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Westfries Museum:
Rode Steen 1, 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.

Archiefdienst Westfriese Gemeenten:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1
tel. 02290 - 5 22 00. 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 19.0022.00 uur, behalve in juli en augustus.
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden
aangevraagd.
Door het archief verricht onderzoek f 17,00 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.

Bestuursmededelingen
B. Baltus
Jubileumjaar
Als u dit leest, naderen we het fameuze verenigingsjaar 1992. We
gaan dan herdenken en vieren dat
Oud Hoorn 75 jaar geleden door
een strijdlustige pioniersgroep is
opgericht. Dat was toen hard nodig:
er moest een stevige stok gestoken
voor het schandalig afbrokkelende
monumentenbezit van de gemeente
Hoorn. Inmiddels zijn we driekwart
eeuw verder en de vereniging bloeit
als nooit daarvoor met haar ruim
1500 leden en haar vele activiteiten.
In dit blad kunt u uitgebreid vernemen wat er allemaal op het programma staat. Het bestuur en de jubileumcommissie hopen van harte
dat alle leden een of meer festiviteiten of plechtigheden met hun aanwezigheid zullen vereren.

Achterzijde Muntstraat 26 met teruggevonden kruiskozijnen

Najaarsledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering op 16
november jl. gingen de aanwezigen
accoord met het bestuursvoorstel
tot verlenen van een renteloze lening van f. 10.000 aan de Stichting
Het Pakhuis. De jaarlijkse onderscheiding werd uitgereikt aan mevrouw M. Stumpel uit Amsterdam
voor de restauratie van het pand
Muntstraat 26.
Als 1500e lid van de vereniging
werd gehuldigd mevrouw G.A. van
Bergen-Gijzenberg te Hoorn.
Een uitvoerig verslag van deze vergadering treft u aan in een van de
volgende kwartaalbladen.

Stichting Regionale geschiedbeoefening Noord-Holland
Op 31 oktober jl. maakten enkele
bestuursleden kennis met de nieuw
aangestelde provinc. consulente geschiedbeoefening mevr. drs. K.W.J.M.
Bossaers. Dit gebeurde tijdens een
regio-bijeenkomst van diverse historische organisaties in de Lutherse
Kerk. De belanghebbenden hopen
op en verwachten ook een vruchtbare samenwerking met de nieuwe
consulente. Informatie hierover
kunt u verkrijgen bij het bestuur.
Bouwkunstcursus 1991
Ook dit jaar mocht deze cursus
weer een succes genoemd worden.
Uit de hele regio volgden cursisten
de vijf avondcolleges in de Oosterkerk. Tijdens de ochtendwandelingen werd aan diverse interieurs een
bezoek gebracht: het SBK-Kunstuitleenbureau aan het Grote Oost met
o.a. zijn 18e eeuwse ornamenten
waar de kunstenaar Peter de Rijcke
informatie verschafte; Kerkstraat
13, slijterij Het Fust, waar Theo Fit
vertelde over het laat-middeleeuwse balkenstelsel in het proeflokaal;
Kerkstraat l 0, Huis Verloren met
zijn Lodewijk 16-hal en trap, hier
vertelde Hieke Stapel het nodige; de
Mariakapel in de Achterstraat waar
Werner Krijgsman, bestuurslid van
Stichting De Achterstraat vertelde
en rondleidde; het linker VOC-pakhuis, op die zondag niet zonder gevaar voor eigen leven te betreden
omdat leden van Hiaat daar zeer
druk bezig waren met de inrichting
van het theater.
Voor velen was een hoogtepunt het
bezoek aan het Jugendstilpand van
de familie Schrickx aan de Kerk-

straat waar de groepjes cursisten
zeer gedetailleerde informatie kregen, met name ook over de restauratie van de kamers en gangen.
De cursus werd afgesloten met het
gebruikelijke examen: een speurtocht op 'eigen benen' van twee uur
door de hele binnenstad. In de
Noorderkerk nam cursusleider Bas
Baltus afscheid van zijn cursisten
na de rondleiding door dit middeleeuwse gebouw. Op twee zaterdagen verzorgde Albert de Graaf nog
speciale ochtenden voor de cursisten in de Lutherse kerk. Veel dank
aan alle medewerkenden: de familie
Hellingman. Pim van der Waal
(gids), Tim Zaal en Marian Faber
(Noorderkerk), Els Lust en Harm
Stumpel (Maquette en organisatie
Rondwandelingen), Piet Aartsen
(gids), Femke Uiterwijk (gids), Loes
Rensema (gids en Welstandscommissie), John Lamers (Oosterkerkstichting), Arie Boezaard (Bureau
Monumentenzaken), Care! de Jong
(Westfries Museum) en Albert de
Graaf. Speciale dank aan de mensen
van de Oosterkerk: Janny en Gerrit
van der Velden en René Veerkamp.
De cursus leverde ook nieuwe leden
en aspirant-gidsen op.
Bezwaarschrift Eiland Hulk
De vereniging heeft bij de Raad van
State bezwaar aangetekend tegen
de plannen voor de aanleg van het
recreatie-land De Hulk voor de IJsselmeerkust. Tevens heeft de vereniging bij de afdeling rechtspraak
van de Raad van State een verzoek
om schorsing ingediend van de
werkzaamheden van de aanleg van
het eiland voordat een besluit over
de bezwaarprocedure is gevallen.

