE MOLENTJE 
*********************************************************** 
Tot 1887 stond aan het Weeltje de houtzaagmolen "De Hoop'', eigendom van de firma A. Zijp. 
In dat jaar werd echter dit bedrijf verplaatst naar "De Haai" oftewel het Visserseiland. 
De verhuizing van "De Hoop" naar haar nieuwe standplaats was - zeker in die dagen - een 
behoorlijk ka n\le i. Onder de naam "De Rob" zou ze daar nog tot in 1924 dienst doen. 
De firma Zijp was overigens voor geen kleintje vervaard, want zij liet - eveneens in 1887 -
haar houtzaagmolen "De Halm" van Wognum naar het Visserseiland verplaatsen, voorwaar een 
gigantische klus! 

Het huis (oorspronkelijk uit 1702) van de 
werfbaas, annex houtzager, van "De Hoop" 
bleef echter in het Weeltje staan en werd 
te koop aangeboden. Koper werd ene Piet 
Pereboom, die achter het huis een kapberg 
bouwde en er zodoende een echte 11boere-
p l aas11 van maakte. Lang bleef hij daar 
echter niet boeren, want in 1890 nam 
Jacob de Boer zijn bedoening over. En hoe 
is het mogelijk ••• ook deze Jacob begon 
met een houthandel als nevenbedrijf. 
Toch was zijn boerderij annex houthandel 
te klein om voor het hele gezin goed 
"brood op de plank" te leveren. 
Derhalve zocht zoon Jan het verderop en 

werd bakker in Oostzaan. 

Daar vinden wij hem terug in 1916, het 
jaar van de watersnood in een groot deel 
van Noord-Holland. De hier afgedrukte foto 
illustreert dat ruimschoots. Voor hun 
Brood, Koek en Banket Bakkerij staande op 
een improvisorisch aangebrachte vlonder, 
zien we van 1 inks naar rechts bakker 
Jan de Boer, zoon Jantje (tegenwoordig 
woonachtig aan de KoepoortS\\leg) en moeder 
Wijven de Boerdruif. Daarvoor - iets 
moediger of deemoediger (?) - in de 

1 

Oostzaner jol de knecht en de meid als
mede Polly, de hond. 

® 



*********************************************************** 
Of het nu een gevolg was van de watersnood 
of van het harde werken aan de oven, in 
ieder geval bakker De Boer kreeg het aan 
zijn hart en de plaatselijke arts gaf hem 
dringend het advies het wat kalmer aan 
te doen. En dus werd Jan de Boer: boer ••• 
alsof dàt leven minder hard werken zou 
betekenen! Daar vader Jacob de Boer juist 
in die periode heenging tot zijn vaderen, 
lag de keus voor de hand: verhuizing van 
Oostzaan naar 1 t Weeltje in Hoorn vond 
weldra plaats . 

En alhoewel de imposante houtzaagmolen 
11 De Hoop" al vele jaren uit 1 t Weeltje 
verdwenen was, toch stond er vlakbij de 
boerenplaats van de familie De Boer nog 
een molentje, namelijk de kleinste vorm var 
een wipwatermolen, te weten een zogenaamde 
weidemolentje of aanbrengertje. 

® 

Dit molentje (zie de foto) - gebouwd 
omstreeks de eeuwwisseling op een uit gele 
steentjes bestaand fundament van een vorig 
exemplaar - 11stond op sparrenhout" en 
zorgde voor de bemaling van "het poldertje". 

Een twee hectare groot stuk land dat in die 
tijd eigendom was van de familie Demmendaal. 

Tijdens een vliegende storm in het najaar 
van 1934 sloegen de wieken op hol en werd 
het molentje geheel tot wrakhout geblazen. 

