OUD HOORN
KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING OUD HOORN
12e jaargang nr. 1 maart 1990

'Oud-Hoorn'

Artikel 2 der statuten. goedgekeurd bij Koninkhjk Besluit van 15 november 1917:
'Het doel der vereen1ging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering
houden van het verleden der stad Hoorn en hare omgeving'

Opgave nieuwe leden:
F Uiterwijk
Grote Oost 98
1621 BZ HOORN
tel. 02290 - 1 02 20

Kwartaalblad van de Vereniging 'Oud-Hoorn'.
Losse nummers. voorzover voorradig verkrijgbaar tegen betaling van f 5,- per stuk voor leden en f 7.50 voor nietleden bij het verspreidingsadres.

Bestuur:

J. M. Baltus. voorzitter
A. de Graaf. vice-voorzitter
A. G. F. van Weel. secretaris
mw. E. Millenaar, 2e secretaris
W. L. van der Waal, penningmeester
leden:
Y. J. Hangelbroek
L. P. M. Hoogeveen (archivaris)
A. Boezaard
mw. L. Rensema-Brevet
Secretariaat: Postbus 346. 1620 AH HOORN

Archiefdienst Westfriese Gemeenten:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn.
Nieuwe Steen 1. tel. 3 12 34.
Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten
Postbus 603
1620 AR HOORN
De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur. Avondopenstelling elke eerste en vierde
woensdag van de maand van 19.00-22.00 uur, behalve in juli
en augustus. Tussen 12.30 en 13.30 uur en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd.

Contributie "Oud-Hoorn": minimaal f 25,- per jaar. inclusief toezending van het kwartaalblad.
Lidmaatschap voor het leven door:
a. een éénmalige bijdrage van minimaal f 700,-. indien het
lid 45 jaar of ouder is, of door
b. een éénmalige bijdrage van minimaal f 500,- indien het
lid 55 jaar of ouder is.
Giro 21 44 888 t.n.v. Penningmeester Ver. 'Oud-Hoorn'
Postbus 346
1620 AH HOORN

Tarieven:
Door het archief verricht onderzoek f 16,50 per half uur;
fotokopieën f 0,85.
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van boeken
uit de bibliotheek (niet alles wordt uitgeleend) is gratis.
Westfries Museum:
Rode Steen l, Hoorn (tel. 1 55 97).
Geopend: het gehele jaar.
maandag t/m vrijdag van 11.00-17 .00 uur.
zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau:
Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn

Redactiecommissie:
J. L. N. Dijkstra
L. P. M. Hoogeveen
R. de Knegt
H. W. Saaltink
Femke Uiterwijk
Redactie-adres:
J. L. N. Dijkstra
Rotiusstraat 46
1624 GC Hoorn, tel. 1 7117

Drukker van dit blad:
Drukkerij Edecea BV.
Protonweg 32, Postbus 7. 1620 AA Hoorn

Volgend nummer en inleverdatum kopij
Het volgende nummer (12e jaargang nr. 2) zal verschijnen op 15 juni 1990. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 15 mei 1990 in te leveren bij het redactie-adres:
J. L. N. Dijkstra. Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn, tel. 02290 - 1 71 17.

Verantwoording illustraties van dit verschijningsnummer:
J. M. Baltus, G. v. d. Zei, Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Westfries Museum.

Copyright:
Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de auteur
of de redactie van 'Oud-Hoorn'.

Bij de omslagfoto:
Een aquarel van R. van Straaten, gemaakt in 1878. Gezicht op de Gravenstraat vanaf de hoek van de Wisselstraat. De nu
aangekochte pandjes nr. 15 en 17 staan aan het eind van de muur rechts.
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Bestuursmededelingen
(nog in prima staat). Verder praten we met de gemeente over
het in gebruik nemen van het Oostindische Pakhuis aan Onder de Boompjes. Kortom: genoeg werk aan de winkel. maar
eigenlijk groeit het ons een beetje boven het hoofd.
Daarom zoekt het bestuur naar een enthousiasteling die zich
wil bezig houden met de "dagelijkse" zorg voor de OudHoornpanden. We denken aan een man of een vrouw die
wat verstand heeft van bouwkunde. die van tijd tot tijd wil
rapporteren hoe het staat met het onderhoud van de panden
(moet er weer eens geschilderd worden?), die in een bouwcommissie wil zitting nemen en mee wil denken over nieuwe activiteiten op huizenbeheer. Mocht u belangstelling hebben voor deze boeiende functie. dan kunt u zich tot een der
bestuursleden wenden. Natuurlijk kunt u na kennismaking
en een inwerkingsperiode beslissen of u binnen het bestuur
of erbuiten als adviseur/deskundige wilt blijven medewerken. Graag een telefoontje aan: Pim van der Waal (penningmeester), 43199. of: Ton van Weel (secretaris). 16449. of Loes
Rensema-Brevet. 13571. of: Bas Baltus (voorzitter), 10220.
vanzelfsprekend ook voor nadere informatie.

Voorjaarsledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering zal gehouden worden op
dinsdag 8 mei a.s. in de Oosterkerk, aanvang 20.00 uur. Na
het huishoudelijk gedeelte zal de heer H. J. Zandkuyl. eminent kenner van het monumentale woonhuis. een verhaal
vertellen over het historische interieur, geïllustreerd met diamateriaal. U ontvangt t.z.t. natuurlijk een uitgebreidere convocatie.

Gezocht: liefhebber van Oud-Hoornpanden
U zult het gemerkt hebben: er heerst grote levendigheid op
het gebied van het eigen pandenbezit der vereniging. In dit
blad kunt u lezen over onze aankoop van twee panden aan
de Gravenstraat; in elke maandelijkse bestuursvergadering
komen de diverse panden aan de orde: Breed 12 (moet gerestaureerd worden). Bierkade 10 (pas weer opnieuw verhuurd). Onder de Boompjes (behoeft kleine onderhoudsbeurt), Schoolsteeg 7 (onlangs gerestaureerd). Buurtje 1 en 2

Kent u Hoorn ook zo?

1 M. Baltus

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het
historische Hoorn.

ken. Hij schrijft: "Het pand in de Molsteeg is van
ondergetekende. De hier afgebeelde schoorsteen is
in 1950 gebouwd door de vader van de tegenwoordige aannemer Tap. Ik heb het bouwen persoonlijk
meegemaakt. want ik werk al ruim veertig jaar in
het desbetreffende pand. Deze schoorsteen diende
voor het verwarmen van een werkruimte waarin
de borstelhouten machinaal gevuld werden met
haar. nylon of plantenvezel. In 1952 kwam er een
groot hotelfornuis te staan; dit was 1,75 m breed en
kwam nog uit het oude Wapen van West-Friesland
aan het einde van het Kleine Noord (is afgebrand).
In het midden van het fornuis bevond zich de vuurpot en aan weerszijden twee ovens. elk met twee lagen. Dit fornuis werd gebruikt voor het wassen en
koken van het paardemanen- en paardestaarthaar.
Dat haar werd rechtstreeks gekocht van kooplui.
De haren werden in een wasketel met dubbelsterk
heet sodawater drie of vier keren gewassen. Daarna werd het haar. op bossen omwoeld met touw, gekookt om het recht te krijgen. Hierna ging het in de
ovens om te drogen. Daarna werd het op bepaalde
maten gesneden. gehekeld en in de borstels verwerkt. Het haarbereiden was veel werk; ongeveer
25 jaar geleden werd er dan ook mee gestopt. De
plek van het fornuis wordt nu al 22 jaar ingenomen
door het smidsvuur.
Hierbij sluit ik tegelijk aan betreffende het kerkerraampje op de foto. Er zijn drie ramen met zo'n hek
ervoor. Deze hekken heb ik zelf gemaakt in 1980
op het hierboven vermelde smidsvuur. Dat is gebeurd op de oude manier: de staande staven zijn
door de liggende heengestoken (wat op de foto ook
goed te zien is) door de verdikkingen in de liggende
staven wegens het plaatselijk kloven van het ijzer.
Deze traliehekken zijn een vervanging van de oude
houten omlijstingen die bespannen waren met dub-

In de inleiding van de rubriek van december 1989 vermeldde ik de temperatuur van 21 september (25°); het is inmiddels februari 1990 zonder dat we een beetje winter hebben
kunnen constateren behoudens enkele stormen. De monumenten hebben het overleefd. helaas niet enkele majestueuze kastanjebomen (bij de Veliusbrug en bij de brug van Grote
Oost naar Kleine Oost).
Ondanks het zachte weer mocht ik maar weinig goede inzendingen ontvangen. Wellicht was de dakkapel van foto 5
het grote struikelblok.
De oplossingen:
Foto 1: Deze huizen staan op het West en ook op Achter op
't Zand. Ze zijn gebouwd ten behoeve van de bewaarders van de Rijkswerkinrichting op het Oostereiland.
Foto 2: Mevrouw Mes schrijft: "Deze merkwaardige
vensters zijn te vinden aan het Achterom tegenover
het Sint-Jozefhuis. Het betreft hier een afgebroken
pand met een overgebleven w.c.-raampje, waarschijnlijk een theehuis behorend bij het pand Rodesteen 15, de voormalige burgemeesterswoning
en voormalige Leeszaal."
Foto 3: Mevrouw Waard-Opmeer bericht: "Deze bekende
panden staan aan de Oude Doelenkade 17-19. Nummer 19 was vroeger een café. bewoond door de
fam. Van Riel. later was er een winkel in gevestigd."
De heer Homan vermoedt: "Het ronde gat in de afsluiting van de ruimte tussen de beide panden dient
vermoedelijk voor het doortochten waardoor de
onderkanten van de muren droog blijven. en zo
kan ook het eventueel overtollige regenwater
wegstromen."
Foto 4: De heer Homan hoefde hiervoor niet lang te zoe-
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bel kippegaas. Ze dienden om de ruiten te beschermen tegen de voetballende buurkinderen die graag
hun sport beoefenden in het brede gedeelte van de
Molsteeg. Dit was even een klein verhaal bij een
eenvoudige foto."
Foto 5: De dakkapel met de Davidster is te vinden boven
in het pand Westerdijk 7, hoek Gortsteeg. Het pand
dateert uit 1910 en de eerste steen werd toen gelegd
door S. Veen.

De nieuwe prijsvraag
De te vinden objecten kunt u aantreffen binnen een straal
van een paar honderd meter. Mocht u een zeer lange, buigzame hals hebben. dan kunt u wellicht in het middelpunt
van de cirkel staande, aan de omtrek ervan de oplossingen
bespeuren.
Foto 1:

Goede oplossingen kwamen binnen van: J. Homan, Veenenlaan; mevr. M. C. Mes, Koepoortswcg; mevr. J. C. WaardOpmeer. Vijzelmolen; Joke en Ben van Tartwijk. Hoogkarspel; fam. Lampe, Fred. Hendrikstraat; G. S. Jol. Kerkplein
en J. Baart, Jupiterhof en J. Wester. Achter op ·t Zand.

Foto 2:
Foto 3:

Foto 4:
Vrouwe Fortuna wierp de dobbelsteen zo dat de boekenbon
werd toebedeeld aan de fa. Van Tartwij k in Hoogkarspel.

Foto 5:

Een merkwaardig kronkelpaaltje. Waar staat het en
waar houdt het verband mee?
Een duifje boven een poort. Weten de Hoornse duivenmelkers hier meer van?
Een merkwaardig dier: leeuw met krul en achterlijf
met vruchten. Een delicatesse van een restauranthouder in de omgeving?
Op de foto hier misschien moeilijk te zien maar het
gaat om een huis waarop twee " daktorentjes", piron
geheten. staan. de rec hter met het jaartal 1854 en
de linker met het getal (joods?) 5614. Wie weet hier
meer over?
Een fraai gestileerd Ionisch kapiteel. Duizenden
mensen lopen hier steeds voorbij. zonder dit te
zien. Waar?

Uw oplossing in groten getale graag (schriftelijk) naar J. M.
Baltus. Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. U maakt dan
kans op de bekende Oud-Hoornboekenbon.
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Stadsbeeld - restauraties - wijzigingen

1 M. Baltus

d.d. 15 februari 1990

Achterstraat 5 (beeldbepalend)
Bierkade 5 (monument)
Breed 26-28 (monumenten)

Gasfabriekterrein
Gravenstraat 15-1 7 (gem . monument)
Grote Noord 15 (monument)
Grote Oost 53 (monument)
Grote Oost 63 (monument)

Foto 1: Achterstraat 5.

Grote Oost 60 (monument)
Karperkuil bij ABC
Keern

Woon huis met klokgevel. Restauratie door Stichting Stadsherstel Hoorn in volle
gang
Kaaspakhuis Hollandia. Houtwerk bedreigd door zgn . grote houtworm
Woon-winkelhuizen; vroeger Stoomververij en Wasscherij Stam; later ook genoemd Albert Cuyppanden. Verbouw en restauratie t.b.v. nieuwe functie in volle
gang.
Nieuwbouw in volle gang. Nieuwe straat op terrein gaat S. J. Henninkstraat heten.
Aangekocht door ver. Oud Hoorn; worden gerestaureerd en a ls woonhuizen
verhuurd.
RK Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor behoud en restauratie. Plan om
dit jaar met deelrestauratie te begin nen.
Achttiende-eeuws pand met prachtig interieur; nu Kantongerecht. Restauratie nagenoeg voltooid.
Woonhuis met merkwaardige gezwenkte topgevel, inwendig laatmiddeleeuwse
houtconstructierestanten (peerkraalprofiel). Wordt verbouwd ten behoeve van uitbreiding van het restaurant op nr. 65.
Foto 2: Grote Oost 63.
Foto 3: Gravenstraat 15-17.

Oosterkerk. Houtwerk aangetast door zgn. grote houtworm.
Plan voor bouw van complex met 75 luxe appartementen.
Nieuwbouw NMB-bankgebouw nagenoeg voltooid.