Bouwkunstcursus: Tim Zaal vertelt over de geschiedenis van de Noorderkerk
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75 Jaar Oud Hoorn 1917-1992
Leo Hoogeveen
Op woensdag 6 juni 1917 verzamelde zich een klein gezelschap van 23
dames en heren onder voorzitterschap van burgemeester A.A. de Jongh
in het stadhuis aan de Nieuwstraat om 'maatregelen te beramen tot de
behoud van het antieke karakter van onze stad en van haar oude bouwwerken'.
Op zaterdag 16 november 1991 verzamelden zich ruim 80 leden van de
Vereniging Oud Hoorn in de Oosterkerk voor de najaarsledenvergadering om onder meer het vijftienhonderdste lid binnen te halen. Kerkmeijer heeft het waarschijnlijk nooit durven dromen.
Bijna 75 jaar van hoogte- en dieptepunten liggen tussen die twee data.
Burgemeester De Jongh trad op als
voorzitter van de commissie van
toezicht op het Westfries Museum.
Een 22-jarig jongmensch, Johan
Kerkmeijer, werd in 1898 lid van die
commissie en maakte de oudere heren daar soms danig aan het schrikken met zijn moderne ideeën. Die
betroffen niet alleen de inrichting
van het museum, maar ook zaken
die met de schoonheid van de binnenstad te maken hadden.
Het Westfries Museum raakte eigenlijk min of meer vanzelf betrokken
bij het lot van oude panden in de
stad. Waardevolle onderdelen werden uit de sloop en bij verbouwingen gered en kwamen in het museum terecht: gevelstenen, loodgietersmerken, betimmeringen, tegels,
balken, schoorsteenmantels enzovoorts.
Allengs brak bij de commissie het
besef door, dat het beter was de
panden in hun oorspronkelijke
staat te bewaren, dan het museum
steeds maar voller te stouwen met
kostbare brokstukken en de rest
van de mooie l 7e en 18e-eeuwse
panden aan de sloop prijs te geven.
Zij ging zich aktief met het behoud
en de restauratie van monumentale
panden in de binnenstad bezighouden. Daarbij ging de aandacht niet
alleen uit naar grote gebouwen als
kerken, het stadhuis, het Sint Pietershof, de Hoofdtoren en de Waag,
maar ook naar eenvoudige woonen pakhuizen uit de 'gouden eeuw'.
Kerkmeijer was sinds 1897 tekenleraar aan de plaatselijke H.B.S. en
een verdienstelijk amateurschilder.
Tijdens de 'Grote Oorlog' rijpte bij
hem het plan een vereniging tot behoud van oude gebouwen te stichten. Hij meende dat een later geslacht er dankbaar voor zou zijn
'dat wij in deze ellendige tijden nog
een open oog hielden voor de geestelike schatten, die gevaar liepen in
den algemeenen vernielingspoel onder te gaan'. In een bezielend ingezonden stuk in de Hoornsche Courant van 12 december 1916 zette hij
zijn denkbeelden uiteen. Hij trok
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van leer tegen de materialistische
geest van zijn tijd, 'die er niet tegen
opziet om het natuurschoon te
doen verdwijnen en het mooie oude
onder moker en breekijzer te vernietigen'. 'Wij moeten in ons aankweeken dat innige gevoel voor natuurschoon, dat samengaat met liefde voor al het mooie, dat door onze
voorvaderen met zooveel piëteit is
vervaardigd.'
De oprichting van een aparte vereniging had ook een praktisch nut.
Een van de belangrijkste taken van
de nieuwe vereniging zou zijn subsidies beschikbaar te stellen voor restauraties. De commissie van toezicht op het Westfries Museum was
daartoe niet in staat, omdat zij geen
rechtspersoonlijkheid bezat. En onder de moeilijke tijdsomstandigheden waren van rijk en provincie
geen subsidies te verwachten.
Op de ingezonden brief van Kerkmeijer kwamen zo'n vijftig positieve
reakt ies. Op 13 juli 1917 vond de
constituerende vergadering van de
Vereniging Oud Hoorn plaats.
'Het doel der vereeniging is het behouden van de schoonheid en het
in herinnering houden van het verleden der stad Hoorn en hare omgeving.' Aldus werd in de statuten de
doelstelling van Oud Hoorn omschreven. In de praktijk kwamen de
werkzaamheden van de vereniging
gedurende de eerste halve eeuw
van haar bestaan voornamelijk neer
op het begeleiden van restaurat ies
door particulieren en het verlenen
van subsidies daarvoor later bemiddeling bij het verkr ijgen van subsidies van rijk, provincie en gemeente. Talloze panden zijn zo onder het
wakend oog van Oud Hoorn gerestaureerd. Ook werden, zij het niet
altijd met succes, pogingen ondernomen waardevolle gebouwen tegen afbraak t e behoeden.
In drie gevallen is sloop van eenvoudige, maar wonderschone huisjes voorkomen door ze voor de vereniging aan te kopen: Bierkade 10
en Onder de Boompjes 8 in 1919 en
Schoolsteeg 7 in 1952.

De gemeente speelde goed in op de
komst van Oud Hoorn met de oprichting van een bouwplancommissie, belast met wat later 'welstandstoezicht' zou gaan heten. Tien jaar
later kwam er een gemeentelijke
monumentencommissie en werd
voor het eerst een gemeentelijke
monumentenlijst samengesteld.
Van beide commissies werd Kerkmeijer voorzitter.
Als voorzitter van Oud Hoorn bepaalde Kerkmeijer vanaf de oprichting tot aan zijn dood vrijwel onafgebroken het gezicht van de
vereniging. Zonder afbreuk te doen
aan het vele werk van anderen kan
gezegd worden: Kerkmeijer was
Oud Hoorn. Hij was een ongemakkelijk en vasthoudend heerschap, wellicht noodzakelijke eigenschappen
in de strijd die hij met zijn legendarische wandelstok voerde tegen
de alom heersende onverschilligheid ten opzichte van het stadsschoon. De vereniging had niet alleen een pand in bezit aan de 'Bierkaai', maar moest er vaak ook tegen
vechten!
Na de dood van Kerkmeijer in 1956
kwam de vereniging in een kalmer
vaarwater ter echt, een logische
reaktie als één man zo lang de drijvende kracht is geweest. Het restauratiewerk ging door, maar op andere fronten maakte de vereniging een
pas op de plaats.
Met de totstandkoming van de monumentenwet in 1961 en de rijksmonumentenlijst begon een nieuwe fase in de monumentenzorg in Neder-