Alhoewel Jan de Boer slechts pachter was 
- hij hie ld 13 melkkoeien, wat jongvee en 
een paard (Russische ket) - had hij al met 
al voor Westfriese begrippen een behoor] ijk 
spul en was hij wel verplicht om ten behoeve 
van het zo laag gelegen poldertje een nieuw 
weidemolentje te laten bouwen. 
Dat werd - nu op eiken palen met de verdere 
opbouw van vurenhout - al in 1935 op het 
dijkje geplaatst. 



*********************************************************** 
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Armoe troef in die jaren. f 1,30 voor een 
bus melk. Die moest je dan ook nog met het 
schuitje overvaren en op de kruin van de 
dijk zetten. En des zomers - als het heet 
was - met natte zakken over de bussen om de 
melk voor zuur worden te behoeden. 

De jongens - Cornelis, Jan en Piet - hebben 
het geweten, want niet al leen waren de melk
bussen voor hen relatief heel zwaar en kon 
het op de plas tussen de Westerdijk en het 
Weeltje puur zo spoken, maar ook het bij
houden van 11hun 11 weidemolentje was een der 
taken . Hoe vaak zu l len ze vader De Boer 
niet hebben horen roepen: 11 Zet het molentje 
eens stil, het gaat veels te hard 11

• 

Dit tweede molentje ziet u hier afgebeeld 
staan op een pentekening van de in 1979 
overleden kunstenaresse mevrouw B" Huitema
Kaiser. Links het oude voorhuis van de 
vroegere houtzagerij van A. Zijp, daarachter 
11de stolp 11 (de kapberg ter grootte van 
andereneenhalf vierkant), daarnaast de eerste 
en de tweede houtschuur. 

In tegenstelling tot het eerste aanbrenger
tje dat zeil repen op de wieken had, werkte 
het tweede molentje met schotjes op de wie
ken, name! ijk één, twee of geen. Ten gevolge 
van een tekort aan onderhoud woei ook dit 
weidemolentje tijdens een storm in 1955 
total-loss. 1. 

@) 

Een jaar later werd met steun van onze ver
eniging 110ud-Hoorn 11 en de Commissie voor 
Landelijk Schoon van het Historisch Genoot
schap Oud West-Friesland door de firma Wouter 
Rem uit Wormer het derde molentje opgetrok
ken, te weten een zogenoemd veldmolentje. 



*********************************************************** 
In die periode was er nogal het een en 
ander veranderd in en om de boerderij van 
de familie De Boer. Zo werd er een kampeer 
terrein (A.N.W.B. ) geëxploiteerd (zoon Piet), 
een houthandel in opkomst geleid (zoon 
Cornelis) en een tuinderij annex groente
handel gevoerd (zoon Jan). 

Het molentje echter functionneerde , maar 
daar was dan ook alles mee gezegd. Een fraai 
exemplaar is het nimmer geweest, het zag er 
wat kinderlijk uit en Cornelis Jacob had dan 
ook aan de heren Rem gevraagd of zij geen 
ander molentj e hadden ..• 

Het einde van de boerderij/houthandel en het 
weidemo l entje s loop naderbij, immers Hoorn 
was aangewezen a l s overloopgemeente! 

Fase 1 woningbouw Grote Waal stond op papier, 
met als eerste gevo lg dat het Weeltje e.o . 
werd opgespoten en bouwrijp gemaakt . 

In 1964 werden de boerderij en opstel Jen 
gesloopt . Het molentje afgebroken maar 
vervolgens ten dele weer herplaatst, nu 
echter op een voor haar wezensvreemde plaats, 
te weten de dierenweide van het Julianapark . 
11 Groot-Hoorn 11 kwam (alhoewel bijna niemand 
dat besefte) in zicht. • • en het echte 
Wee ltj e , met haar pastorale omgeving en 
houten bruggetje, haar brede rietkragen en 
grazend jongvee, werd als eerste daaraan 
opgeofferd. 

Het Weeltje - een uniek monument - was 
niet meer . 