Foto 4: Bankgebouw aan het Keem.
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Kerkplein 34
Kerkplein 39 (monument)
Kleine Noord 32 (monument)
Kleine Oost
Hoofd 2 (monument)

Brillenwinkel hoek Lange Kerkstraat. Gevel beplakt met stadsbeeld en straatwand
ontsierende w.c.-tegels.
Sint-Jansgaslhuis uit 1563. Staat in de steigers t.b.v. restauratie voorgevel.
Noorderkerk. Houtwerk aangetast door zgn. grote houtworm.
Monumentale kastanjeboom bij brug tussen Grote en Kleine Oost is tijdens
februari-storm omgewaaid.
Hoofdtoren uit 1532. Plan van de gemeente om de gevel aan de straatzijde te
restaureren.

Foto 5: WC-tegels in [(Inge Kerkstraat.

Foto 6: Hoofdtoren.

Mallegomsteeg

Nieuwendam 10 (monument)
Stationsplein 1 (monument)
Slapershaven 1, 2, 3 (monumenten)

Op de hoek met de Lindenstraat wordt door de gemeente een gebouw gecreëerd
met sanitaire voorzieningen t.b.v. watersporters; tevens komen er twee woningen
en een winkeltje.
Voormalig pakhuis Int Hasselse Houtschip. Nu artotheek SBK. Schade aan houtwerk door zgn. grote houtworm.
Stationsgebouw uit 1884 wordt verbouwd en gerestaureerd.
Friezen van Bossu-huizen worden gerestaureerd i.o.v. ver. Hendrick de Keyser

Foto 7: Panorama Hoorn aan Bossu-huizen.
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foto 8: Warmoesstraat bij Kerkplein.

Veen en laan
West 50 (monument)
West 72 (monument)

Warmoesstraat
Westerdijk

Westerdijk (provinciaal monument)
Westerdijk (provincia al monument)
Zon 11 (monument)
Oostereiland
Vale Hen/ Scharloo

Il
1
1,,,

1

Voortbestaan oudste arbeiderswoningencomplex in Hoorn uit 1909 is onzeker.
Woonhuis In den Frahchtwagen uit 1612. Plan voor restauratie.
Café Bruintje. Hiernaast op de hoek van Grote Havensteeg op de plaats van het
in 1949 gesloopte café Centraal: plan voor nieuwbouw restaurant met bovenwoning.
Pand grenzend aan tuin van Kerkstraat Hl. Restauratie i.o.v. fam . Mulder in volle
gang.
Nieuwbouw van Westerhoven in volle gang. Het stratenpatroon wordt hierbij iets
gewijzigd. Nieuwe straat met aanleunwoningen za l De Dr iestal heten (naar gelijknamige middeleeu wse boerderij a ldaar).
Belaagd door plan tot nieuwbouw hotel-annex-zwemparadijs (plan om te starten
na bouwvakvakantie 1988!).
Belaagd door plan om tot groot recreatiegebied te komen met eilandvorming in
het IJsselmeer.
Zeventiende-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval.
Omvangrijk gevangeniscomplex met o.a. 19de-eeuwse bebouwing met oudere
fragmenten. Over nieuwe functie wordt nagedacht.
Plan voor grootschalige reconstructie t.b.v. parkeerruimte.

Foto 9: Scharloo/Vale Hen/Dubbele Buurt.
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Jaarverslag van de vereniging Oud Hoorn
over 1989
A. G. F van Weel

alle verenigingsactiviteiten de revue. Vanaf november vonden die vergaderingen plaats op dinsdagavond in plaats van
op de traditionele donderdagavond. De vergadering van januari werd bijgewoond door de heer C. Kooijman, de nieuwe
ledenadministrateur. Hij kwam kennis maken met het bestuur. De novembervergadering kreeg bezoek van de heer J.
Dijkstra. Hij lichtte het plan toe om in het kader van het jubileumjaar 1992 een handschrift van een anonieme a uteur in
boekvorm uit te geven. Aan het eind van diezelfde vergadering ontving voorzitter J. Baltus van de overige bestuursleden. naast de hartelijke gelukwensen, een klein geschenk bij
zijn vijftigste verjaardag.
In september vond een buitengewone bestuursvergadering
plaats over de mogelijke ontwikkelingen in het VOC-pand
gelegen aan Onder de Boompjes 21.

Leden
De groei van het ledental overtrof het afgelopen jaar de verwachtingen: op 31 december 1989 waren er l.316 leden in
de administratie opgenomen, 135 meer dan aan het eind van
1988. In de Joop van het jaar werden 175 nieuwe leden ingeschreven terwijl 40 leden om diverse redenen moesten worden uitgeschreven. De tabel hieronder geeft allereerst enig
inzicht in de spreiding van het aantal aanmeldingen over het
boekjaar. Direct in het oog springt de sterke groei in de
maanden juni-juli én in september-oktober. De inspanningen
in het kader van de zomeravondwandelingen en de bouwkunstcursus zullen debet zijn aan die relatief sterke concentraties van de groei. Daarnaast geeft de tabel een zo volledig
mogelijke verklaring voor de opzeggingen. Opvallend daarbij is dat geen enkele afmelding verklaard werd door het gevoerde beleid, integendeel, vele nieuwe aanmeldingen werden juist gemotiveerd door dat beleid.

Onderscheiding
Er kon dit jaar slechts één onderscheiding worden toegekend. Twee personen die zich verdienstelijk maakten voor

Uiteraard is het bestuur verheugd over de gesignaleerde ontwikkeling maar het realiseert zich tegelijkertijd nog nadrukkelijker de verantwoordelijkheid om continu en weloverwogen te blijven strijden voor Hoorns historisch stedelijk
schoon.
Op gepaste wijze betuigde het bestuur zijn deelneming bij
het overlijden van twee trouwe leden. de heren D. J. Hilbrands en J. W. Ridderikhoff.
Bij zijn vijfenzeventigste verjaardag ontving erelid H. Krijgsman een bloemrijke attentie. Een soortgelijk presentje ontving de heer B. Hulst ter gelegenheid van zijn aanmelding
als dertienhonderdste lid.

De Jugendstil-panden aan de Doelenkade omstreeks 1.920. Rechts
op de hoek het nu gerestaureerde pand, dat een O.Fl.-onderscl1eidtng heeft gekregen.

Bestuur
Mevr. L. Rensema-Brevet en de heer W. L. van der Waal werden tijdens de voorjaarsledenvergadering van 16 mei met algemene stemmen als bestuurslid herkozen.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen passeerden

- - -·---·1
Ontwikkeling van het ledental van Oud Hoorn over het jaar 1989
- - ·- - . -

maand
januari
februari
maart
a ril
mei
uni
·uli
au ustus
seQtember
oktober
november
december
Totaal

aanmeldingen

15
5
15
6
2
24

afmeldingen

financiële reden

5
3
l
----··11
3

"" .

26

17

2

22
23
9

2
1
4
4

175

40

-

leeftijd

verhuizing

2

l
2
l
4

-- - "

---· -·--·

2
2

2
2

11

overleden

geen opgave

3
l

2
"""--"-

" ". " ".

5

3

8

-

""""

1
2

2
1

2

4
11

10
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het behoud van Hoorns monumentale stadsgezichten ontvingen die onderscheiding. Tijdens de najaarsledenvergadering kregen mevr. A. Snaas en de heer J. Nieweg het gevelschild als bewijs van waardering. Beiden werden met lovende woorden geprezen voor hun onvermoeibare inzet voor de
restauratie van het pand Oude Doelenkade 37. Een groot
pand werd fraai opgeknapt en daarmee werd een klein maar
markant stukje van Hoorns havengezicht in ere hersteld.

restauratie tot het herstellen van een gesprongen waterleiding.
Gelukkig kon aan het begin van de zomer de dakreconstructie van Schoolsteeg 7 worden afgerond. Het interieur van het
pand werd enigszins brandveiliger gemaakt. Helaas werd bij
de restauratie het voegwerk in een andere kleur aangebracht dan was afgesproken. Het overleg over de kosten van
het eventuele herstel duurt nog voort.
De herstelwerkzaamheden aan de panden Onder de Boompjes 8 en Bierkade 10 waren dit jaar gering van omvang. Wel
werd er een scheur in de achtergevel van Bierkade 10 geconstateerd en kon de schade veroorzaakt door de onverklaarbare ontzetting van het pothuis van Onder de Boompjes 8 slechts provisorisch worden hersteld. Voor beide panden werd de huur in 1989 niet verhoogd.
Hét zorgenkind was het pand Breed 12. De vrij slecht gerestaureerde voorgevel, de verveloze staat van het houtwerk, de voortdurende lekkages en de vervallen staat van de
aanbouw baarden het bestuur de nodige financiële zorgen.
Uiteindelijk is besloten om een restauratieplan annex begroting in te dienen waardoor op termijn huurverhoging onvermijdelijk is.

Lede nvergadering
Ruim vijftig leden waren aanwezig op de voorjaarsbijeenkomst van dinsdag 16 mei in de Oosterkerk. De bijeenkomst
viel uiteen in twee vergaderingen: de normale voorjaarsledenvergadering gevolgd door een statutair voorgeschreven
vergadering waarin de voorstellen van het bestuur tot wijziging der statuten werden besproken.
De voorjaarsledenvergadering werd nadru kkelijk gekenmerkt door het afscheid van de heer Kees Kuppers. Uitvoerig werd stil gestaan bij de vele functies die hij voor de vereniging bekleedde en bij de wijze waarop hij dat deed: hij
was een bekwaam gids bij de rondwandelingen. een gemotiveerd redactielid van het kwartaalblad, onvermoeibaar als
distributeur van de kwartaalbladen en een accurate ledenadministrateur. De grote dank van de vereniging voor dit vele
werk tot uiting gebracht in zijn benoeming tot erelid van de
vereniging.
De heer C. Kooijman werd als nieuwe ledenadministrateur
aan de vergadering voorgesteld.
In de daarop volgende statutenvergadering konden de aanwezige leden zich uitspreken over het statutenwijzigingsvoorstel van het bestuur. Notaris L. J. Jellema woonde als juridisch deskundige deze vergadering bij.
Op de najaarsledenvergadering van zaterdag 25 november
1989 spraken alle aanwezige leden - éénenzeventig in getal
- zich uit vóór het definitieve voorstel tot wijziging der statuten. Daarmee kreeg de vereniging eigentijdse statuten die
meer in overeenstemming zijn met de eisen van nieuwe wetgeving.

Financieel beleid
Tijdens de najaarsledenvergadering gingen de leden akkoord met:
- een schenking van f 3.000.- aan het restauratiefonds
van de Lutherse Kerk aan het Ramen te Hoorn en
- een subsidie groot f 2.000.- aan het Westfries Museum
ten behoeve van het oudheidkundig bodemonderzoek op
het terrein aan de Kleine Havensteeg achter café
"Bruintje".
Uit de revenuen van het "Dirk Visser Fonds" werd voor 1989
een bedrag van f 36, 71 in de verenigingskas gestort.

Stadsbeeldbewaking
Er zit een merkwaardige tegenstrijdigheid in de constatering
dat eind tachtiger jaren een aan de weg timmerende oudheidkundige vereniging met een snel groeiend ledental kennelijk onmachtig is geweest om het verloederingsproces van
het historisch stadsschoon om te buigen. Natuurlijk, in de
zestiger jaren waren de mutilaties rigoreuzer dan in het afgelopen decennium, desondanks blijft onverminderd van
kracht dat de binnenstad van Hoorn de afgelopen tien jaar
op tal van plaatsen onherstelbare schade heeft opgelopen,
schade uiteraard gezien vanuit historisch perspectief. Nog
veel te weinig mensen beseffen welk stedelijk belang verankerd ligt in het monumentale erfgoed. Het lijken welhaast
autonome processen die tot die aantastingen hebben geleid.
Toch mag niet worden vergeten dat aan die historische onverantwoorde ingrepen altijd bewuste beslissingen ten
grondslag liggen. Die beslissingen zijn vaak ingegeven door
het economisch belang van de betrokkene op korte termijn.
Nu staat dat economische eigenbelang vaak haaks op het algemeen belang van de Hoornse economie. Hoorns economie heeft bijzonder veel baat bij een gezond monumentaal
stadsbeeld; Hoorns historisch erfgoed kan bijzonder veel
baat hebben bij wijs ondernemerschap. Stalen rolluiken ter
voorkoming van diefstal bijvoorbeeld stoten nu eenmaal
meer mensen af dan dat ze bijdragen tot het aanboren van
een nieuwe potentiële klantenkring. Er zijn ook andere,
weliswaar duurdere, preventieve maatregelen denkbaar.
Voor zover het toekomstbeeld zich op dit moment laat invul-

Na de pauze hield de heer J. Lamers, bestuurslid van de
Stichting Oosterkerk, een interessante uiteenzetting over de
historie van West-Friesland aan de hand van de gebrandschilderde ramen van de Oosterkerk. Aan het eind van zijn
betoog wees hij nogmaals op de waarneembare verwoesting
in het kerkgebouw, veroorzaakt door de bonte knaagkever.
De strijd tegen dit ongedierte, voorspelde hij, zal de komende jaren veel van onze aandacht en financiële middelen
vragen.