Kerkmeyer op z'n 80ste verjaardag,
9 december 1955

Tien jaar geleden viering van het 65-jarig bestaan van de vereniging in de Noorderkerk. Spreker de heer Breebaart

land en Oud Hoorn moest zich gaan
bezinnen op haar positie in deze
nieuwe situatie.
Er werd gezocht naar nieuwe uitdagingen en die waren er volop. De
stad Hoorn maakte rond 1970 een
verwaarloosde indruk. Door krotopruiming waren grote gaten in de
bebouwing gevallen, vooral in het
Havenkwartier en talloze panden
behoefden dringend restauratie.
Voor deze laatste taak is in 1972 de
Stichting Stadsherstel opgericht.
In deze periode trad een groep
'angry young men', net de zestiger
jaren achter de rug en zeer begaan
met het lot van de binnenstad, tot
het bestuur toe. Daarmee veranderde de stijl van de vereniging: van
een wat deftige club van bezadigde.
zij het strijdbare heren kreeg zij
meer het karakter van een aktiegroep, geheel passend in de geest
van die tijd. Met boze brieven aan
de gemeente en felle stukken in de
krant probeerde men het geweten
van bestuurders en bevolking wakker te schudden. Man en paard werden genoemd, wat de vereniging in
sommige kringen niet geliefd maakte. Maar men vond het noodzakelijk
uit oprechte bezorgdheid voor de
kwaliteit van de binnenstad.
Er werden pogingen in het werk gesteld het historische stratenpatroon te behouden en voorgenomen
doorbraken ten behoeve van het
verkeer verhuisden naar de prullenbak. De tot dan toe volautomatische sloop van krotten werd bestreden en tenminste werd bereikt dat
er niet gesloopt werd voordat een

nieuwbouwplan gereed was. Oud
Hoorn bleef echter de voorkeur geven aan restauratie, zelfs van de
ergste gevallen. De vereniging kon
instemmen met het opvullen van de
gaten in de bebouwing, al was zij in
de meeste gevallen niet erg gelukkig
met de wijze waarop dat gebeurde.
Het onderzoek naar de geschiedenis van de panden in de binnenstad
werd krachtig ter hand genomen,
met het doel historisch materiaal
direkt bij de hand te hebben als een
pand werd bedreigd. In de loop van
de jaren is al een rijke verzameling
aangelegd, niet alleen bestaande uit
gegevens, maar ook uit beeldmateriaal als foto's en dia's.
In 1979 kreeg de vereniging een eigen spreekbuis in de vorm van een
kwartaalblad. Daarmee werd ook de
mogelijkheid geschapen de tot dan
toe wat eenzijdige belangstelling
van Oud Hoorn voor monumenten
te verbreden tot andere aspekten
van de Hoornse geschiedenis.
Sinds de zomer van 1977 zijn al vijftien seizoenen lang onder leiding
van gidsen van Oud Hoorn stadswandelingen georganiseerd om de
belangstelling voor onze binnenstad bij een breed publiek te vergroten.
Het ledental groeide de laatste decennia explosief: van nog geen 200
in 1960 tot ruim 1500 nu.
Het huizenbezit werd uitgebreid. In
1974 schonk de firma Blokker haar
pand Breed 12 aan de vereniging.
Oud Hoorn kocht in 1988 Buurtje 1
en 2 aan en in 1990 Gravenstraat 15