K. Korpershoek Jr. 

*********************************************************** 
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SPEURTOCHT VOOR LEZERS 
FOTO@: WIE WEE.T WAAR DEZE FOID IS 6ENOMt=N? 
EE.N IDYLL/5Cl-I PLEl~E"N/ET AAN DEVECHT, MAAR 
ERGENS IN HOORN. 

FOTo@: WIE WEET WAAR DJTGEHEl/v121NN/6 
AANDOENDE LANDHUIS STAAT ? 
NIET IN DE BOSSËN VAN DE VELUWE, MAA!G 
ERGENS IN HOORN. 
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GOEDE OPLOSSINGEN NAAR'T REOACTIE-ADRES;MtS5CHlf NZfTERWEL' N PR!J5JE VOO~ 

U IN HETVl;.f<SCHI ET. 
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WAAR BLIJVEN DE NIEUWE LEDEN? 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAüAAAAAAAAAüAAAAAAA 
Oud-Hoorn beschikt nu alweer ruim een jaar over een eigen kwartaalblad (hope lij k door al l e 
leden gewaardeerd), organi see rt a l lerlei praktische akt iviteiten in verschillende werk
groepen, tra cht haar leden op diverse manieren te betrekken bij het we l en wee van Hoorn, 
houd t ·hi sto r i sche rondwande lingen en heeft last but not least ee n Best uur dat zeer akti ef 
is voo r het behoud van a ll es wat h istor i sch Hoorn is. 
Al deze inspanningen (en u kunt nog veel meer verwachten) zouden een vee l grotere vereni
ging a l s Oud- Hoorn nog waard i g ku nnen zijn. Maar Oud-Hoorn is helaas nog n ie t zo groot en 
dat i s erg jamme r. Jammer , voor Oud- Hoorn , maar ook voor al d ie niet-leden, die n i et weten 
wat ze missen . Maar die ook n iet weten (of zich n i et realiseren), wat het belang is van 
het werk van Oud- Hoorn en wat deze vereniging ook voor hen kan betekenen . U, leze r , weet 
als 1 id wel hoe dat zit . Hoe zou het dan zijn als u in uw ke nn is sen- of vriendenkr ing of 
bij uw fam il ie eens probeert wat extra aandacht voor Oud-Hoorn t e krijgen . 
Extra aandacht die kan l eiden tot een 1 idmaa tschap . Om het geld hoeft men het ni e t te 
laten: f 15, - - pe r jaar en dat is da n echt ni et a ll een voor een goed doe l , want er komt 
hee l wat voor te r ug bij de leden en n iet all een in de vorm van een kwa rtaalblad , lez ingen , 
werkgroepsakti viteiten en derge lijke, maar ook indi rekt door het in standhouden van waarde
voll e historische za ken in uw e i gen lee fomgeving . Oud-Hoorn moet groe ien, want groei bete
ken t kracht en een krachtige sterke vereniging kan betere resultaten bereiken . 
Getroost u z i chzelf deze k leine i nspanning eens voor uw eigen vereniging : het Bestuur wacht 
i n spanning af naar de resultaten. 



STADSWAPENS IN HOORN'S DREVEN 

In de voorgaande stukjes onder dit 11 hoofd 11 bespraken we een aantal wapens vanuit een 
historisch standpunt. Geschiedenis is echter ·niet aan t ijd gebonden . Wat nu gebeurt is ook 

t 
al geschiedenis, zodra het feit achter de rug is. Zo is de gemeen telijke he r:ndeling van 
een aantal gemeenten in West-Friesland, die kartel ings heeft plaatsgevonden, nu al weer 
geschiedenis. Een van de facetten van die herindeling is de herziening van een aantal 
gemeentewapens, die langzaam zijn beslag gaat krijgen. In een aantal gevallen (zoals Hoorn) 
is dit a l gebeurt en geleidelijk komen de berichten door van andere (nieuwe) gemeenten . 
Voor de afwisseling zullen we ons deze keer bezig houden met de wapens van Hensbroek en 
Obdam, gemeenten, die nu tot de ene gemeente Obdam zijn samengevoegd in de nieuwe indeling. 