Eigendommen
Het jaar begon op 13 januari goed met de officiële ingebruikneming van de fraai opgeknapte panden Buurtje l en 2. Wethouder J. Schaper knipte het lint door en overhandigde de
"eerste" huurders de sleutel. Vervolgens verdrongen de talloze aanwezigen zich in het aansprekend verbouwde interieur.
In de Oosterkerk konden de belangstellenden tenslotte onder het genot van een drankje, kennis nemen van het restauratieverloop van de panden aan de hand van een kleine foto tentoonstelling.
Opnieuw eisten de verenigingspanden de nodige zorg en tijd
van het bestuur. De problemen varieerden nogal in gewicht:
van de keuze voor een al dan niet ingrijpende en dure
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len, zeker is toch wel dat Hoorns rol als handels- en havenstad definitie f is uitgespeeld . Noch ligt de economische
basis van de stad in de industrie or in de agrarische sector.
De regionale verzorgingsfunctie én de bescheiden toeristische functie van de stad hebben voordeel bij een aantrekkelijk kleinschalig historisch stadsbeeld. Daar voelen mensen
zich thuis, daar is een stedelijk leefklimaat waarin het goed
toeven is.
Zeker, ook de Hoornse politiek dient zich dat steeds meer te
realiseren. De stad proberen op te stoten in de vaart der volkere n is bij voorbaat gedoemd te mislukken e n leidt onherroepelijk tot grote investeringsverliezen. Het is een illusie
om in en nabij de stad volledige werkgelegenheid te scheppen voor haar totale beroepsbevolking, hoe pijnlijk dit ook
moge zijn voor de direct betrokkenen. Bedrijven komen niet
tot nauwelijks naar Hoorn; hun vestigingscondities zijn zuidelijker nu eenmaal gunstige r. Mede daarom zou de Hoornse
politiek er wijzer aan doen haar inspanningen en investeringen meer te richten op de instandhouding én uitbreiding van
Hoorns eigen histor ische ontwikkelingsmogelijkheden: een
goed woon- e n verzorgingsklimaat. ook op cultureel gebied.
in een aansprekende monumentale omgeving. Enige hoopvolle tekenen dat dat besef bij sommige politici is doorgedrongen, zijn merkbaar.
Pijnlijk getroffen werd het bestuur het afgelopen jaar door
een reeks aanslagen en dreigingen daartoe. Zo verdween de
gaskoepel uit het stadsbeeld. voor Hoorn een zeldzaam typisch relict van industriële architectuur. Het oudste hofje met
arbeiderswoningen (1909) - de nummers 25 tot en met 87
van de Venenlaan - dreigt te worden gesloopt. Oud Hoorn
ondersteunde van harte de actie van de huurdersvere niging
tegen afbraak. De dreiging duurt evenwel voort. Het monument Grote Noord 31. onderdeel van het C&A-complex, bleef
ook het afgelopen jaar zonder bestemming. De sluipende
horeca-infiltratie zette door: een horeca-bestemming kregen
de panden Kerkple in 29, Rode Steen 3, Oude Turfhaven 8 en
Kruisstraat 18. Gelukking werd het dreigende gevaar van
een overdosis harde horeca in de Kerkstraat afgewe nd. Let
wel, Oud Hoorn is niet per defi nitie tegen horecauitspanningen; wel is de vereniging fe l gekant tegen de verwoesting van een eventueel waardevol ex- en interieur van
een pand wanneer een horeca-ondernemer daar intrekt.
De continuing story rond de ontwikkelingen van het Westerdijkhotel bracht weinig nieuws: het Witte Badhuis is inmiddels al twee jaar dicht. De kater die het bestuur te verwerken
kreeg naar aanleiding van de motivering van de afwijzing
van zijn bezwaarschrift tegen het verlenen van de bouwvergun ning voor het oprichten van een hotelcomplex met overdekt zwembad aan de Westerdijk, heeft een zeer leerzame
uitwerking gehad. In het vervolg zal in voor komende gevallen bijstand worden gezocht van een rechtskundig adviseur.
Het bestuur protesteerde ook tegen de te grootscha lige opzet van de beoogde nieuwbouw aan de Karperkuil: een uit
het water oprijzende terrasvormige kolos met 75 luxe appartementen. Verder vroeg een aantal kleine doch bedenkelijke
veranderingen de aandacht. Vermeld worden hier slechts
die aan het interieur van het pand Grote Noord 81 en de ontsierende geldautomaat in de gevel van het postkantoor aan
het Grote Oost. Tenslotte bleek de e xplosieve groei van de
grote houtworm of bonte knaagkever onstuitbaar. Vele
Hoornse monume nten bleken ondertussen reeds aangetast.
Gelukkig vielen er ook positieve ontwikkelingen op te merken. Uit de pers vernamen we dat de St. Cyriacuskerk - zij
het in fasen - gerestaureerd gaat worden. De door de Stichting Stadsherstel opgeknapte Droppanden aan het Kerkplein

werden in gebruik genomen terwijl de naburige Boterhal in
de ste igers kwam te staan: een hoopvol teken. Een sobe re
restauratie van de Mariakapel werd aangekondigd. De
restauraties van de panden Schoolsteeg 7, Achterstraat 5,
Dubbele Buurt 22, Breed 26-28 en die van het Kantongerecht aan het Grote Oost, verliepen voorspoedig. Vrij veel
panden werden voorgedragen or geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Tenslotte was het bestuur bijzonder
ingenomen met het bericht dat de voormalige directeurswoning op het terrein van de gasfabriek - mede door de gecombineerde actie van buurtbewoners en Oud Hoorn - van
de ondergang kon worden gered. Buurthuiswerk tijdelijk onderbrengen in een stijlkamer van het St. Jozefhuis heeft risico's maar geeft tegelijkertijd aan hoe multifunctioneel een
geslaagde restauratie kan uitpakken.

Ve rtegenwoordigingen
Eve n dreigde e ind 1989 de rol van Oud Hoorn in de gemeentelijke monumentencommissie te worden teruggedrongen:
he t voorzitterscha p kwam in handen van een wethouder e n dus niet langer in die va n onze voorzitter J. Baltus - terwijl het aantal vertegenwoordigers van de vereniging van
twee naar één zou wo rden teruggebracht. Gelukkig leidde
overleg met de grootste fracties én met twee vertegenwoordigers van het college tot een raadsvoorstel waarin Oud
Hoorn met twee afgevaardigden in de monumentencommissie blijft zitten. De vertegenwoordiging van de vereniging in
het bestuur van de Stichting Stadsherstel werd ook in het
voorstel voor nieuwe statuten van de stichting gewaarborgd.
In de Kerkmeijer-De Regtstichting, in de Welstandscommissie binnenstad en in de werkgroep straatnaamgeving vonden geen wijzigingen in de personele bezetting plaats.

Werkgroepen en publikaties
Zowel de stadswandelingen a ls de bouwkunstcursus mochten zich in het voorbije jaar verheugen in een groot aantal
belangstellenden. Het buitengewoon mooie zomerweer. de
e nthousiaste verhalen van de gidsen, de positieve publiciteit
in de weekbladen én de bereidwillige medewerking van de
gemeente. maakte n de zeven avondwandelin gen tot geslaagde operaties. Er bestaat geen betere manier om het publiek
ervan te overtuigen dat monu mentenbehoud een waardevolle zaak is om voor te strijden. Bij de coördinatoren mevr. A.
Pieterse en de heer A. de Graaf was de organisatie opnieuw
in voortreffelijke handen: er zorg voor dragen dat alle 2.034
deelnemers goed aan hun trekken komen, is geen kleinigheid. De leden van het Cuypersgenootschap als ook die van
een Hongaars koor stonden versteld van het hoge kennisniveau van de rondleiders. Ook de nog prille verenigingsact iviteit ..Wandelen voor en door senioren" kon terugzien op een
succesvol seizoen. Zijdelings dient hier nog vermeld te worden dat vele gidsen en bestuursleden 30 september deelnamen aan een rondleiding door Monnickendam, goed verzorgd door de bestuursleden van de oudheidkundige vereniging aldaar.
De bouwkunstcursus. met e lk jaar weer verrassende nieuwe
programma-onderdelen, was ook een succesnummer. Op vijf
lesavonden en d rie zomermo rgenwandelingen werden de
cursisten op luchtige wijze onderwezen in de herkenbare beginselen van de architectuur. Een aantal gastsprekers verbreedde de instructie. De waardering van de ruim zestig
deelnemers voor de e nthousiaste en vaak geestige verhale n
van organisator J. Baltus. werd met een luid applaus op de
slotbijeenkomst in de lutherse Kerk , onderstreept.
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Dat de werkzaamheden van de werkgroep 1806 in hun
eindstadium verkeren, bleek duidelijk uit de oproep om vrijwilligers die de gegevens met de computer willen verwerken. Het derde kwartaalblad bevatte het vierde verslag van
de werkgroep. Sinds haar oprichting in 1986 heeft zij met
een zekere regelmaat verslag gedaan van de onderzoeksresultaten.
De werkgroep 75-jarig bestaan werd het afgelopen jaar omgezet in een heuse jubileumcommissie. Deze besprak in een
aantal vergaderingen de vorderingen in de organisatie van
de voorgenomen activiteiten. In dat kader moet de mogelijke uitgave van een anoniem handschrift over Hoorns geschiedenis van 1630 tot 1799 worden genoemd.

-

juli:

Museum" te Amsterdam
open dag in de gerestaureerde Kerk te
Oosterblokker
jaarvergadering van de Vereniging Hendrick de Keyser
opening van de tentoonstelling over papierknipkunst in het Westfries Museum
officiële bijeenkomst t.g.v. het afscheid
van het onderwijs van A. de Graaf
officiële opening van de Droppanden

- open huis van de huurdersvereniging Venenlaan 25-87
- open huis van de firma K. Louter

Kwartaalblad
september:
De elfde jaargang werd afgesloten met één redactielid minder: Willem Vingerhoed. Tijdens de najaarsledenvergadering werd afscheid van hem genomen. Na elf jaar redactielid
te zijn geweest moest hij nu meer tijd vrij maken voor andere bezigheden. Waarderende woorden van de voorzitter begeleidden het overhandigen van een verdiende attentie.
De vier verschenen edities omvatten totaal 148 bladzijden:
20 meer dan in 1988. De omslagen hielden direct verband
met een artikel in het betreffende nummer: de gevel van
ijzerwinkel gebr. Eijken (1904), de gevel van het pand Grote
Noord 50 (1903), de cokessorteerinstallatie op het Gasfabriekterrein (1948) en de gevel van het pand Kuil 32 (1905).
Zeer lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van de
stad vormden het hoofdbestanddeel van de inhoud.

oktober:

opening van de expositie van het tekengenootschap Debutade
opening van de expositie "Roode Steen,
vrijplaats van 't gemeen" in het Westfries
Museum
opening van de tentoonstelling "WestFriesland Waardig" in de Statenpoort

-

Representatie
Ook in 1989 gaven verschillende leden van het bestuur blijk
van de belangstelling van de vereniging voor recepties, vergaderingen, openingen van tentoonstellinge n en studiebijeenkomsten:

november

januari:

nieuwjaarsreceptie van de VVV-Hoorn

-

februari:

openbare commissievergaderingen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; vier
conferenties over de gemeentelijke monumentenzorg van de NCM

-

maart

het slaan van de eerste paal voor
Westerhaven
jaarvergadering van de vereniging Oud
Enkhuizen
Nationale Monumenten Studiedag van de
NCM te Nijmegen

-

april

juni:

december:

opening van de tentoonstelling "Ambachtelijk en Artistiek" in het Westfries
Museum.
- openbare vergadering van de commissie
voor de bezwaar- en beroepschriften
- donateursconcert van de Stichting Noorderkerk
overhandiging van het eerste exemplaar
van het boek "Wij moeten versoberen,
sprak de minister", in het stadhuis

-

symposium ter herdenking van de 100-ste
sterfdag van Alberdingk Thijm
jaarlijkse excursie van de Vereniging Hendrick de Keyser te 's-Gravenhage
symposium van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg in Enkhuizen t.g.v. het
300-jarig bestaan van het stadhuis aldaar
regio-bijeenkomst van de Historische Vereniging Callantsoog
jaarvergadering van de VVV-Hoorn
bijeenkomst van de Stichting Vrienden
van het Westfries Museum in het kader
van de Malaysia-project met bezoek aan
de tentoonstelling: "Land van de Sultans"
in het Westfries Museum
officiële opening van de gerestaureerde
Kerk van Oosterblokker
restauratieveiling van de Stichting Koepelkerk
vergadering over de gidsenproblematiek
met de VVV-Hoorn
officiële start van het Malaysia-project in
de Oosterkerk
overhandiging van het eerste exemplaar
van het fotoboek "Hoorn in beeld" in de
Oosterkerk
openbaar fractieberaad van de vier grootste politieke partijen
Nationale Monumentenstudiedag: "Gemeentelijke monumentenzorg op de rails"
te Utrecht.