en 17. Al deze panden zijn door de
vereniging gerestaureed.
Het bestuur van Oud Hoorn probeert nu het besef te laten doordringen dat we er niet zijn met het
restaureren van de grotere en kleinere monumenten in de stad. De geschiedenis schrijdt voort, nieuwe
gebouwen worden vanzelf ouder en
voordat we die weer massaal gaan
slopen moeten we zorgvuldig bekijken welke panden in aanmerking
komen behouden te blijven. De Jugendstil van rond de laatste eeuwwisseling is nu een gewaardeerde
bouwstijl, maar arbeiderswoningen
uit de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de
twintigste eeuw zijn de laatste decennia op grote schaal gesloopt. We
moeten zuinig zijn op wat er nog
over is. Ook andere werken van
Hoornse architekten uit die periode
verdwijnen in ras tempo. Door onderzoek en publikaties wil de vereniging aandacht vragen voor deze
jongere monumenten. Een van de
Hoornse architekten zal in het jubileumjaar uitgebreid in het zonnetje
worden gezet.
Er is veel bereikt, maar nog veel
meer te doen.
De Oosterpoort zal men niet meer
afbreken, maar monumenten uit de
jongere tijd zijn nog altijd kwetsbaar en verdienen het dezelfde bescherming te krijgen.
Er zal nog hard gewerkt worden
voor Oud Hoorn in 2017 aan het
eeuwfeest toe is.
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En zo wordt dan het jubileum in. 1992
In de laatste paar nummers van Oud Hoorn hebben we u al een beetje
voorbereid op de activiteiten die worden georganiseerd ter gelegenheid
van het komende jubileum van Oud Hoorn in 1992. De vereniging bestaat dan 75 jaar. Elders in dit nummer zult u al het een en ander kunnen lezen over de geschiedenis van onze eerbiedwaardige, maar toch zo
springlevende vereniging. En dat we springlevend zijn, moge blijken uit
het programma dat we u nu gaan voorschotelen. We beloofden u, dat er
'voor elck wat wils' zou zijn en dat hopen we u ook te bewijzen met onderstaande opsomming en toelichting.
Het Bestuur en de Jubileumcommissie van Oud Hoorn hebben een aantal personen bereid gevonden zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. We zijn er echter van overtuigd dat het jubileumprogramma
voor velen van u geen aanbeveling nodig zal hebben en dat u in groten
getale aanwezig zult zijn bij de verschillende activiteiten. Daar gaan we
dan:
AI in 1991 zal de start plaats vinden
met een persconferentie, die op
woensdag 18 december a.s. wordt
gehouden. Als alles volgens plan
verloopt, dan kunt u rondom de
verschijningsdatum van dit nummer van Oud Hoorn ook in de verschillende media de nodige informatie over het jubileum lezen. Overigens zult u in de diverse bladen
regelmatig op de hoogte blijven van
de geplande activiteiten. Ook in het
kwartaalblad houden we u steeds
op de hoogte.
Dan volgt op donderdag 16 januari
1992 de officiële opening van het Jubileumjaar. Deze vindt plaats in de
Schutterszaal van het Westfries Museum. Dit is een besloten activiteit
en alleen voor genodigden. Overigens zult u over deze officiële opening wel een verslag kunnen lezen
in ons kwartaalblad.
De Oosterkerk is de plaats van handeling voor de volgende activiteit:
een feestelijk Openingsconcert op
zaterdag 18 januari 1992. Om 8 uur
's avonds bent u allen van harte
welkom voor dit concert, dat gegeven zal worden door het Anthonis
Kleinkoor. De entreekosten zijn zo
laag gehouden, dat iedereen dit
concert zal kunnen bijwonen. Van
harte aanbevolen!
Op dinsdag 4 februari 1992 om 12.30
uur is er dan de eerste lezing in een
serie van 7, die afwisselend in de
middaguren en 's avonds worden
georganiseerd. Deze eerste lezing
heeft als titel meegekregen: "Met de
deur in huis". Hij wordt gehouden
in de dia-zaal van het Stadhuis.
Ruim veertien dagen later, op donderdag 20 februari 1992 bent u welkom in het VOC-pakhuis aan het
Onder de Boompjes voor de eerste
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avondlezing onder de titel "Beeldhouwkunst aan Huizen ". Deze lezing
start om 20.00 uur.
Omstreeks half maart 1992 verschijnt het eerste nummer van het
kwartaalblad Oud Hoorn, waarin uiteraard de nodige aandacht zal worden besteed aan het jubileum in de
vorm van diverse speciale artikelen.
De redactie van ons blad is al geruime tijd druk doende met de nodige
voorbereidingen voor deze uitgave
en voor de daaropvolgende drie
nummers in het jubileumjaar. Natuurlijk worden in de verschillende
nummers ook verslagen van de diverse jubileum-activiteiten opgenomen. En, zoals gezegd, eventuele
nadere details van nog komende
feestelijkheden. Hou uzelf dus op de
hoogte.

Op zondag 22 maart 1992 gaan we
weer naar de Oosterkerk, waar om
20.00 uur het Jubileumconcert aanvangt, dat uitgevoerd zal worden
door Sappho. Dit wordt een bijzonder concert, met een speciaal. aangepast programma met een zeer
feestelijk karakter. Komt dat horen
en zien!
De Vereniging Oud Hoorn is zeer
verheugd over het feit, dat de Nationale Monumenten Studiedag in 1992
in Hoorn zal worden gehouden. Deze Studiedag van de NCM, in samenwerking met Oud Hoorn en de Gemeente Hoorn, vindt plaats op vrijdag 27 maart 1992 in de Noorderkerk en de Oosterkerk en is alleen
toegankelijk voor genodigden.
Eind maart - begin april 1992 organiseert het Westfries Museum in samenwerking met Oud Hoorn een
Bleijstentoonstelling. U hoort hierover meer in het maartnummer van
het kwartaalblad.

Dan gaan we naar april, wanneer op
de 14e van die maand de 2e middaglezing wordt georganiseerd en wel
in de Studiezaal van het Westfries
Museum. Aanvang 12.30 uur. Ook
hierover leest u nadere details in
het kwartaalblad en op de nodige
affiches.
Weer 14 dagen later, op woensdag
29 april 1992, om 20.00 uur, kunt u
naar de 2e Avondlezing, waar u veel
kunt horen en zien over Verdwenen
sloppen en stegen". U bent op deze
avond welkom in het VOC-Pakhuis
aan de Onder de Boompjes.
In de maand mei worden de avonden alweer wat langer (en warmer,
hopen we). Een uitstekende reden
om met de traditionele avondwandelingen te starten. Op vrijdag 22
mei 1992 begint de eerste, om 19.30
uur. Deze eerste keer vanaf het
VOC-pakhuis aan de Onder de
Boompjes. De overige (zes) wandelingen starten elders en eindigen
wel bij dit pand.
Voor de volledigheid (en voor uw
agenda): dit zijn de overige data
van deze wandelingen-serie:
5 juni: Havenwandeling;
19 juni: Kloosterwandeling;
3 juli: Noorderkerkwandeling;
17 juli: "Gewonnen en Verloren";
31 juli: Groote Oostwandeling;
14 augustus: Wallenwandeling.
Reserveer deze avonden vast; ze
zijn extra interessant in dit jubileumjaar.
In het jubileumjaar mag natuurlijk
ook niet de traditionele Voorjaarsledenvergadering ontbreken. Dit jaar
op 9 juni (3e Pinksterdag), in de
Oosterkerk. Om 20.00 uur. Deze vergadering krijgt uiteraard een extra
feestelijk tintje. U begrijpt wel waarom. Laat van uw belangstelling voor
het wel en wee van uw vereniging
blijken.
In juni, op de helft van de maand, is
weer een (2e) nummer gepland van
ons kwartaalblad. Dit wordt misschien wel een collectors' item.
Het VOC-pakhuis, Onder de Boompjes is de plaats waar de 3e Avondlezing wordt gehouden. Het onderwerp van die avond is: "Hoorn ten
tijde van de VOC-periode". De spreker is de heer Ruud Spruit. U kunt
de VOC die avond beleven in de ambiance van het oude VOC-pakhuis.