Het gemeentewapen van het 11oude11 Hensbroek 
is altijd 1 ichtel ijk geridiculiseerd, 
vooral bij heraldici, hetgeen niet zo 
verwonderlijk is door de nogal vreemde 
wapentekening: 11Van keel (rood) beladen 
met een broek van goud, waarop is rusten
de een hen van z i l ver. 11 

De bevestiging van dit wapen door de Hoge 
Raad van Adel geschiedde op 23 oktober 1917, 
een jaar waarin de meeste Nederlandse 
gemeentewapens na de Franse tijd werden 
bevestigd. Overigens had de Schout van 
Hensbroek nogal wat moeite om de Heren 
van de Hoge Raad van Adel te overtuigen 
van de juistheid van de wapenschildering, 
die volgens hem al sinds onheugelijke 
tijden in gebruik was. Het woord 11 broek11 

betekent in de gemeentenaam niets anders 
dan "moerassige grond" en had derhalve 
niets met een broek als kledingstuk te 
maken . Opvallend overigens is, dat de 
afgebeelde broek een echte ouderwetse 
klepbroek is met een flap aan de 
voorzijde, die met twee knopen werd vast
gehouden. Geen nieuwerwetse gulp derhalve. 

De gemeente Obdam heeft al sinds onheuge-
1 ijke tijden banden met het geslacht 
Wassenaar van Obdam. Vandaar dat deze 
gemeente bij de bevestiging op 26 juni 1816 
het familiewapen van de Wassenaars onge
wijzi~d overnam als gemeentewapen. 
"Van keel (rood) beladen met drie 
wassende manen van goud 11

• Wassende manen 
heten in de heraldische taal 11Wassenaars 11

• 

Het is een zogenaamd "sprekend wapen", 
omdat de beschrijving dezelfde is als de 
fami 1 i enaam. 

Bij de samenstel! ing van het nieuwe wapen 
van de gemeente Obdam na de herinde l ing 
heeft men een min of meer traditionele weg 
gekozen, door de onderdelen van de oor
spronkelijke wapens van Hensbroek en Obdam 
samen te voegen. Obdam bovenaan (omdat dit 
de naam van de 11nieuwe11 gemeente werd) 
en Hensbroek eronder. 

De officiële beschrijving van het nieuwe 
wapen is nu als volgt: "In keel (rood) een 
versmalde dwarsbalk, vergezeld boven van 
drie Wassenaars geplaatst twee en een, 
beneden van een broek, allen van goud, de 
broek getopt met een zittende hen van zilver, 
gekamd en geleld van keel, gebekt van goud. 
Het wapenschild gedekt met een gouden kroon 
van drie bladeren en twee parels. 11 
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i!li!li!lëlililël BOEKBESPREKING i!li!li!lëli!lëli!I 
Joop de Jong, Arie de Jongh, Luuc Kooijmans en Renz de Wit, Onder regenten . Een onderzoek 
naar de el ite in drie Ho llandse steden in de eerste helft van de achtt iende eeuw. 
Utrecht 1979 . 

Goede historische literatuur over Hoorn is 
schaars. Te beginnen met onze welbekende 
Tehodorus Velius hebben zich weliswaar heel 
wat lieden op de een of andere manier bez ig 
gehouden me t de geschiedenis van de stad 
aan het Hop, maar het aantal produkten van 
hun vlijt dat werkelijk wat meer inzicht 
verschaft in het leven en streven van men
sen tussen Noorderpoort en Hop, is beperkt . 
En dat, terwijl we juist in de laatste ti jd 
bedolven worden onder een steeds mee r 
aanzwellende stroom van stads- en dorpsge
schiedenissen . Het geschrijf van al deze 
goedwillende amateurs komt doorgaans niet 
uit boven het geleuter aan de borretafel 
of in het bejaardenhuis. Met daarnaast de 
plaatjesboeken die met hun ge reproduceerde 
prentbriefkaarten en 18e-eeuwse tekeningen 
op glanzend zwaar kunstdrukpapier de arm
zaligheid van de bijgeleverde tekst moe ten 
verhullen. De schrijvers van deze prullaria 
verzonden in anecdotische bij zonderheden, 
feitjes zonder enig verband, die zij niet 
weten te plaatsen in het grote re geheel 
van de politieke o f sociaal-economische 
geschieden is. De afname van d it soort 
werkjes is beperkt tot de inwone rs van het 
betreffende dorp of stad bi j wie daarmee, 
naar het schijnt, aan de behoef te naar een 
herkenbaar stuk verleden wo rd t voldaan. 