N.B. Op talloze uitnodigingen voor studiedagen, symposia
e.d. heeft het bestuur niet willen en kunnen ingaan: de
dikwijls hoge kosten verbonden aan deelname en/of
het feit dat de meeste bestuursleden door de week
overdag hun werk hebben, verhinderden een nog actievere participatie.

symposium "Varende Monumenten" in het
Rijksmuseum "Nederlands Scheepvaart

Hoorn, februari 1990
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Jaarcijfers Vereniging Oud Hoorn 1989-1990
W L. van der Waal, penningmeester
Uitgaven

Begroot 1989

Werkelijk 1989

Begroot 1990

60.000,00
3.000,00
20.000.00
0,00
0,00

41.172,52
3.920,23
13.311,36
3.573,03
55.000,00

50.000,00
5.000,00
12.487,64

0.00
0,00
0.00
0,00

880,00
20.000,00
1,00
277,00

880,00
0,00
1,00
0,00

83.000,00

138. 135,14

74.368,64

0,00
3.500,00
15.000,00
750,00
350,00
60,00
0,00
1.250,00
500,00
500,00
700,00
12.000,00
0,00
0.00
0,00

0.00
4.262,56
15.533,75
682,85
500,00
61,00
0,00
475,15
667,41
37,00
650,30
0,00
250,00
5.000,00
105,60

4.000.00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
500,00
62,00
1.000,00
l.000,00
600,00
100,00
250.00
0,00
0,00
2.000,00
200,00

34.610,00

28.225,62

35.712,00

117.610,00
43.730,00

166.360.76
21.578.75

110.080,64
4.032,96

161.340.00

187.939,51

114. 113.60

Begroot 1989

Werkelijk 1989

Begroot 1990

30.000.00
95.000.00
100,00
0,00
0,00

31.512,60
72.447,77
60,00
26.493,30
22.000,00

32.500,00
25.000,00
0,00
23.378,60
0,00

125.100,00

152.513,67

80.878,60

25.000,00
3.000,00
40,00
8.000,00
100,00
100,00

32.130,25
3.007,82
36,71
0,00
136,06
115,00

30.000,00
3.000,00
35,00
0,00
100,00
100,00

36.240,00

35.425,84

33.235,00

161.340,00

187.939,51

114.113,60

Eigen panden
Onderhoud
Lasten
Bouwkosten Buurtje l en 2
Rente hypothecaire lening
Aflossing hyp. lening
Aflossing lening KerkmeijerDe Regt-stichting
Afkoopsom erfpacht Buurtje 112
Erfpacht Buurtje l /2
Openingskosten Buurtje 112

Vereniging
Automatisering
Secretariaat
Kwartaalblad
Ledenvergadering
Lidmaatschap andere verenigingen
Bijdrage Verenigingsregister
Foldermateriaal
Gidsenwerk
Gedenkplaten
Werkgroep Documentatie
Attenties
Publikaties
Zaalhuur bouwkunstcursus
Giften
Representatie

Toename liquide middelen

Ontvangsten

Eigen panden
Huur
Subsidies overheid
Giften Buurtje 1/2
Hyp. lening Buurtje l/2
Lening Kerkmeijer-De Regt

6.000,00

Vereniging
Contributies
Rente
Dirk Visser Fonds
Verkoop publikaties
Verkoop losse kwartaalbladen
Giften
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Balans per 31 december 1989
(tussen haakjes de standen per 31 december 1988).

Saldi
Onroerend goed
Lening St. Koepelkerk

95.614,28
51.627,40
6.000,00

( 74.035,53)
( 80.134,10)
( 6.000,00)

153.24 1,68

(160,169,63)

Hyp. lening V.S.
Lening Kerkmeijer-De Regt
Verpl. Carillon
Onderhoudsreserve
Eigen Vermogen

51.62 1,40
21.1 20,00
3.600,00
29.670,58
47.229,70
153.241,68

( 80.128,10)
(
(

-.-)

3.600,00)
( 48.650,35)
( 27. 791,18)
(160. 169,63)

een bedrag van f 17 .549,-. dat door Monumentenzorg is
toegezegd.

Nog te vermelden is een subsidie van f 26.248,21 in verband
met restauratie/woningverbetering van Buurtje 1 en
2/ 0nder de Boompjes 8. Dit bedrag zal in 1990 worden ontvangen van de gemeente Hoorn.
Verder wordt in 1992 een subsidie ontvangen in verband
met de restauratie van Schoolsteeg 7. Hierbij gaat het om

Deze twee bedragen zullen de onderhoudsreserve en de Saldi met een zelfde bedrag verhogen. Het Eigen Vermogen
wordt hierdoor niet beïnvloed.

Specificatie Eigen panden
Koste n

Onder de
Boompjes 8

Bierkade 10

Schoolsteeg 7

Breed 12

Buurtje 1/ 2

Totaal

35,10
102,00
239,32
80,00
0,00

55.86
139.00
358, 18
80,00
0,00

12.24
66,00
462.45
80,00
556,95

75,02
352,00
649,76
80,00
0,00

35,89
58,00
242,46
160,00
0,00

2 14, 11
71 7,00
1.952.17
480,00
556,95

Lasten:

- - -· -- ·
- waterschap
- onroerend goed-belasting
- verzekeringen
- rioolrecht
- brandblussers

3.920,23
Onderhoud

735,10

674,10

39.194.52

568,80

0,00

41.172,52

20.001,00
3.573,03
277.00
13.311,36

20.001,00
3.573,03
277,00
13.311,36

Diversen:

-

erfpacht
rente
openingskosten
bouwkosten

37.162,39

1. 191 ,52

1.307,14

40.372,16

1.725,58

37.658,74

82.255,14

5.775,00
4.638,53

6.688,50
0,00

4.749,00
10.795,00

5.233,30
0,00

9.066,80
57.01 4,24
60,00

3 1.512.60
72.447,77
60,00

10.413,53

6.688,50

15.544,00

5.233,30

66. 14 1,04

104.020,37

Baten
Huur
Subsidies overheid
Giften
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Verslag van de najaarsledenvergadering
op zaterdag 25 november 1989 om 10.00 uur in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

A. G. F. van Weel, secretaris
Aanwezig: de bestuursleden Baltus (voorzitter), De Graaf.
Hoogeveen, Millenaar, Rensema, Van der Waal, Van Weel en
64 leden.

komstperspectief: Hoorns oude binnenstad kan en mag niet
langer mikpunt zijn van nieuwe ontwikkelingen, handhaving van een harmonieuze verwevenheid van de verschillende binnenstedelijke functies moet voorop staan in de beleidslijn. Spaar de stad voor modieuze toevoegsels die het
beschermde stads- en watergezicht verzieken.
De vereniging zal haar stem laten horen als dat nodig is. ook
al treft het sommigen tegen het zere been. Gezien de steun
van een groeiend aantal sympathisanten blijken wij geen
roependen in de woestijn te zijn. Met een zekere trots vermeldt de heer Baltus de inschrijving van het J300e Jid: de
heer B. Hulst uit de Johan Messchaertstraat. Even denkt hij
hardop: dertienhonderd leden mét hun gezinsgenoten vormen zo'n drie-vierduizend kiesgerechtigden die op 21 maart
1990 hun stem gaan uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen; Hoorns politieke partijen zouden er slecht aan doen
het monumentenbelang van de stad in hun programma's te
verwaarlozen.
Vervolgens wordt een ieder bedankt die zich het afgelopen
jaar wederom heeft ingezet voor het welslagen van die twee
specifieke Oud-Hoorn-activiteiten: de zomeravondwandelingen - vrij uniek in den lande - en de bouwkunstcursus.
Evenveel dank gaat er ook uit naar de redactie van het kwartaalblad. Helaas moet van een redactielid van het eerste uur,
Willen Vingerhoed, afscheid worden genomen. Zijn drukke
werkzaamheden laten zich niet langer verenigen met deze
verenigingsactiviteit. Namens het bestuur én de redactiecommissie wordt de heer Vingerhoed hartelijk bedankt voor
zijn inzet en bijdragen. Uit handen van de voorzitter ontvangt hij vervolgens een stoffelijke blijk van waardering.
Hierna loopt de voorzitter voorzichtig vooruit op de jubileumviering in 1992. Er bestaan grootse plannen voor de viering van onze 75-jarig bestaan. Die plannen worden uiteraard nog verder onderzocht op hun haalbaarheid, ook uit financieel oogpunt. Er wordt onder meer gedacht aan de uitgave van een kroniek van Hoorn en aan lezingen; ook willen
we het jaar een speciaal thema geven. Gerichte ledenwerfacties worden serieus overwogen. Wat dit laatste betreft: er is
een fraaie aanmeldingsfolder in de maak, vervaardigd door
de leden Jan Dijkstra. Harm Stumpel en Ben van Tartwijk.

1. Opening
Alle aanwezigen worden door voorzitter Baltus in de door
de bonte knaagkever bedreigde Oosterkerk van harte wel·
kom geheten. Een speciaal woord van welkom wordt gericht
tot de heer J. E. J. Lamers, bestuurslid van de Stichting
Oosterkerk. Na de pauze is hij onze gastspreker; zijn betoog
heeft betrekking op de gebrandschilderde ramen van de
kerk.
Mede omdat deze vergadering zich dient uit te spreken over
het definitieve wijzigingsvoorstel van de verenigingsstatuten, zal een presentielijst rond gaan. De voorzitter verzoekt
de aanwezige leden om de lijst in te vullen met dhr. of mevr.
en niet met het voorvoegsel fam.; dit laatste in verband met
de correcte telling van het aantal aanwezige leden vóór of
tegen het bestuursvoorstel. De afgelopen weken heeft het
voorstel ter inzage gelegen bij de voorzitter. de vicevoorzitter en de secretaris; bovendien is vóór de vergadering
aan alle aanwezigen een exemplaar overhandigd.
Bericht van verhindering is ontvangen van de bestuursleden
Boezaard en Hangelbroek; daarnaast van de dames Bax en
Van Brenk en van de heren Altorffer, Van de Berg. Breebaart, Van Brenk, Bolle, Boot en Van der Zei.

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van
16 mei 1989
Dit verslag dat is afgedrukt in het tweede kwartaalblad van
1989, wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter herinnert de toehoorders eraan dat Hoorn tot
voor kort de functie van groeikern had. Daarvoor verrezen
er buiten het oude stadshart de afgelopen twintig jaar tal van
nieuwbouwwijken. Deze woonwijken én gigantische vergroting van het inwonertal hebben een enorme druk op de binnenstad veroorzaakt; parkeernood. winkelketens die een
spoor van verminkingen in het stadsbeeld trekken. ontvolking van het stadscentrum met de daaraan onlosmakelijk
verbonden afname van de sociale controle en de daar weer
mee samenhangende rolluikplaag.
Professor dr. R. van Engelsdorp Gastelaars en drs. L. de
Klerk, beiden verbonden aan het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam. ontwikkelen in
opdracht van de gemeente een toekomstvisie op de stad. In
een vraaggesprek van de krant met beide onderzoekers lezen we helaas niets over datgene wat Hoorn onderscheidt
van andere steden: haar internationaal befaamde monumentale binnenstad met haar 350 rijksmonumenten en haar
meer dan 100 gemeentelijke monumenten. De voorzitter
merkt op dat het toch merkwaardig is dat de grootste immateriële belangenorganisatie van de stad - de vereniging Oud
Hoorn - niet gevraagd is haar mening te geven over de toekomst van de stad. Oud Hoorn is duidelijk over het toe-

De lutherse l?erl? aan de Ramen (zie Giften).
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De vereniging kan nog meer medewerking gebruiken van
actieve leden op dit gebied. Het zou toch wel aardig zijn hoe ambitieus het ook moge klinken - als we in het jaar van
de Europese éénwording, 1992, het jaar dat Oud Hoorn 75
jaar bestaat, ons !992e lid zouden mogen inschrijven. We
streven dan maar niet eens naar een 2000e Oud Hoornvrouw of -man!

6. Uitreiking der jaarlijkse onde rscheiding(en)
Dit jaar valt de onderscheiding ten deel aan mevrouw Annette Snaas en de heer Jaap Nieweg. Zij verdienen ten volle
de waardering van de vereniging voor alle moeite, kosten en
tijd die zij ervoor over hebben gehad om hun pand aan de
Oude Doelenkade 37 een hersteld aanzien te geven. Het uit
1904 daterende pand - één van de zes herenhuizen die in
het toenmalige plantsoen ter plaatse werd gerealiseerd opgetrokken in een mengeling van Jugendstil en Chaletstijl
met zijn typische houtconstructies, was door ons vochtig klimaat ernstig aangetast. Door de bemoeien issen van beide
bewoners staat het pand er nu weer glorieus bij. Voorzitter
Baltus overhandigt voor de eerste maal het gevelschild dat
de onderscheiding symboliseert aan mevrouw Snaas. Later,
tijdens de rondvraag. zal hij dat op verzoek van de dan aanwezige persfotograaf, nogmaals doen.
In haar dankwoord gaat mevrouw Snaas niet alleen in op de
oorsprongsgesc hiedenis van het pand maar besteedt zij
eveneens de nodige aandacht aan de restauratieperikelen.
Het plaatsen van het pand - alle zes overigens - op de gemeentelijke monumentenlijst verschaft de zo noodzakelijke
Hnanciële aanvulling om het schilderwerk en het herstel van
de deels verrotte kap en balkons te laten verrichten. Zo vond
de euforie rond de onverwachte verwerving van het pand
middels een openbare veiling in 1983 haar bekroning in een
gewaardeerde onderscheiding voor de geslaagde restauratie
in 1989. Ook architect Johan van Reijendam zou er meer
dan tevreden mee zijn geweest.

4. Giften
Alvorens het bestuursvoorstel om f 3.000.- te schenken aan
het restauratiefonds van de Lut herse Kerk te Hoorn in stemming te brengen , memoreert de voorzitter de officiële gelegenheid waarbij onze vice-president Albert de Graaf afscheid nam van het onderwijs. Als kroon op zijn carrière
werd hij geridderd: van Albert de Graaf werd hij Graaf Albert. Die koninklijke onderscheiding ontving de heer De
Graaf ook vanwege zijn grote verdiensten op monumentaal
terrein. Mede daarom, maar ook als blijk van waardering
voor de onvermoeibare pogingen van de relatief kleine Lutherse gemeente om het behoud van hun prachtige
kerk. wil het bestuur de leden voorstellen een gift te
storten in het restauratiefonds van de monumentale
kerk aan het Ramen. Het
voorstel wordt bij acclamatie
aangenomen.
Uit de brief waarin het Westfries Museum de vereniging
verzoekt om een subsidie
beschikbaar te stellen voor
het oudheidkundig bode- Hoell Kleine Hauensteeg-West
monderzoek aan de Kleine naast café Bruin/Je.
Havensteeg
achter
café
'Bruintje·, wordt door de voorzitter vervolgens geciteerd.
Steun aan dit onderzoek op één van de oudste plekjes van
de stad, past ge heel in de doelstellingen van de vereniging.
Daarom stelt het bestuur de leden voor om een bedrag van
f 2.000.- voor dat onderzoek te geven aan het Westfries
Museum. Ook met dit voorstel gaan alle aanwezigen
akkoord.