Augustus is de vakantie-maand bij
uitstek, dus u kunt de vrijdagavond
van 14 augustus uitstekend besteden aan deelname aan de laatste
avondwandeling (zie hierboven).
En dan zijn we eindelijk aangeland
bij de officiële verjaardag van Oud
Hoorn. Op vrijdag 11 september is
vanaf 13.30 de gehele middag uitgetrokken voor deze verjaardag. In de
Noorderkerk vindt eerst de officiële
presentatie plaats van de "Kroniek
van Hoorn", de speciale uitgave ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn.
Er is een officiële receptie vanaf
15.00 uur.
Om 16.00 uur wordt dan de speciale
Oud Hoorn Tentoonstelling geopend,
eveneens in de Noorderkerk. De
tentoonstelling is Ingericht in het
Westfries Museum en heeft tot onderwerp de bekende schilder van
stadsgezichten Springer, tekeningen
van Pronk, geactualiseerd met hedendaagse foto's en 19e eeuwse
Hoornse tekenmeesters.
Nadere gegevens over bezichtiging
e.d. volgen via het kwartaalblad.
Op 15 september 1992 verschijnt
het derde nummer van het kwartaalblad, ook dan weer vol met al-

lerhande wetenswaardigheden rond
het jubileum en natuurlijk ook de
'normale' rubrieken.
Op 22 of 29 september 1992 wordt in
het Westfries Museum een kringbijeenkomst belegd met Westfriese
verenigingen. Nadere gegevens hierover volgen nog.
De 4e Avondlezing vindt plaats op
donderdag 22 oktober 1992 in het
VOC-pakhuis, waar de heer H. Zantkuyl een voordracht zal houden
over een nog vast te stellen onderwerp. Aanvang 20.00 uur.
De 3e Middaglezing wordt weer gehouden in het Stadhuis op dinsdag
JO november 1992. Mevr. L. Rensema zal dan vanaf 12.30 uur een selectie tonen uit de z.g. Ooievaar-collectie. Zeer aanbevolen voor minnaars van de oude Hoornse binnenstad.
Voor de Najaarsledenvergadering
gaan we op zaterdag 28 november
1992 naar de Ooster ker k. Naast het
huishoudelijk gedeelte zal daar ook
een kleine tentoonstelling te zien
zijn over het Jubileumjaar van Oud
Hoorn. Alles wat u eventueel gemist
hebt kunt u dan alsnog bekijken. En

misschien neemt u er nog wat van
mee! Aanvang 10 uur.
December is alweer het einde van
het jaar en dus ook het einde van
het Jubileumjaar. Een feestelijke afsluiting is dan wel op z'n plaats. Dat
doen we met een Afsluitingsconcert
op zaterdag 12 december 1992 in de
Oosterkerk. Het ensemble 'De Egelentier' zal muziek ten gehore brengen uit de tijd van de VOC. Dit concert wordt georganiseerd door de
Stichting Joh. Messchaert in samenwerking met de Vereniging Oud
Hoorn. Leden en belangstellenden
betalen voor dit concert een gereduceerde toegangsprijs van f. 10,-.
Let op de mededeling in het derde
kwartaalblad van 1992 en de daarin
opgenomen reductiecoupon. Voorverkoop is t.z.t. mogelijk via de
Parkschouwburg. Met dit concert
komt dan een einde aan een lange
reeks van activiteiten gespreid over
het gehele jaar 1992. De Jubileumcommissie en het Bestuur van Oud
Hoorn hopen dat vele leden bij deze
activiteiten aanwezig zullen zijn en
op deze manier blijk zullen geven
van hun actieve belangstelling voor
het werk van onze Vereniging.
Een verkort totaaloverzicht vindt u
op pag. 134.
Knip het uit en hang het op.

Anthonis Kleinkoor voor Oud-Hoorn
Als het aan het Anthonis Kleinkoor
ligt, gaat de Vereniging Oud-Hoorn
een boeiende avond tegemoet, wanneer dit koor het avondconcert op
18 januar i aanstaande zal ver zorgen. De ambiance van de Oosterkerk leent zich uitstekend voor het
realiseren van de voornemens, die
het koor momenteel koestert.
"In het Anthonis Kleinkoor is de
zang uitgegroeid tot een serieuze
kunst , die ook heel speelse trekjes
heeft." Citaat uit een publicatie in
de krant naar aanleiding van een
concert. Daaruit valt te concluderen dat de zangkunst waarachtig
zeer serieus genomen wordt; aan de
andere kant houdt zulks niet in dat
de bezoeker persé een uitvoering te
wachten staat, die zwaar-op-dehand zou moeten zijn. Liever niet.
Enige informatie over het koor zelf
is wellicht op zijn plaats. Het ensemble bestaat in de huidige samenstelling vanaf 1977. De naam is
ontleend aan de Oosterkerk (oudtijds: Anthoniskerk), waarvoor het
koor zich voor en tijdens de restauratie heeft ingezet. Alle twaalf leden
- zes dames en zes heren - zijn ama-