Ook voor Hoorn kan een aantal publicaties 
worden aangewezen, waarop de onvriendelijke 
kritiek in de voorgaande regels van toepas 
sing is . De wetenschappelijke verantwoorde 
literatuur, die zich met de h istorie van 
Hoorn bezighoudt, is sterk verouderd. 
Van Marles Hoorn au Moyen-Age , Kos t ers 
Hoorn in de Middeleeuwen , Van Dierendoncks 
Hoorn van zes- tot landstad , Noorde loos. 
De ontwikkeling van de vrijheid en de stede
lijke jurisdictie van Hoo rn hebben zeker in 
hun tijd een belangrijke bijdrage ge leverd 
voor het verkrijgen van een juist beeld van 
de ontwikkeling van de stad. Sinds deze 
publicaties is door een aantal historici, 
met name die uit de Wagen ingse School, 
intensief onderzoek verricht, vooral op het 
terrein van de sociaal-economische geschie
denis dat het geschiedbeeld van ons land 
zeer ingrijpend gewijzigd heeft. Voor onze 
eigen streek moet daarbij natuur l ijk in de 
eerste plaats gewezen worden op het werk 
van V.d . Woude, He t Noorderkwartie r. 
Dat beschrijft de economische en demografische 
ontwikkeling van het mi ddenst uk van Noord
Holland vanaf de late middeleeuwen tot aan 
het beg in van de 19e eeuw. Hoorn val t bui ten 
de opzet van dit werk, maar het geeft een 
duidelijk inzicht in de ook voor onze stad 
geldende achteruitqanq in de 18e eeuw . 

Een nieuwe studie die zoals het werk van de 
vier schrijvers, dat hi er besproken wordt, 
van al Jeze nieuw verworven inzichten gebruik 
maakt en daarnaast een grote plaats inruimt 
aan het sociale facet van het behandelde 
onderwerp, vormt voor onze kennis van het 
verleden van de stad een waardevolle aanvul-
1 ing. 

Het werk van De Jong met en zonder h, 
Kooijmans en De Wit is waarschijnlijk een 
doctoraal scriptie en moet als zodanig gelezen 
worden. Niet bedoeld voor de amateurhisto
ricus - hoewel die er zeker een hoeveelheid 
nut t ige achtergrondinformatie ui t ka n halen -
maar als een proefstuk, waarin een aantal 
reeds beken de methoden en theorieën wordt 
toegepast op in dit opzicht nog niet bewerkt 
mate ri aa 1. 
Het boek is de weergave van een onde rzoek 
naar de sociale, politieke en economische rol 
van de regenten in 3 van de 18 stemhebbende 
steden van Ho lland, namelijk Hoorn, Gouda en 
Gorinchem, tussen 1710 en 17~0. Dat de keus 
onder deze 3 op Hoorn vie l , is voor een deel 
te danken geweest aan enkele toevallige fac
toren, als de goede bereikbaarhe id van het 
archief en de vol ledigheid van het archief
materiaal. De voorkeu r van de schrijvers ging 
uit naar de regenten, een elite - en we weten, 
dat elite in onze dagen een bijna vies woord 
is - omdat er over deze groep gezien tegen 
achtergrond van de 18e-eeuwse samenleving nog 
vr1J weinig bekend is en omdat het materiaal 
over deze mensen naar verhouding nog rijke-
1 ijk voorhande n is . Het ti j dvak werd gekozen 
omdat het tegenover de Gouden Eeuw en de tijd 
na de Patriottenbeweging van 1787 nogal 
stiefmoederlijk behandeld is. 