5. Definitief voorstel tot wijziging van de
verenigingsstatuten.
De motivatie om te komen tot een herziening van de statuten stond in het verslag van de speciale statutenvergadering
van 16 mei jl. Dat verslag is opgenomen in het tweede kwartaalblad van 1989. Het wordt zonder op- of aanmerkingen
door de vergadering in orde bevonden. Het bestuur heeft
puntsgewijs de door de vergadering van 16 mei 1989 voorgestelde wijzigingen doorgenomen en deze, waar nodig, in
het definitieve concept verwerkt. Over de nu voorliggende
tekst. die zoals bekend bij drie bestuursleden ter inzage
heeft gelegen, dient deze vergadering zich uit te spreken. Er
is nu geen plaats meer voor discussie, die heeft destijds in de
statutenvergadering plaatsgevonden. Door middel van het
opsteken van de hand geven alle aanwezige leden vervolgens te kennen dat zij akkoord gaan met het definitieve wijzigingsvoorstel. Er blijken geen tegenstemmers, noch onthoudingen te zijn. Daarmee is voldaan aan hetgeen in de
tweede alinea van artikel 17 van de oude statuten staat vermeld: "Om aangenomen te zijn behoeven zij eene meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen."

Rondvraag
De heer W. Lips maakt van de rondvraag gebruik om al citerend uit de zoëven aangenomen nieuwe statuten de aandacht te vestigen op het boekwerk: "We moeten versoberen",
sprak de minister. Als voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Hoorn dankt hij voor de van Oud Hoorn verk regen subsidie voor deze nog onbeperkt voorradige uitgave.
Namens de Lutherse gemeente dankt de heer A. de Graaf
voor de bijdrage aan het restauratiefonds. Vervolgens maakt
hij gewag van het voorspoedige verloop van de activiteit
"Wandelen voor en door senioren·: Het gilde der seniorengidsen behoeft evenwel uitbreiding: gegadigden kunnen zich
opgeven bij mevr. T. Haring. Draafsingel 24, alhier. Tenslotte
vermeldt hij het geprolongeerde succes - 2.034 deelnemers
in 1989 - van het verenigingsbedrijfje "rondwandelingen".
Dankzij het uitstekende weer, de goede organisatie en de positieve aandacht in de pers. verliep het geheel uitstekend.
Dank aan alle medewerkenden .
Op verzoek van de heer Volger uit Utrecht worden de aanwezige bestuursleden aan de vergadering voorgesteld.
Als laatste vraagt de heer J. Lamers aandacht voor de enorme vaart waarmee de bonte of grote knaagkever zich een
weg baant door de dakconstructie en het koor van de
Oosterkerk. Deze houtworm heeft een voorkeur voor eikehout maar hij is ook reeds gesignaleerd in grenenhout. Zowel het spint als de kern van de bezochte balken worden
aangetast. In de strijd tegen het oprukkende gevaar van verwoesting vraagt de heer Lamers de steun van de aanwezigen; hij roept hen op donateur te worden van de Stichting
Oosterkerk voor een minimale jaarlijkse bijdrage van
f 25,-. Na de pauze boeit de heer Lamers de leden met zijn
voordracht over de historie van West-Friesland én van de gebrandschilderde ramen van de Oosterkerk. De afbeeldingen
op de ramen dienen daarbij als zeer illustratief aanschouwingsmateriaal.
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Verslag van de buitengewone ledenvergadering
op dinsdag 30 januari 1990 om 20.00 uur in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

A. G. F. van Weel, secretaris
Aanwezig: de bestuursleden Baltus (voorzitter), Boezaard,
De Graaf. Hoogeveen, Millenaar. Rensema, Van der Waal,
Van Weel, 37 leden en 3 niet-leden.

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Baltus heet alle belangstellenden van harte welkom en zegt dat er van de volgende personen bericht van
verhindering is ontvangen: van het bestuurslid Hangelbroek,
van de dames Pijl-Van Zuuren. Van Cittert-Bosman. WaardOpmeer, Van Papenrecht en van de heren Breebaart. Kuppers en Van der Raaij.
Het is al weer jaren geleden dat de vereniging een bijzondere ledenvergadering hield; destijds ging het om toestemming
voor het afsluiten van een hypotheek voor het opknappen
van het pand Bierkade 10. De nu in de uitnodiging vermelde
agendapunten betreffen wederom zaken die geen uitstel gedogen tot de eerstvolgende ledenvergadering.
Vervolgens worden de agendapunten 2 en 3 ingeleid.
Over het voorstel om in het kader van het jubileumjaar 1992
te komen tot de publikatie van een boekwerk dient met het
oog op de daarvoor noodzakelijke gedegenheid van de voorbereiding vanavond een beslissing genomen te worden. In
dit verband vermeldt de voorzitter dat de coördinatie van alle jubileumactiviteiten in handen is van drie dames: J. Admiraal. H. Stapel en L. Rensema. Wie zei daar dat Oud Hoorn
een conservatieve club is van bezadigde heren die voortdurend nieuwe ontwikkelingen trac hten te dwarsbomen?
Daarnaast wordt de vereniging opnieuw de mogelijkheid geboden om haar huizenbezit uit te breiden. Een snelle beslissing hieromtrent is zeer gewenst in het licht van de spoedige
aanvang van de vereiste restauratie. Het gaat Oud Hoorn
vooral om kleinschalige projecten buiten het patroon der
hoofdstraten. Wij verhuren, houden toezicht en staan garant
voor gepaste veranderingen. Door middel van het eigendom
van stadsbeeld-strategische bebouwing houdt de vereniging
de vinger aan de immer kloppende pols van dreigende verminkingen.

2. Publikatie
Het bestuur stelt de leden voor de vereniging garant te laten
zijn voor een bedrag van f 60.000.- . ter dekking van de publikatiekosten van een door de vereniging uit te geven boek.
De toelichting bij dit voorstel, zoals deze in de convocatie is
opgenomen, wordt voorgelezen. De heer Baltus stelt de volgende behandelingsprocedure voor: allereerst krijgt de heer
Saaltink het woord voor een toelichting van meer wetenschappelijke aard, vervolgens zal de heer Dijkstra een uiteenzetting geven over de technische kant van de uitgave;
daarna kan een discussie met de zaal worden gevoerd. Uiteindelijk zal de beslissing over het voorstel genomen worden
middels een schriftelijke. dus geheime. stemming.
Naar het oordeel van de heer Saaltink is het de eerste keer
dat inhoud wordt gegeven de volgende doelstelling van de
vereniging: "De vereniging stelt zich ten doel het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn. Zij tracht
haar doel te bereiken door het verzamelen van gegevens en
het verspreiden van kennis betreffende de geschiedenis van

de stad Hoorn door het uitgeven van andere publikaties (dan
een periodiek) betreffende de geschiedenis van Hoorn"'. De
voorgenomen uitgave betreft een anoniem handschrift over
de stadsgeschiedenis van 1630 tot 1800 tegen de achtergrond van de Nederlandse historie en van internationale
ontwikkelingen. De stad is in het handschrift niet altijd even
sterk aanwezig maar belangrijke gebeurtenissen - vooral
die de schrijver zelf heeft meegemaakt - zoals bijvoorbeeld
de patriottentwisten van 1780 tot 1787. worden tegen de
Hoornse achtergrond zeer levendig beschreven. Het werk is
een vervolg op de welbekende Kroniek van Hoorn door Theodorus Velius. De stijl van de anonymus is nogal droog en hij
lardeert zijn tekst regelmatig met Franse woorden, een in die
dagen bekend modeverschijnsel. Waarom nu juist dit handschrift met een kroniek van de stad?
Alle reeds gedrukte kronieken zijn - een enkele uitzondering daargelaten - zeer moeilijk verkrijgbaar en alle laten
zij een periode van de geschiedenis van de stad onbehandeld: Velius gaat tot 1630, Feyken Rijp tot 1700 en Abbing
tot 1773; Kroon en Kapteijn geven een te globaal verhaal. Er
komen slechts twee handschriften die verder gaan dan Abbing in beeld: de anonieme kroniek tot 1800 en de kroniek
van Klaas van Voorst tot 1826. Echter, de onbekende schrijver is nauwkeuriger, geeft meer informatie en zegt meestal
ook hoe hij aan zijn informatie is gekomen. Hij is redelijk objectief en onderscheidt de wezenlijke van de alledaagse zaken. Hij moet wel dicht bij de regentenkringen waar in die
tijd politiek werd gemaakt, gezeten hebben. Klaas van
Voorst daarintegen is veel subjectiever. veel uitvoeriger, omslachtiger en minder feitelijk; hij vermeldt zelden zijn bronnen en moet verder van de centra der politieke macht hebben gestaan. Bovendien is Klaas verschrikkelijk partijdig.
Uiteindelijk heeft de omvang van de anonieme kroniek de
doorslag gegeven. Zij bestaat uit twee delen die tezamen bijna 800 pagina's bevatten. De kroniek van Van Voorst bestaat
grofweg uit vijf delen met in totaal ongeveer 2500 bladzijden. De kosten van een volledige uitgave van deze laatste
kroniek zouden een veelvou d bedragen van die van onze
anonymus. Wel lijkt het een haalbare kaart het interessante
illustratiemateriaal van Van Voorst over te nemen.
Voor de vorm waarin het handschrift zal worden gepubliceerd verwijst de heer Saaltink naar de vóór de vergadering
rondgedeelde tekstvoorbeelden; zij laten zich goed vergelijken met de eveneens verspreide kopieën van het originele
handschrift. Teneinde de oorspronkelijkheid van de gebruikte taal zo weinig mogelijk geweld aan te doen is het nodig
een verklarende woordenlijst op te nemen. Deze lijst wordt
aan de rechterzijde van de bladzijde afgedrukt. Links zijn de
bladzijdenummers en cursief de samenvattingen van de alinea's uit het oorspronkelijke werk overgenomen. Aan de
voet van de bladzijde staan de meer uitgebreide historische
aantekeningen vermeld.
Vervolgens staat de heer Dijkstra stil bij een aantal technische aspecten van de uitgave. Om te beginnen dient de tekst
van het manuscript zonder meer met behulp van een tekstverwerkingsprogramma te worden ingetoetst en geprint.
Daarna moet de uitdraai gecorrigeerd worden en worden
voorzien van marge- en voetnoten. Bij de volgende stap
dient de eerste definitieve tekst in de computer te worden in-
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gebracht waarbij tevens de gewenste bladspiegel wordt gecreëerd. Hiermee is nog maar het begin van een proces in
gang gezet van uitgebreid vooroverleg tussen drukker en
Oud Hoorn over teksten. inhoud, illustraties, lay-out enzovoort. Dit overleg dient namens de vereniging bij voorkeur
gevoerd te worden door degenen die ook de uiteindelijke
produktie zullen begeleiden. Vooralsnog wordt gedacht aan
een omvang van om en nabij 230-250 bladzijden in een oplage van 1.000 stuks. Als inleiding op de discussie citeert de
voorzitter uit een brief van de heer J. P. van der Knaap: "Ik
geef u - bestuur van Oud Hoorn - in overweging de mogelijkheid van heruitgave van de kroniek van Abbing te onderzoeken. Deze heruitgave zou kunnen worden voorzien van
een aanvullende reeks capita, behelzende de geschiedenis
van de stad Hoorn vanaf 1773 tot omtrent 1815, het einde
van de zogenaamde Franse Tijd". De heer Van der Knaap
krijgt vervolgens ruimschoots de gelegenheid om zijn bezwaren tegen het bestuursvoorstel toe te lichten: het beoogde manuscript is minder op Hoorn gericht. leerde zijn steekproef. terwijl het helaas eindigt vóór het einde van de Franse
Tijd. Hij raadt aan om de kroniek van Van Voorst als aanvulling te gebruiken. Mocht het bestuur daartoe niet willen
overgaan dan adviseert hij om het geld liever aan een ander
aansprekend doel te besteden, zoals "gebouwen of mensen".
De hoge kwaliteit van het mede door Oud Hoorn tot stand
gebrachte boekwerk "Huizen. straten, mensen" schept verwachtingen én verplichtingen. Saaltink acht de uitvoerige
beschrijving van de periode 1776-1800 - deel 2 van de anonieme kroniek - een substantiële historische aanvulling. De
Franse Tijd is, erkent hij, een belangrijke periode; het decennium 1780-1790 verloopt voor Hoorn zeer turbulent en
wordt ook door de anonymus goed beschreven. De periode
van 1630 tot voorbij 1815 met behulp van drie kronieken beschrijven wordt een allegaartje en, en dat is wezenlijk van
belang, zou te veel kosten. De heer Bolle informeert naar de
kosten van de uitgave. De heer Dijkstra benadrukt dat nu
een garantie van f 60.000,- wordt gevraaagd; het exact afgeronde bedrag suggereert een nauwkeurige calculatie
maar die kan (nog) niet gegeven worden. Op de vraag van
de heer Stumpel (Harm) naar de eventuele winkelprijs van
het boek, antwoordt de heer Dijkstra dat er vooralsnog vanuit is gegaan dat Oud Hoorn het boek zelf aan de man of
vrouw brengt. Het is zijn op ervaring gebaseerde inschatting
dat er in Hoorn en omgeving wel 1000 stuks kunnen worden
afgezet. De heer De Graaf vraagt of er ook illustraties worden opgenomen in het boekwerk. Daarvoor blijkt enige financiële ruimte te zijn maar het probleem van de technische
verwerking daarvan is nog niet opgelost. Een goede mogelijkheid zou het opnemen van een klein aantal katernen met
illustraties kunnen zijn. De heer Boot vraagt of de eerste
1.000 exemplaren worden genummerd. Het vormt geen enkel probleem om in het colofon het nummer van het exemplaar op te nemen; evenmin leidt het opnemen van de lijst
van intekenaars tot hoofdbrekens.
De vraag van de heer Kooijman of de vereniging over voldoende financiële middelen voor zo'n grote uitgave beschikt,
wordt door penningmeester Van der Waal bevestigend
beantwoord. Overigens gaat het hier om een garantie; aangenomen mag toch worden dat een deel van de gelden terugvloeit in de verenigingskas. Uit het verspreide balansoverzicht van 31 december 1989 blijkt de financiële spankracht; de liquide middelen staan de uitgave toe.
Na deze woordenwisselingen worden de stembriefjes uitgedeeld en last de voorzitter een korte koffiepauze in. Tijdens
de pauze worden de stemmen geteld door de heren Boot en
Wigard die samen de stemcommissie ad hoc vormen.