teurs, die louter voor het plezier de ren zult krijgen van o.a. ook Hoornmeerstemmige liedkunst beoefenen se componisten van lang geleden,
waaronder een stuk dat meer dan
(weet u overigens. dat het aantal
'beroepskoren' in Nederland op de vijfhonderd jaar geleden alhier opvingers van één hand te tellen
getekend werd. Het betreft hier een
valt?). Het te zingen repertoire - responsorium van vöör het jaar
1481. Vreemd voor onze oren, maar
hoofdzakelijk muziek a capella strekt zich uit vanaf de Middeleeu- wèl interessant. Verder zult u ook
wen tot in de moderne tijd. Indien vergast worden op teksten, die aan
mogelijk worden de muzikale wer- de geschiedenis van de stad Hoorn
zijn ontleend, alsmede op daarbij
ken afgewisseld met gesproken
tekst, afgestemd op plaats en om- passende muziek. In dit verband
standigheden, waarin de uitvoering was het koor de redactie van OudHoorn erkentelijk voor de rij orgaplaatsvindt. Op dat laatste zou ik
maar rekenen ...
nisten en beiaardiers die in het voriOver wat op die feest elijke januari- ge nummer werd gepubliceerd. Het
avond te horen zal zijn, kan voorals- koor hoopt u allen een feestelijke
nog weinig worden meegedeeld. · avond te brengen! Voor liefhebbers
Maar vast staat, dat u muziek te ho- van oude en moderne muziek!

Een schets van de leden van het Anthonis Kleinkoor.
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Aanklacht op liet Witte Badhuis anno 1991.

Ik wil zwemmen
Leo Hoogeveen
Over de lotgevallen van de bad- en zweminrichtingen aan het Hoornse
Hop
'Omwone nden Witte Badhuis eisen deze maand sloop'. Dit bericht in het
Dagblad voor Westfriesland van 7 november 1991 was het voorlopig
laatste in de tragi-komedie rond het Witte Badhuis op het moment dat ik
dit artikel moest afsluiten. Een woordvoerster van de omwonenden
dreigde op 1 december voor het Witte Badhuis te zullen gaan zitten en
open huis te houden in protest tegen de vooral voor spelende kinderen
zeer gevaarlijke situatie in en om het gebouw.
Ik heb wat gegevens verzameld over de gebouwen die hebben gediend
tot bad- en zweminrichting aan het Hoornse Hop en zal u aan het slot
wat vermaken met de doodstrijd van het tweede Witte Badhuis en de bijna-miskraam van het Hophotel.
Het Visserseiland
De eerste bad- en zweminrichtingen
aan het Hoornse Hop waren op het
Visserseiland.
Op initiatief van enkele ingezetenen
kwam daar in 1854 een inrichting
tot stand tussen de 'aschhoop' ofwel vuilnisbelt en de houtzaagmolen ' de Rob'. Het was een houten gebouwtje met vier afzonderlijke
een
algemene
kleedkamertjes,
kleedkamer, een verblijf voor de
kastelein of badmeester met gelegenheid tot 'verversching'. een ondiep bassin en vanaf de kleedkamers enkele schuin aflopende planken om in zee te komen. Het ontwerp was van H. Linse.
De gemeente had concessie verleend voor deze bad- en zweminricht ing en verstrekte een garantie
voor de rente en aflossing van het
geleende kapitaal van f 2.500,-.
De inrichting werd beheerd door
een commissie, bestaande uit de
advocaat mr. J.G.A. Faber, als presi112

dent, de latere burgemeester mr.
W.C.J. de Vicq als scretaris, de makelaar W.J. van der Wolf Courrech
als penningmeester en de arts dr.
A.H.J. de Bordes en de koopman H.
Meemeling als leden.
Het gebouwtj e had in de loop van
de jaren veel t e lijden van de paalworm en stormen. Geld voor herstel of nieuwbouw zei de gemeente
niet te hebben en daarom besloot
de gemeenteraad op 15 januari 1867
de commissie te ontbinden en het
gebouwtje voor amotie te verkopen.
Tien zwemlustige ingezetenen onder leiding van dr. De Bordes besloten daarop het initiatief in eigen
hand te nemen. Zij kregen het gebouw van de gemeente in gebruik,
liet en op eigen kosten herstelwerkzaamheden verrichten en belastten
iemand met het schoonmaken.
De elementen lieten hen echter niet
met rust. Door een zware storm is
het gebouw op 31 januari 1877 geheel uit elkaar geslagen. Men zag

geen kans meer het op eigen kosten
te herstellen.
Met de restanten is een veel kleinere bad- en zweminrichting gemaakt
achter de molen van Graftdijk, verderop op het Visserseiland, bestemd voor de meer gegoede ingezetenen.
Deze richtten op 31 mei 1882 de
Hoornsche Bad- en Zweminrichting
op. Met de uitgifte van aandelen
van f 10,- en f 5,- trachtte men een
maatschappelijk
kapitaal
van
f 5.000,- te verwerven. Het bestuur
bestond uit de makelaar H.C. Carbasius, voorzitter, de commissionair
en latere burgemeester van Zwaag
Joh. Rozendaal, secretaris, de 'particulier ' H.A. Tinholt, penningmeester en de civiel-ingenieur J. Schroeder van der Kolk en de boekhandelaar Joh. Vermande, leden.
De gemeenteraad verleende op 28
maart 1882 een subsidie van
f 1.000,- voor de oprichting van een
nieuw bad- en zwemhuis en het aanleggen van een voetpad op het Visserseiland naar de inrichting.
Het in 1877 in elkaar geknutselde
badhuisje moest in oktober 1881
ook aan de golven worden prijsgegeven. Ir. Schroeder van der Kolk
ontwierp een nieuwe bad- en zweminrichting met een aantal kleedkamers, een ruimte waar men kuipbaden kon nemen en een zwembassin
van 7,5 x 6 m. omgeven door loopplanken, benodigd voor het geven
van zwemonderricht. Op 16 juni
1882 gaf de gemeente toestemming
voor de bouw.
De geschiedenis van dit badhuis
laat ik hier verder buiten beschouwing. Enorme ijsschade in de laatste winters en een sterk verminderde belangstelling van het publiek
betekenden in 1918 de doodsteek
voor de Hoornsche Bad- en Zweminrichting op het Visserseiland.
Timmerman Van den Berg nam het
badhuis voor f 500,- over en heeft
het vermoedelijk kort daarna gesloopt.