Hoewel de studie wordt gepresenteerd als een 
vorm van tot op zekere hoogte ge ïn tegreerde 
geschiedsschr ijving, waarbij een onderwerp 
zoals bekend van zoveel mogeli jk kanten 
belicht wordt, is de nadruk toch wel zeer 
sterk op de sociale en economische kanten 
van het regenten leven komen te liggen . 
Dat is geen nadeel. In tegendeel : een nog 
grotere beperk ing in deze richting zou het 
werk geen kwaad hebben gedaan. Dan was een 
weinig zeggende beschrijving van de artis
t~eke smaak en de wetenschappelijke belang
stelling van de Heren gebaseerd op enkele 
boedel beschri jvingen achterwege gebleven. 
Daar tegenover staat het ontbreken van de 
minste aanduiding van de politieke opvattin
gen binnen de regentenkring. Enkele regels 
ove r de staatkundige t heorieën van Johan 
de Witt, in zijn ''Deductie11 de grote verdedi
ger van het gezag van de Staten tegenover de 
meer gematigde opvattingen van Ulrich Huber en 
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Simon van Sl ingelandt - d ie over igens wel in 
he t algemeen politieke dee l genoemd wordt -
kunnen in een s tud ie ove r mensen d ie zozeer 
i n hun t i jd de po lit i ek van hun stad , gewest 
en land bepaa l den , toch eigen ] ijk n ie t gemist 
wo r den . 

Maa r deze woorden mogen ni ets af doen van de 
bewonde ring voor wat me t di t we rk geleverd 
is. De auteurs hebben uit een ontzaglijke 
hoe vee lhe i d zeer verspre i d mate ri aa l een zeer 
duidelijk beeld geschetst van de Hoornse 
regenten i n hun stad en hun tijd . 
Na een algemene i n le i d ing met een t heo ret i sche 
beschouwing over sociale structuur en sociale 
stratigraf ie , de gehanteerde methode , e conomie 
en pol i t i ek in de Repub l iek in het behandelde 
ti jdvak, komen de rege nten van de steden 
Hoo rn, Gouda en Gorinchem aan de beurt . 
Het gehee l wordt afgeslot en me t een overzicht 
van de regentenbeschavi ng. 
Ui te raard wi l ik op deze p laa t s al leen iet s 
zeggen over he t deel va n de stud ie dat het 
Hoornse patr i c iaat behandeld. Begonnen wordt 
met de Hoornse regenten te plaatsen i n hun 
omgev ing, da t wil zeggen het Hoorn van de 
jaren 1710 t ot 1740. Hi erb i j komen demo
gra f ie , da t wil zeggen beschri j v ing van het 
verl oop van het bevolkingsaanta l, economi e en 
soci a le opbouw van de Hoo rnse bevolking aan 
bod. Dan komt het bel angr ij ks te gedeelte, 
gewij d aan de structuu r van het Hoornse best uu 
Dui de li jk word t aan gegeven op wel ke man ier de 
f uncties in de ve rs ch i llende overhe ids- semi 
overheids- en andere l ichamen binnen de stad 
verkregen werden . Van grote invloed hierb ij 
was het mach tsevenwicht tussen de be l ang
rijkste fam ilies van de stad . Macht, di e 
berustte zowel op aanz i en a l s op rijkdom . 
Daarna beschrijft de be tref fende auteur de 
opbouw van de vermogen s en inkomens en 
toon t de g reep van de regenten op het 
econom i sche le ven . 
Het z i jn s l ech t s randopmerk i ngen bi j een 
studie die i k een ieder , die z i ch ser ieus 
me t de Hoo rnse his tor i e bez i ghoudt , van harte 
aan be vee 1 • 