!'ia heropening van de vergadering wordt de uitslag van de
stemming bekend gemaakt: van de 45 aanwezige stemgerechtigden stemmen 41 vóór het voorstel en 4 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen.

3. Voorstel tot aankoop en financiering van de restauratie van panden
Voorzitter Baltus stelt de vergadering voor om dezelfde procedure te volgen als bij het vorige agendapunt; daar stemt
de vergadering mee in.
Bestuurslid Boezaard licht toe dat de gemeente bereid is om
de panden Gravenstraat 15 en Gravenstraat 17 voor f 100,per pand aan de vereniging over te doen. Beide kleine panden. samen gelegen op 88 ml grondoppervlak. verkeren in
vervallen staat en behoeven een drastische opknapbeurt. Na
restauratie zijn ze. net als bij die van het Buurtje. geschikt
voor bewoning door een één- of tweepersoonshuishouden.
Ze hebben uit oogpunt van stadsontwikkeling een strategische ligging in een historisch tamelijk kwetsbare omgeving.
De grond is uitgegeven in erfpacht doch het is de bedoeling
die voor de komende vijftig jaar af te kopen. De totale
kosten van verwerving. afkoop en restauratie zijn begroot op
f 200.000,-. De financiering is rond te maken met de subsidies van het Ministerie van VROM en de gemeente én een
eigen hypotheek van f 90.000.-. De huuropbrengsten zorgen, zelfs na een bescheiden reservering voor groot onderhoud, voor een sluitende exploitatie.
In tegenstelling tot hetgeen de convocatie vermeldt, valt het
pand Achterstraat 5 buiten het huidige voorstel. Dit laatste
pand is eigendom van de Stichting Stadsherstel; de stichting
restaureert het pand op dit moment en daarna wil het de woning verkopen. Lukt de verkoop niet, dan bestaat de mogelijkheid dat Oud Hoorn alsnog voor het pand in de markt is.
Een eventuele beslissing daarover zal tijdens een latere ledenvergadering moeten worden genomen. Kortom, het
pand Achterstraat 5 valt nu buiten het bestuursvoorstel.
De heer Luiten vraagt of de panden aan de Gravenstraat
reeds zijn aanbesteed? Jazeker. antwoordt Boezaard, bij dezelfde aannemer als die van het Buurtje. Bestuurslid Hoogeveen zegt in dit verband toe dat hij en Boezaard wederom
de resultaten van een historisch onderzoekje over de panden
in het kwartaalblad zullen publiceren. Secretaris Van Weel
herformuleert ten behoeve van de zuiverheid van de stemming - die ook nu weer schriftelijk zal plaatsvinden - het
voorstel van het bestuur: "Het bestuur van Oud Hoorn stelt
de leden voor om de panden Gravenstraat 15 en Gravenstraat 17 te kopen en de restauratie van beide panden te
financieren. Daarmee wordt het bestuur gemachtigd om een
hypotheek van f 90.000,- af te sluiten én om het eventuele
financieringstekort uit de eigen middelen aan te vullen."
Nadat de stembriefjes door dezelfde stemcommissie ad hoc
zijn geteld, wordt de uitslag bekend gemaakt: er blijken 45
stemmen te zijn uitgebracht vóór het bestuursvoorstel en 0
tegen. Hiermee is het voorstel door de leden aanvaard; wederom applaus. De voorzitter dankt de vergadering voor de
betrokken en vlotte wijze van medewerking; de heren Boot
en Wigard ontvangen waardering voor hun commissiewerk.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5. Sluiting
Om 21.52 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst
iedereen wel thuis.
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Gravenstraat 15 en 17

A. Boezaard

De jongste aanwinsten van de Vereniging Oud Hoorn dateren waarschijnlijk in oorsprong uit de tijd van de aan·
leg van de Gravens traat nl. 1593.
De gevel van h et pand nr. 15 heeft een bijzonder mooie rode baksteen. Nr. 17 is bepleiste rd. Het ontbreken van
een rollaag boven de deur van numme r 15 wijst erop, dat deze deur later is aangebracht. Op de oude foto, date·
rend uit het begin van deze eeuw, is duidelijk te zien dat nr. 15 tot ca. 2,00 m boven het straatniveau is beple iste rd
geweest, vermoedelijk is deze pleisterlaag in 1940 eraf gehaald. Ook b ezit het pand da n nog een 9-ruits venster
welke toen ook is vervangen door he t huidige T-venster. Het dakkapel met kruiskozijn wordt afgedekt met
pannen.
Volgens de kadastrale gegevens stond op deze plek in 1829
één ondiep dwarshuis. Tot ca. 1875 is sprake van l huis. In
ca. 1875 wordt het pand verbouwd tot twee huizen. Waarschijnlijk is toen de deur in nr. 15 aangebracht en zijn de panden dieper gemaakt. Van beide panden is een woningonderzoek van 1903 en van nr. 15 is een onbewoonbaarverklaring
van 1955. Van nr. 17 is een onbewoonbaarverklaring van
1950. Van beide panden zijn toen opmelingstekeningen gemaakt. Nr. 17 is blijkens de opmeettekeningen van architectenbureau Laan & Koning thans volledig uitgesloopt. Beide
panden verkeren in een uiterst slechte staat, reden waarom
Oud Hoorn het architectenbureau Laan & Koning en de aannemer Koos Louter opdracht gegeven heeft een restauratie
op te stellen.

De eigenaren
De eerste eigenaar die tot nog toe gevonden is, is Jan Harder.
Zijn weduwe verkoopt het pand aan Willem Nicolaas Crap,
hoogschout, die het pand belend ten Noorden al in zijn bezit
had. In 1789 verkoopt Crap het pand aan de timmerman
Claas Roos die het in 1809 verkoopt aan Willem Mooy die
het in hetzelfde jaar doorverkoopt aan Bastiaan Groot.
Tot 1829 bij de invoering van het kadaster zijn we het spoor
van eigenaren kwijt.
In 1829 vinden we Wessel Bloemink, houtkopersknecht. als
eigenaar. Zijn vader, Frederik Bloemink, timmerman. koopt
in 1842 het huis. Na zijn dood in 1848, erft zijn dochter Wilhelmina Koops, geboren Bloemink, kuipster, het huis.
Wilhelmina ver koopt in 1859 het huis aan Mozes Abraham
du Mosch, koopman; zijn weduwe. Eva David du Mosch verkoopt in 1868 het huis aan de kleermaker Jacobus Veldhuis,
diens weduwe Geertruida Volkers verkoopt de huizen in
1895 aan Johannes Heinrich Hackmann, koopman, wiens
weduwe de panden in 1908 verkoopt aan de schoenmaker
Theodorus Jacobus Temme. In 1949 wordt de ijsbereider Gerard Kalter de nieuwe eigenaar, die het in 1957 verkoopt aan
Nicolaas Klein, grossier te Zwaagdijk. In 1966 worden de wo·
ningen doorverkocht aan Nicolaas Vertelman, groente- en
fruithandelaar te Zwaagdijk, die het weer aan de gemeente
Hoorn verkoopt.

Theunis Jan Drent, arbeider, gehuwd met Anna Jager. 9
kinderen.

De bewoners

Johannes Veldhuis, gehuwd met Gerarda Mels, 9 kinderen.

De eerste bewoners waarvan zeker is, dat zij ook in het pand
gewoond hebben, zijn Teunis Koops, kuiper, gehuwd met
Wilhelmina Bloemink en hun 5 kinderen. Dit blijkt uit de ge·
gevens van de volkstelling in 1830.
In 1850 woont de weduwe Wilhelmina Bloemink nog in het
pand, samen met haar jongste dochter Geertruida.
Vanaf 1860 zijn een aantal bewoners bekend, helaas ontbreekt de juiste datering in de registers, wij geven ze dan ook
in willekeurige volgorde.

Hein Appelman . vee- en stalhouder. gehuwd met Johanna
Lig hout.

De Gravenstraat in 1962.

Jelke de Vries, stoker, gehuwd met Zwaantje Bakker, 7
kinderen .
Catharina Plukker, geb. Waltering, 5 kinderen.
Hendrik Tonneman, metselaar.
Pieter van Zwol, verver, gehuwd met Marijtje Schuurman.

Tijdens het woningonderzoek in 1903 woonde de weduwe
H. Appelman in nr. 15 en J. Veldhuis in nr. 17.
Bij de onbewoonbaarverklaring in 1955 woonde G. Kalter in
nr. 15 en in 1950 J. Ruitenberg sinds 1935 in nr. 17.
Nr. 15 is in 1957 weer in bewoonbare staat gebracht.
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Kadastrale gegevens
1829
1876

A
A
A
A
A
A

1970
1990

208 6nr. 15+ 17)
2331 (nr. 17)
2332 (nr. 15)
4957 (nr. 15)
2331 (nr. 17)
4957 (nr. 15)

~l·~

"'- '1 '?>~I

A4CJ61

ICJ10

Huisnummer
1730-1795
1795-1835
1835-1853
1853-1876
1876-1889
1889-1909

~

Quartiér 4 nr. 269
Wijk 1 nr. 101
Wijk 2 nr. 369
Wijk 2 nr. 148
Wijk 2 nr. 147a en 2 nr. 148
Gravenstraat 17
Gravenstraat 19
Gravenstraat 15
Gravenstraat 17

1909-1990

A 1?>31

•S

A.l.~32

1815

~

A 2.o&.

162.9.

Rapport Gravenstraat 15. woningonderzoek in de gemeente Hoorn januari 1955.
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Nakaarten Handel en Wandel op de
Italiaanse Zeedijk e.o.
Zoals ik in mijn laatste artikel al heb aangekondigd, hebben
mijn "wandelingen" op de Italiaanse Zeedijk en omgeving
toch nog wel wat losgemaakt en een paar aanvullende verhalen opgeleverd.
Ik laat eerst een oud-bewoner van de Vijzelstraat, de heer P.
de Rover die nu in Alkmaar woont, aan het woord. Hij woonde eigenlijk in de Bottersteeg, maar de nummering viel onder de Vijzelstraat. om precies te zijn: nr. 17 rood. In het
adressenboek van 1928 kom ik vader de Rover tegen: Rover.
P.H. de, koopman in vruchten. Vijzelstraat 17 rood.
In de dertiger jaren verhuisde de famili e De Rover naar Alkmaar, maar het hart van de heer P. de Rover ligt nog steeds
in Hoorn. Een keer per maand komt hij naar Hoorn . Hij bezoekt dan vrienden en bekenden om een gezellig praatje te
maken over de "goeie ouwe tijd", zijn jeugdtijd rondom de
Vijzelstraat, de Bottersteeg en de Italiaanse Zeedijk. Ik Iaat
hem nu aan het woord:
Wij hadden in het huis Vijzelstraat nr. 17 een kamertje aan
de voorzijde (op de foto het linkse raam). Boven was het een
puinhoop. Er stond alleen een houten tussenschot, niet eens
tot bovenaan toe. We konden zo bij de familie Holtes en later
bij de familie Over de Linden op zolder kijken en zij bij ons.
Wat een toestanden! Niet te geloven! Heel onvrij, om over
brandgevaar maar niet te spreken.
Mijn vader (P. H. de Rover, de koopman in vruchten) heeft
heel wat afgesappeld voor zijn gezin. Het was een vreselijke
tijd! (dus toch geen goeie ouwe tijd!! G.v.d.Z.) Met een wagen
vol spullen de boer op (toch niet alleen koopman in vruchten!). Lopend naar Scharwoude, Schardam, Beets en dan
langs Oudendijk weer terug. Mijn vader maakte dagen, daar
hebben ze nu geen weet van en dan nog voor een habbekrats. Het loonde haast de moeite niet. Maar ja, we moesten
er toch van leven! De volgende dag ging hij dan richting
Avenhorn, De Goorn, Berkhout en soms nog even Bobeldijk
erbij.
En maar lopen achter de handwagen, volgeladen! Nee, die
heeft zich doodgewerkt voor zijn gezin. Hij was verder erg
principieel, dronk nooit, was lid van de geheelonthoudersvereniging. We lazen thuis "De Blauwe Vaan". De geheelonthoudersvereniging werd altijd "De Blauwe Knoop" genoemd. Maar daar had mijn vader lak aan. Hij herhaalde altijd een gezegde van Domela Nieuwenhuis: "Een arbeider
die denkt, drinkt niet en één die drinkt, denkt niet". Het gebroken geweertje droeg hij ook, tegen de oorlog. Hij was
voor die tijd zeer vooruitstrevend!
Ondanks de armoede hadden we als jongens toch een fijne
jeugd. En het was natuurlijk een prachtige buurt om te spelen! Allemaal steegjes, waar je je kon verstoppen! En er werd
heel wat kattekwaad uitgehaald! Het was ook heel mooi, als
er een schip met kolen of turf aankwam voor Van Kleef. Dat
schip werd gelost op de Vismarkt of de Nieuwendam. Op
zichzelf niets bijzonders, maar de sjouwers zetten hun verdiensten meteen om in geestrijk vocht. Het café van Rienes
Oerlemans was vlakbij: Nieuwendam 36. Rienes Oerlemans
was "Bierhuishouder". Na afloop van de expeditie ging het
er dan mooi aan toe. Vechtend rolden ze over de straat. Ook
vaak in de Bottersteeg, want die lag op hun weg naar
huis ... En wij als jongens maar over de schutting kijken.
Dat ging toch te keer! Wij stonden veilig ac hter de schutting
eerste rang.
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Ciel van der Zei

We zien hier het pand Vtjzelstraat 17 vlak na de brand van op 8 juni
1969. toen bewoond door de familie Blasweiler. Vroeger was het
pand tn twee gedeelten bewoond. Voor aan de Vijzelstraat en achter
in de Bottersteeg. Daar woonde toen de familie De Rover, vandaar
het nummer 17 rood. Voor woonde eerst Holtes en later Over de linden. de stucadoor. Nog later werd het gehele pand door de familie
Peerdeman. de metselaar. bewoond.