Het Gemeentelijk Volksbad aan de
Westerdijk
Ondertussen had de gemeente zich
het lot aangetrokken van de minvermogenden, door Braasem en De
Ruyter de Wildt zo prozaïsch aangeduid als 'het vulgas'.
De gemeenteraad trok op 28 oktober 1879 een bedrag van f 350,- uit
voor een bad- en zwemgelegenheid
voor, uitsluitend mannelijke, minvermogenden. Het raadslid J.A.
Heule had daart oe een voorstel gedaan 'vooral met het oog op de gezondheid '. De gelegenheid 'tot ontkleeden voor hen, die in zee wen-
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Tekening gemeentelijk volksbad Visserseiland ( 1882-1918).

schen te baden' bestond uit tien
kleedkamertjes van 1.20 x 1.10 m.
en 2 m. hoog buiten de voormalige
Westerpoort aan de Zuiderzee. Ze
werden in april 1880 gemaakt door
P.J. Blauw voor f 439,-.
In 1896 besloot de gemeente tot
verbouw van de badinrichting: de
tien kleedkamertjes bleven bestaan
en werden uitgebreid met een lokaal voor ontvangst en toezicht van
3 x 3 m., twee secreten van 1 x 1.20
m. en twee loopplanken van resp.
11 x 1 en 1.10 x 1 m., alsmede een
springplank en rasterwerk. Het
werk werd voor f 1.185,60 gegund
aan de timmerman Cornelis Woestenburg.
Het Gemeentelijk Volksbad, zoals
het ging heten, werd bij raadsbesluit van 3 oktober 1912 ook opengesteld voor vrouwen en meisjes,
'doch op afzonderlijke uren'.
Op verzoek van de gemeente nam
het bestuur van de Hoornsche Baden Zweminrichting in 1896 de exploitatie van het Volksbadhuis op
zich. In de zomer van 1913 werd deze taak overgedragen aan het Witte
Kruis.
Het jaar daarop kwamen er tien
badkamertjes bij. Klachten dat twee

personen van hetzelfde geslacht bij
het uit- en aankleden van een kamertje gebruik maakten leidden tot
deze ingreep. Ook werd er een kinderbassin aangelegd.
Het Witte Badhuis
Op 15 juli 1934 ging de nieuwe Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting
aan de Westerdijk voor het publiek
open. Twee weken later vond de officiële opening plaats door burgemeester Leemhorst. Deze gebeurtenis werd overschaduwd door de
dood van de tienjarige Henk Hendriks van het West 44, die op 21 juli
in de duikput was verdronken.

Al in 1914 vond het Witte Kruis als
beheerder van het Volksbad dat een
geheel nieuw badhuis in overeenstemming met de moderne tijd op
den duur onvermijdelijk zou zijn.
Eind 1933 ontwierp gemeentearchitect ir. M. Westerink de eerste plannen voor een nieuw badhuis. Onderdeel van zijn plan was de bocht
in de Westerdijk ter hoogte van het
nieuwe badhuis te verflauwen en
aan de overzijde van de nieuwe rijweg ruimte te maken voor het parkeren van auto's en het stallen van
rijwielen. Het badhuis zelf bestond

uit een kantoortje, 56 kleedkamertjes, 28 voor dames en 28 voor heren, streng van elkaar gescheiden,
een inrichting voor de berging van
kleren, een theehuis met terras,
aparte stranden voor heren en dames, een familiestrand met een
waadplaats voor kinderen, een kampeerterrein, steigers, twee duiktorens, speeltuig en twee vlotten. Zowel aan de heren- als aan de dameskant kwamen op het strand een
zandbak en twee wippen. Op de
middensteiger werd, op aandringen
van verontruste katholieken, een
schutting van 2 m. hoog gezet, zodat de dames en heren niet door elkaar konden raken.
De kosten voor het nieuwe badhuis
werden begroot op f 14.250,-. De
raad ging op 13 maart 1934 akkoord
met de plannen.
Al voor de opening kwamen er van
katholieke zijde klachten over het
badhuis. De Vereniging 'Katholiek
Hoorn' nam op 30 juni 1934 een resolutie aan, waarin werd geprotesteerd tegen het feit dat in het openbaar gemengde zonnebaden werden
toegestaan. Men vond dat een 'belangrijk deel van de bevolking in
haar opvattingen over zedelijkheid
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wachtte men een energiebesparing
van 45% te kunnen bereiken.
Op 1 juli 1978 ging het zwembad,
speciaal bedoeld voor de inwoners
van de Grote Waal en de binnenstad , voor het publiek open. De
naam 'Witte Badhuis' bleef om historische redenen gehandhaafd. Minister L. Ginjaar van milieuhygiëne
verrichtte op 5 juni 1979 de officiële
opening en kreeg bij die gelegenheid een zwembroek en handdoek
kado.