Uit de analyse van het bestudeerde mater i aa l 
bl ij kt, dat de rege nten in al le opzi chten 
he t openbare leven van de st ad behee rsten . 
De achteru itgang van de stad was in het 
betrokken t i jdvak nog niet zo ve r gegaan a l s 
in andere s t ud ies wel eens wordt aangenomen . 
De stad teerde nog op haar in de 16e en 17e 
eeuw opgebouwde han de l s re la ties. 
He t beeld van de regent die in zalig ni ets
doen van zijn ren te lee ft, gaat voor deze 
ti jd voor Hoorn zeker nog niet op . 
De he ren hadde n een akt ief aandee l i n schee p
vaa r t , handel en nijverhe i d en voerden een 
u i ts t ekend f i nanc iee l bele i d waardoor hun 
vermogens n iet onaanz ienlijk g roe i den . 
Welvaarts ve rmindering was e r we l , maa r dan 
voor de lagere k l assen . 
De verschillen t ussen r ijk en arm we rde n 
steeds groter. De Hoornse familie Va n Forees t 
behoorde tot de rijkste in den lande. 
Benoeming of verki ez ing in de diverse ambten 
berustte op on de r l inge afs praken waa rb ij de 
op aanzien en vermogen berus t ende macht van 
een familie een doorslaggevende faktor was . 

Het werk is zeer verhelderend in de beschr i j 
v ing van de man ier waarop men als men eenmaa l 
in het clubje zat, omhoog kon klimmen of wee r 
omlaag tuimelde, wan t ook dat kwam voo r. 
Een los deel geeft de bijzonderheden van a ll e 
regenten in het behande lde tijdvak. 

Ik he b enige ti j d moeten zoeken naar wat de 
sch ri jve rs on der regent verstaan : iemand di e 
een roulerend ambt bekleedt . De lezer die 
we in igwetenschappelijk werk onder ogen krijg t 
heeft waarschi jnl i jk moe i t e met de b ronnen
opgave en he t no t enappa raa t, maar da t 1 ig t 
aan hemzelf en ni et aan de schrijve rs . 
Pe rsoonlijk had ik nog wat moe i te met de 
opmerking, dat de f i guren in de belang r i j kste 
f unct ies we l be kwaam wa ren . 
Het bewijsmater iaa l hi e rvoor doet wat 
armeti e r ig aan, zoals het lofd ich t op een 
van de leden van het ges l acht Bredehoff , d ie 
gedu rende en ige generat ies he t schoutsambt 
in Hoorn bekl eedden . 

H.W. Saa l t ink 
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SUGGESTIES EN REACTIES ZIJN ALTIJD WELKOM 

De redacti e van uw kwartaa l b lad t rach t 
u ite raard voo r el k wa t wils te brengen, b in 
nen het raam van de doelste l l i ngen van Oud
Hoorn. Ge lukkig kan zij beschikken over een 
aanta l medewerkers, die be l angwekkende 
artike l en kunnen schrijven ove r al les wat 
des Oud- Hoorn's is. Dit betekent niet, dat 
we moe t en verva ll en in een zekere zelfge
noegzaamhei d over de inhoud van ons bl ad . 
De redactie s taat a lti jd open voo r kr i tiek 
(liefst opbouwende) , commentaa r en uiteraard 

redacti one le inzend ingen van de leden . 
Op di e manier i s het ve rkeer t ussen Bestuur 
en Redac t ie en het gehele ledenkorps geen 
eenri chtingsverkee r, maa r een samensp raak d i e 
ka n leiden tot een opt imale uitvoering en 
inhoud van het Kwartaa lblad. 
Aarze lt u nie t om met uw ideeën ove r de brug 
te komen . U bent a l t i jd van harte we lkom ! 

J . Dijkstra 
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