Er woonden in en om de Vijzelstraat veel bekende figuren.
Mevrouw Polman heeft Lange Jan Pool al genoemd, maar er
was ook nog een buurvrouw Kooi. Ze woonde. geloof ik op
nummer 15. Die kreeg de bijnaam: "Pan zonder boom".
Eigenlijk moest dat zijn: "Pan zonder bodem", maar het eerste vond men zeker mooier. Buurvrouw Kooi was een keer
naar de groenteman gegaan, haar schort onder de pan. De
groente ging in de pan, de pan zette ze op de toonbank en
ze zei: " Ik kom hem straks wel halen! !". Ze ging eerst nog
een andere boodschap doen. "Dat is goed", zei de groenteman. "Er staat nog wat van u en dan kunnen we gelijk afrekenen". Maar de pan bleef staan en vrouwtje Kooi kwam niet
terug. Toen de goeie man tenslotte in de pan keek, u begrijpt
het al, zat er geen bodem in! De groente was door de pan
in het schort van vrouw Kooi gezakt en zo had ze haar waar
mee naar huis genomen! Ze heeft dit natuurlijk maar één
keer kunnen doen. Het bezorgde haar wel een bijnaam!
Er was ook nog een vrouwtje met de naam: " Poekie". Ze had
Onze verteller hier eind twintiger jaren. lopend op de Gedempte
Turfhaven. We herkennen rechts de hoek uan de Ramen met de swkerwerkenwinkel van de Weduwe Smits.

altijd een paraplu bij zich. Men vertelde dat ze rijk was en
in de paraplu haar geld bewaarde. Dat was wel een fabeltje.
Het mensje had geen cent "te makke". Ze leefde van de weldadigheid. Ik weet niet of er toen al maatschappelijk hulpbetoon bestond . Pensioen was er in ieder geval niet.
Ik hield zelf allerlei beesten in die tijd, o.a. duiven, kraaien
en zelfs een zeemeeuw. De hele buurt bracht eten voor het
beest o.a. vis. We zaten toch midden tussen de vissers en visventers.
'!ben ik daar de leeftijd voor had, vervolgt de heer P. de Rover zijn verhaal, ben ik schilder geworden. Ik heb gewerkt
bij Harder, Post en ook Lakeman (Jac. de Geweldige). Harder
was nog al gelovig. Hij haalde overal de Heer bij. Zo was dat
in die tijd. Verder was het een prima baas. Ik heb nog heel
wat afgeschilderd in Hoorn! Ik herinner me nog een mooie
klus. De hekken langs de Westerdijk moesten geschilderd
worden. Daar kwam met rec ht geen eind aan!
Toen ik werk kreeg in Alkmaar, bij het woningproject Rochdale (toen iets zeer vooruitstrevends) ben ik in Alkmaar gaan
wonen. Later kwam ook mijn famili e naar de Kaasstad. Maar
ik kom steeds weer naar Hoorn terug. Met Jan Tros van de
sleper bijvoorbeeld kan ik uren praten."

Ool? de landbouwfeesten in 1924 werden in de Vijzelstraat uitbundig gevierd. Hier de ereboog op de hoek Italiaanse Zeedijk Derde
van linl?s (m et strif?} de zuster van P de Rover, Marie de Rover (nu
ooi? in Allunaar wonende).

Tot zover het verhaal van onze vriend De Rover. Regelmatig
komt hij "aanwaaien" en steeds heeft hij wat te vertellen.
Zelfs over wat hij later in Alkmaar heeft beleefd, maar we
houden ons maar bij de Hoornse vertellingen.

Ciel van der Zei, Hoorn 1.9.90.

Nogmaals De Rover. Nu met zijn broer Tinus. De heren lopen nu de legengestelde richting. Achter hen de zilverwinkel van Jac. Mes.

25

Men vraagt ons

H. W Saaltink

He t aantal ingezonden foto's en reacties op foto's blijft op een laag maar constant peil. We mogen hieruit naar
mijn mening afleiden, dat deze rubriek door een kle ine, trouwe schare van liefhebbers van het hier gebode n
speurwerk gelezen wordt. Het doet me plezier te we ten, dat deze bijdrage n voor ee n vaste groep onde r onze leden iets geworden is waar te lkens weer naar uitgekeken wordt. We blijven dus maar op deze voet doorgaan. Dit
keer iets over e nkele foto's die al weer een tijd geleden gepubliceerd zijn en dan weer de nieuwe opnamen.
Schilders
Somm ige lezers van deze rubriek schijnen al zo enthousiast
te zijn, dat ze het kwartaalblad naar kennissen en familieleden stu ren die nog geen lid zijn. Dat gebeurt dan. wanneer
ze er zelf niet uitkomen of net die ene Hoornse kennis op
een foto terugzien die jaren geleden naar Groningen verhuisd is. Ik dacht hieraan. toen ik een brie! van de heer Harder uit Utrecht ontving. die via een omweg het septembernummer van 1988 had ontvangen waarin op blz. 91 een
familie-opname met zijn ouders. broer en zuster stond. Hij
verschafte mij aanvullende informatie over deze naar hel
schijnt toch wel bekende Hoornse schildersramilie. Ik geef
hierbij niet zijn gehele brief weer. maar alleen de feiten die
niet reeds vermeld zijn in het december-nummer van 1988
op blz. 112 en in het juni- en september-num mer van 1989.
waarin het personeel van dit bedrijf genoemd en getoond
werd. De foto met het gezin Harder moet in 1915 or 1916 gemaakt zijn , omdat onze in 1916 geboren briefschrijver er nog
niet op Ie zien is. De oude heer Harder kwam in 1901 naar
Hoorn vanuit Heiloo. waar zijn vader de schilderskwast hanteerde. De familie betrok het pand Grote Oost 20. naar de foto in ,.Hoorn, huizen, straten mensen" te oordelen een zeer
fraai voorbeeld van l 7e eeuwse middenstands woningbouw.

De leefomstandigheden achter deze trapgevel schijnen een
stuk minder fraai te zijn geweest. !Jat was een reden voor het
gezin om in 1909 naar Gelderse steeg 33 te verhuizen. waar
Harder een jaar daarvoor een huis in een voor die tijd opmerkelijke st ijl had laten neerzetten. Het pand aan het Grote
Oost werd ook in 1909 afgebroken. Het was nog voor de geboorte van "Oud Hoorn" en eeuwenoude huizen werden als
gebruiksvoorwerpen op hun bruikbaarheid beoordeeld. niet
op hun historische waarde of hun uiterlijk. In 1922 verhuisde
het gezin naar Grote Oost 31, het huis waarin schildersbaas
Storm, bestuurslid van "Oud-Hoorn", tot aan zijn dood had
gewoond. Aan Storm is in het maart-nummer van 1988 en
daarna de nodige aandacht besteed. zodat ik dit schilderachtige onderwerp verder laat rusten.

De blauwe knoop
De altijd actieve Giel van der Zei deed mij dit keer een kattebelletje toekomen waarin hij namens de in Haarlem woonachtige heer G. van der Rol nog een paar bijzonderheden gaf
over de Hoornse geheelonthoudersbeweging. Dit naar aanleiding van de foto op blz. 93 van het september-nummer
van vorig jaar. De getoonde "praalwagen" reed mee waarschijnlijk in 1922 in de door de afdeling Hoorn van de Neder-
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landse Geheelonthoudersbond georganiseerde optoc ht ter
gelegenheid van de jaarlijkse Blauwe Week. In de Blauwe
Week - blauw was de kleur van de geheelonthouding. vandaar dat ook de blauwe knoop het symbool was voor de beweging - werd op nationale schaal propaganda gemaakt
voor de alcoholbestrijding. Op de wagen stond een gebouwtje dat een café voorstelde en waarvan de deur uiteraard was
dichtgetimmerd met een plank. leder die de goede zaak wilde ondersteunen. mocht tegen betaling van een dubbeltje
een spijker in de plank slaan. Of er in grote getale gevolg aan
het verzoek werd gegeven. vermeldt de informant niet. wel.
dat er protest kwam vanuit de lagere regionen van de
Hoornse horeca. die vreesden voor hun afzet. Tot ongeregeldheden schijnt het echter niet gekomen te zijn.

Feest op het Kleine Oost
Van mevrouw A. Pieterse on tving ik een foto van het Kleine
Oost. De straat is versierd ter gelegen heid van een feest. Te
oordelen naar cle kleding der dames moet de opname aan
het begin van deze eeuw gemaakt zijn. Aan de rechterzijde
een paar dames met grote zwarte hoeden en een vrouw met
een muts en een omslagdoek. De kleding laat goed de wereld van verschil zien die er tussen dames en vrouwen bestond. Op de ruiten van de winkel aan de linkerzijde wordt
reclame gemaakt voor Van ;--;elle's koffie en thee, in het huis
daarachter verkoopt men blijkens een uithangbordje "anzichten". Niemand van de afgebeelde personen is bekend.
ook niet de reden van de versiering. Graag uw reactie.

Uitstapje naar de zeepfabriek
De tweede foto kreeg ik toegezonden van mevrouw B. Steijaart nu woonachtig in Nijmegen maar geboren in Hoorn en
wel in 1918 op Drieboomlaan 77. Dat was in 1918 nr. 65. zoals deze zeer nauwgezette dame schrijft. We zien een aantal
Spar-winkeliers uit Hoorn , en mogelijk uit de regio. met hun
Uitstapje naar d e Klok Zeepfabnell 111 Heerde>.
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klanten tijdens een uitstapje naar de Klok zeepfabriek in
Heerde op de Veluwe. De foto is waarschijnlijk gemaakt in
de dertiger jare n. Mevrouw Steijaart kreeg de foto van haar
zuster. Deze was getrouwd met Koos Okx. die samen met
zijn vader W. K. Okx een winkel in kruideniers- en grutterswaren. annex koloniale waren dreef in het panel Gravenstraat 10.
Zij kent verschillende mensen op de foto. maar was niet in
staat aan te geven. waar die bekenden precies stonden. Het
lijkt me voor de gesc hoolde zoekers onder onze lezers niet
moeilijk de genoemde personen er uit te halen en natuurlijk
ook nog vele andere Hoornse persoonlijkheden. Volgens mevrouw Steijaart staan op de foto: H. v. d. Berg. verbonden
aan de gasfabriek; Buis. glazenwasser en accordeonist; Jacob Lakeman. die een zaak in verfwaren en behang had aan
het Grote Noord; Th. Duivis. Spar-winkelier aan de Drieboomlaan; tweemaal een mevr. Salm. beiden getrouwd met
een van de gelijknamige heren die een wagenmakerij dreven
aan het Kleine Noord en ook handkarren verhuurden; de
eerder genoemde Koos Okx. die in de Peperstraat woonde
op nr. 21, met zijn vrouw G. Okx-Steijaart; mevr. C. SteijaartMensen. de moeder van de briefschrijfster; mevr. OkxRhodens van het Cierritsland. getrouwd met H. Okx. smid.
een broer van W. K. Okx: een dame die een dochter was van
slager Otten op het Gerritsland. later trouwde met een kellner in het Parkhotel en in de Peperstraat woonde - voor de
geoefende moet het nu niet moeilijk meer zijn de naam van
de kellner te vinden - en tenslotte drie dames uit de Peperstraat. mevr. Warboud. mevr. Klasenbosch en mevr.
Woestenburg. Vol gens mevrouw Steijaart komen er nog
meer dames uit de Peperstraat op de foto voor. zodat we mogen aannemen. dat kruidenier Okx een belangrijk deel van
zijn klantenkring mee naar Heerde had genomen.
Graag ontving ik van u wat namen van de geportretteerde
dames en heren met als het enigszins mogelijk is een aanduiding waar ze op deze overvolle groepsfoto te vinden zijn. Uw
reacties zie ik met belangstell ing tegemoet.

Van de lezers
Deze rubriek staat open voor a lle lezers van het kwartaalblad die op· of aanmerkingen hebben op eerder geplaatste artikelen of in het algemeen vragen willen stellen of hun kritiek willen leveren. De ter discussie gestelde
onderwerpen moeten binnen het belangstellingsgebied van "Oud Hoorn" liggen. De bijdragen worden geplaatst
buiten verantwoordelijkheid van de redactie of van het bestuur van de vereniging. Er kan alleen schriftelijk gereageerd worden. Op verzoek kan uw naam en adres worden weggelaten. Brieven dienen geadresseerd te wor·
den aan de redactie.
VAN DE LEZERS 1

K. de Vries overleden

Klaas de Vries

Om die reden kon mijn vader het ook niet tot ouderling in
de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat brengen, wat
hem verdriet heeft gedaan.

HOORN - Na een korte ziekte is vanmorgen in het SintJansziekenhuis overleden, de heer K. de Vries, leraar bakker
aan de lagere technische school alhier. De heer De Vries werd
op 18 juni 1909 te Woudsend (Fr.} geboren. Hij kwam in 1937
naar Hoorn, waar hij een bakkerij op de Kuil opende. In zijn
vrije tijd studeerde hij naderhand en smaakte het genoegen
aan de technische school te Hoorn worden benoemd. In het
kerkelijk leven was de heer De Vries een vooraanstaande figuur. Hij is jarenlang ouderling geweest van de Gereformeerde Kerk en voorts ging hij regelmatig uit preken bij de Hernhuttergemeente te Haarlem. Hij was ook dirigent van het
jeugdzangkoor de Lichtzangers.
Voorts fungeerde hij als voorzitter van de Statencentrale der
A.R.-kiesvereniging en was hij bestuurslid van de Kamercentrale te Den Helder. Met de heer De Vries is een man heengegaan, die zich met recht in dienst stelde van het kerkelijk en
gemeenschapsleven.

Hoewel we, zoals in de inleiding staat. alleen schriftelijke
reacties accepteren, hebben we deze mondelinge opmerking wel opgenomen, omdat het krantebericht uit 1966 het
bewijs is voor de mening van mevrouw Pitstra, dat Klaas de
Vries wel ouderling van de Gereformeerde Kerk is geweest.
Wij geven dit bericht in zijn geheel weer.

Daarbij nog een persoonlijke opmerking mijnerzijds (Sa). Ik
heb de gegevens die ik van de heer Tjitte de Vries ontving
niet op hun juistheid gecontroleerd, maar alleen samengevoegd tot een artikel. Wij willen graag de heer De Vries en
andere lezers de gelegenheid geven op de opmerking van
mevr. Pitstra in te gaan.

VAN DE LEZERS Il

kortste keren wel érg rustig worden in Hoorn. Er zijn overigens mensen die dit laatste in het geheel niet zo erg zouden
vinden. gezien de reacties n.a.v. persberichten inzake
beleids-mededelingen van de burgemeester in augustus. jl.
In de Hoornse binnenstad drijven circa 400 zaken hun nering. Al deze zaken kennen meestal slechts één belang, zorgen dat het financieel goed gaat met de onderneming. Vanuit dat oogpunt gezien, kan het weleens voorkomen dat de
wederzijdse belangen met elkaar in conflict komen.
Na tuurlijk is het niet de bedoe ling dat er gedurende de zomermaanden een soort "permanente kermis" wordt georganiseerd in de Hoornse binnenstad. Terecht memoreerde de
burgemeester dan ook het niveau van de verschillende evenementen in de binnenstad. Hoe je het ook bekijkt, een Big
Band Festival met een optreden van de beroemde Hoornse
vibrafonist Frits Landesbergen kent een muzikaal zéér hoog
niveau! Uitwassen met dronken lieden in de straat treft men
dan ook tijdens een dergelijk festival niet aan!
Een "laagvlieg-vergunning" voor rondvluchten met helikopters is voor wat betreft Hoorn m.i. niet nodig. Wél dient een
organisatie van de Rijks Luchtvaart Dienst de benodigde vergunningen te verkrijgen. Deze werden m.b.t. de helikopter
rondvluchten gaarne verstrekt. Niet alleen Hoorn zag zich
deze dag geconfronteerd met laagvliegende helikopters,
overigens niet Jager dan 150 meter(!), maar ook andere delen van West-Friesland konden zich heugen in een overmati-

Ons lid mevr. Pitstra-Basjes. Keern 24 te Hoorn gaf een van
onze redactieleden een fotokop ie van een bericht in het
Dagblad van West-Friesland van 7 juni 1966. Zij wilde daarmee wijzen op een haars inziens onjuiste opmerking in het
artikel van Tjitte de Vries. "Een bakkerij aan de Kuil", dat
door Saaltink bewerkt werd en van een inleiding voorzien.
Het artikel verscheen in het september-nummer van 1989. In
de gewraakte regels staat (p. 96): De Hoornse bakkers waren
bij de opleiding (tot brood- en banketbakker aan de Ambachtsschool, Saaltink) betrokken en stemden tegen mijn vaders aanstelling vanwege de geringe naam die de bakkerij
aan de Kuil toen had.

Belangstellend
Voor het eerst in mijn nog korte loopbaan als evenementenorganisator, kwam ik in januari 1990 in het bezit van het
kwartaalblad van de Vereniging "Oud Hoorn''.
Mijn complimenten gaan uit naar de werkelijk perfecte layout van dit blad, en de hoogstaande kwaliteit van het niveau
van de artikelen in dil blad. Bij een juiste bundeling van bladen kan een ieder binnen de kortste keren in het bezit komen van een naslagwerk betreffende Hoorn, dat zijn weerga
niet kent in de regio m.i. Doch, op pagina 140 van het decembernummer trof ik een verhaal aangaande de stadsrondwandelingen. Schrijver dezes bericht opgetogen over enorme aantallen mensen die gebruik maakten van het
(evenementen-)programma van de Vereniging Oud Hoorn.
Als evenementenorganisator van de Stichting Stad Hoorn.
doet het mij deugt dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn
in a l dat moois wat Hoorn heeft te bieden.
Niet alleen tijdens de rondwandelingen profiteert hier een
groot aantal mensen, ook tijdens de toeristische " Hartje
Hoorn': markten, verbazen wekelijks tienduizenden mensen
zich over het monumentale hart van Hoorn. Maar... indien
de mensen alleen en uitsluitend zouden moeten komen "op
de kracht" van alle historische panden, zou het binnen de
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ge belangstelling van mensen aan boord van deze vliegmachines. Een dergelijk toegevoegde activiteit aan één van de
thema's van de wekelijkse markten is in mijn ogen niet verkeerd. Gezien het aantal rondvluchten welke de helikopter
maakte, waren meerdere mensen dat overigens met mij
eens.
Te laat, en dat geef ik gaarne toe, realiseerde ik mij dat die
vliegmachines eigenlijk wél veel herrie maken. Dat dit als
bijzonder storend werd ontvangen door de gidsen van die
dag, kan ik mij dan ook zeer goed voorstellen. Daarvoor dan
ook onze excuses!
Het is de bedoeling van de Stichting Stad Hoorn dat ook in
1990 weer een evenementenfolder zal verschijnen met een
oplage van circa 40.000 stuks. Als "tegen-prestatie" voor het
geleden ongemak, zal de Stichting Stad Hoorn, de op het
programma staande rondwandelingen voor 1990 vermelden
in de evenementenagenda van Hoorn. De folder kent een
verspreidingsgebied van Den Helder tot het Noordzeekanaal
en de gebieden rond de Kager-plassen. Daarnaast zal er middels fotomateriaal aandacht besteed worden aan het monumentale karakter van Hoorn.
Overigens staat voor 1990 wederom een activiteit van de

Het interieur van
de lutherse kerk
gelegen aan de
Ramen. Het or·
gel dateert uit
1772.

Voor de restauratie van het lekkende dak is
veel geld nodig!
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KLM op het programma. Dit jaar zal dit op woensdag 27 juni
plaatsvinden. Voor wat betreft de geluidshinder van de helikopters verwijzen wij de schrijver van het artikel in uw
kwartaalblad naar de Rijks Luchtvaart Dienst op Schiphol.
T.a.v. de geconstateerde uitwassen van de Hoornse horeca,
zullen wij, de Stichting Stad Hoorn, een en ander in de vergadering van Horeca Nederland afdeling Hoorn. aankaarten. Misschien dat milieu-vriendelijke glazen in deze een
oplossing kunnen bieden. Het "rondstrooien" van vuilnis
lijkt ons niet geheel een bewuste horeca-activiteit en is, in
onze ogen, een wat overdreven reactie van de heer De
Graaf. Dat ondernemers aan het einde van een woensdag
hun vuilnis buiten zetten heeft meer te maken met het ophaalschema van de huisvuildienst. Daar waar nodig zal de
evenementenorganisatie trachten om dit jaar zoveel mogelijk steun te verlenen aan uw activiteiten. Het werk van
"Oud Hoorn" wordt zéér zeker, en er zijn weleens mensen
die daar anders over denken. door de Stichting Stad Hoorn
gewaardeerd!
Jack Feld. evenementenorganisator Stichting Stad Hoorn
(02290-48019).

De Koepoort te Hoorn 1508-1871

H. A. M. Stumpel

De verdedigingswallen van de stad Hoorn zijn reeds in een zeer vroeg stadium van de stad ontstaan. Zelfs vóór
het jaar 1426, waarin de eerste echte aarden wallen rond de stad werden opgeworpen, zullen er al slootjes rondom een deel van de stad zijn geweest. In het jaar 1426 echter werd in verband met de politieke onrust de gehele
stad voorzien van een verdedigingsgracht met aarden wal. Kroniekschrijver Velius spreekt over een aarden wal
voorzien van "een goede diepe gracht en hier en daer bequame wacht-huysen". De nieuw gegraven gracht liep
toen onder meer over de huidige Gedempte Turfhaven.
zetbelasting. die het nodig maakte de in de stad komende
goederen te controleren. Speciaal gevraagd werd om "enigszins spoedig te besluiten" aangezien met de "wegruiming
der koepoortsbrug en het leggen van een nieuwe stenen
brug" binnen weinige weken" zou worden aangevangen .

Men vermoedt dat een van die houten wachthuizen stond op
de plaats waar de Achterstraat de Turf haven kruist. naast het
Doelengebouw. Daar ook was een brug gelegen die de toegang tot de stad gaf vanuit het achterland. Deze brug zal de
naam van Koeybrugge hebben gehad. terwijl de naam van
het wachthuis met bijbehorende poort de Gouwerpoort zal
zijn geweest. De naam van de poort is vermoedelijk afkomstig van de Gouwe. de naam voor het stroompje dat zorgde
voor de afwatering vanuit het binnenland met de ernaast gelegen weg. De brug zal zijn naam gekregen hebben van de
koeien die hier de stad in werden gedreven als handelsartikel of als vleesvoorziening van de stad.
Bij de stadsuitbreiding van 1508 werden nieuwe verdedigingsgrachten gegraven. waardoor de Gouwerpoort zijn
functie verloor. Omtrent de sloop ervan is verder niets bekend. De nieuwe verdedigingswal van de stad werd voorzien
van stenen torens en poorten, waaronder de Koepoort die
stond op het huidige Koepoortsplein. Op die plek heeft de
poort ruim drie en een halve eeuw gestaan. Voor de naam
van de poort heeft Velius geen verklaring. maar deze is makkelijk te geven: ook in die tijd trokken de koeien nog steeds
via de Koepoortsweg de stad binnen.
De vorm van de toren was ongeveer gelijk aan die van de
in dezelfde tijd gebouwde Mariatoren: aan de stadszijde een
platte gevel en aan de buitenkant van de stad een ronde
muur. In de eerste tijd zal de poort nog tamelijk eenvoudig
zijn geweest.

De eerste spreker in de vergadering was de heer van Akerlaken, die wel stem wilde geven aan het voorstel om de Koepoort te slopen. maar stelde dat hij "nog geenszins de noodzakelijkheid inziet" om alle poorten te slopen. Hij wenste op
de andere poorten nader terug te komen. Zoals bekend heeft
dit standpunt van hem (en een forse financiële bijdrage) geleid tot het behoud van de Oosterpoort. De raadsleden Korver en Graftdijk verklaarden zich zonder meer voor het slopen van alle poorten. terwijl de heer Kroon vóór sloop was,
doch de nieuw aan te leggen Koepoortsbrug meer in de richting van het :-.;ieuwland wilde leggen.
Toen de voorzitter van de raadsvergadering zich ook nog
voor sloop verklaarde was de uitslag van de stemming duidelijk: 10 vóór sloop en l. de heer van Akerlaken. tegen.
Van slopen had men toen de smaak te pakken. want de volgende vergadering van de raad op 25 juli 1871 werd op een
schriftelijk voorstel van raadslid Graftdijk besloten ook de
stadsfabriek te slopen.
Enkele dagen later werd in de vergadering van burgemeester en wethouders een brief behandeld van de "Commissie voor de overblijfsels der oude vaderlandse kunst" van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen. berichtende
"dat maatregelen zijn genomen tot het opmeten. tekenen
enz. van de poortgebouwen tot sloping waarvan door den
raad werd besloten". Deze brief werd voor informatie aangenomen.

Voor het jaar 1605 bericht Velius dat de Koepoort "fray gerepareert" werd en dat de doorgang "die te vooren heel donker was, veel ruymer en luchtiger gemaekt" werd. In dat jaar
zal de natuurstenen poort aan de buitenkant van de stad zijn
gemaakt. Van de stadszijde van de poort weten we uit de
Kroniek van Feyken Rijp dat in 1670 de gevel "geheelijk met
Hard-steen op gehaa1r· werd. Bij de poort was steeds een bezetting aanwezig: in 1612 werd hiervoor een wachthuisje gebouwd.
De gemeenteraad van Hoorn heeft in de raadsvergadering
van 27 juni 1871 besloten om in principe alle stadspoorten
van Hoorn te slopen. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van een brief van Burgemeester en wethouders van 15
mei.
In deze brief werd als voornaamste reden voor de sloop gegeven dat de laatste stedelijke belasting op "voorwerpen van
verbruik" was afgeschaft. Dit was een soort plaatselijke om-

Op de volgende pagina's zijn de resultaten van deze opmeting weergegeven, zoals die 17 jaar later door de :vtaatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werden uitgegeven. Volgens de ondertekening zijn de opmetingen van de hand van
T.C. van der Heer. Het beeldhouwwerk van de poort (twee
koeien. twee leeuwen en Pomona. de godin van de fruitteelt)
is na de sloop overgebracht naar het Westfries Museum.
De brug waarom de haastige spoed bij de sloop van de Koepoort geboden was, bleek uiteindelijk voor het verkeer nog
te smal te zijn. In 1930 moest de brug alsnog breder worden
gemaakt.
Hoorn. augustus 1989
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