Het gemeentelijk volksbad aan het Visserseiland. Foto:./. Huijsen

en fatsoen' werd gekwetst en drong
er bij de gemeente op aan deze buitensporigheden tegen te gaan. De
geestelijkheid liet dit volgen door
een verbod voor katholieken om
het badhuis te bezoeken.
Op 23 juli beklaagde een aantal katholieke gebruikers zich over de
misstanden; zij voelden zich als
abonnementhouders benadeeld en
vroegen de gemeente om verbeter ingen, zodat het verbod kon worden ingetrokken. Hun voornaamste
klacht was dat de dames en heren
zich niet in hun eigen afdeling verkleedden, maar door elkaar. Ook
was de hoge schutt ing op de middensteiger twee meter te kort , zodat op het einde ieder vrij heen en
weer kon lopen. Kenneli jk vroeg
men zich niet af hoe het dan moest
als de dames en heren eenmaal in
zee waren gegaan. Onder water
kunnen toch de vreselijkste dingen
gebeuren".
De zaken werden volgens de burgervader tot ieders tevredenheid opgelost, want hij verklaarde tijdens zijn
openingstoespraak tevreden dat de
weliswaar 'leelij ke groene schutt ing' niet scheidde maar verenigde.
Het strandbad ging op enig moment
naar zijn uiterlijk 'Witte Badhuis'
het en, maar de verdere geschiedenis laat ik hier rusten.
We maken een sprong van veertig
jaar.
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Het tweede Witte Badhuis
In het midden van de zeventiger jaren ontstonden er politieke diskussies over de vraag waar in Hoorn
zwembaden moesten komen. Als alle andere diskussies liepen ze hoog
op. Het was in die vrolijke dagen
dat in Hoorn met grote regelmaat
wethouders als gebraden haantjes
c.q. geplukte kippen het raam van
het stadhuis in- en uitvlogen. Nog
een wonder dat de glas-in-loodramen die tijd hebben overleefd.
Uiteindelijk nam de gemeenteraad
op 14 juni 1977 het besluit een
openluchtbad aan de Westerdijk te
bouwen op de plaats van het Witte
Badhuis voor 3,6 miljoen gulden
(zouden die al afbetaald zijn?).
Een groot deel van de hete zomer
van 1976 was het badhuis wegens
de slechte kwaliteit van het !Jsselmeerwater geslot en, en dat heeft de
besluitvorming versneld. De Grontmij begon nog diezelfde zomer met
het ontwerpen van een nieuw openluchtzwembad.
Eind oktober 1977 begon de sloop
van het Witte Badhuis en op 9 december sloeg wethouder Groothuis
de eerste paal voor het nieuwe
zwembad. Dat had inmiddels landelijke bekendheid gekregen door de
energiebesparende t echnieken die
er werden toegepast. Met zonnecollectoren, het onttrekken van warmte aan het IJsselmeerwater en een
op het water drijvende deken ver-

Het einde?
'Gezien de kwetsbar e kustlijn bij het
Hoornse Hop zijn buitendijkse ontwikkelingen daar ongewenst'. Een
citaat uit het programma van het
PvdA/CDA-college voor de periode
1986-1990, dat aan duidelijkheid
niet s t e wensen overlaat.
Toch eens kijken in het programma
1990-1994 van hetzelfde college.
'Zodra de middelen beschikbaar komen, dient snel en voortvar end aan
de uitwerkingsplannen IJsselmeerkust gewerkt te worden'. En, in een
N.B.: 'Met dit alles dient ernstig rekening gehouden te worden met ".
de beeldbepalende kustlijn'. Dat
klinkt heel wat zwakker.
Wat was er gebeurd?
In 1987 meldde zich een projektontwikkelaar bij de gemeente Hoorn
voor een vijfsterrenhotel op de
plaats van het Witte Badhuis. Het
college kreeg onmiddellijk dollartekens in de ogen en joeg met verve
een voorbereidingsbesluit 'buitendijks gebied Westerdijk ten behoev e
van realisering van een hotel met
zwembad' door de raad (18 augustus 1987). Slechts de frakties van
CPN en ProHo en PvdA-raadslid
Tonnaer keerden zich tegen de
plannen. Een jaar later bekrachtigde de raad de nodige grond- en watertransakties, nu met alleen nog
maar CPN en ProHo tegen (3 mei
1988).
De rest van het verhaal valt nog het
beste t e iJlustreren met krantekoppen (allemaal uit het Dagblad voor
Westfriesland).

15 augustus 1987
Hophotel verdeelt Hoorn

19 augustus 1987
Hoornse raad achter komst zwemparadijs

4 mei 1988
Bouw Hop-hotel na de zomer van
start
Witte Badhuis niet meer open

13 april 1989
Komst van luxe hotel Hoorn nu niet
meer tegen te houden

31mei1989

GEMEENTELIJKE

Bad- en Zweminrichting
aan den Westerdijk te Hoorn.

Opening ap 15 Juli 1934.
To1:gnnkirlijk1 ap wukdng1:n vnn v. m. 7 tot n. m. 9 uur; op Zon- En F1:1:stdng1:n vnn v.m. 8 tot n.m. 9 uur.
VDDR GEMENGDE BADEN: doorloop1:nd op d1: zoo1:v1:n g1:m1:ld1: dng1:n en ur1:n.
VDDR NIET-GEMENGDE BADEN:
DAMES:
HEEREN:
Maandag:
v.m. 10-1211,; n.m. 5-9
v.m. 7-9''.; n.m. 1-4',
5.9
7-9',;
1-4',
10-1z3,;
Dinsdag:
" 7-9',;
" 5-9
Woensdag:
1-4',
10-12'.;
1-4~.
10-12',; " 5-9
7-9',;
Donderdag:
" 7-9',;
" 1-4',
5.9
Vrijdag:
10-12',;
"
7-9',;
1012',
1-5
Zaterdag:
" 1-4' ,
Zondag:
9·10',;
8·8' ,;
11·12'.
"
5-9

Lesgeld vaar Zwemanderricht:
Voor kinderen tot en met 12 jaar f 1.50 p. p.

Voor volwassenen f 2.- p.p.

T AR 1 E f.
De toegangsprijs, tevens recht gevende op het gebruik van een kleedkamertje en het nemen van een bad, bedraagt:

Dp WerkdZ1gen:
Des Zaterdags 5 cent en op ANDERE WERKDAGEN: voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder, gedurende den
geheelen duur van openstelling 15 cent.
Voor KINDEREN beneden 12 jaar: vóór 6 uur des namiddags 10 cent, na 6 uur des namiddags 15 cent.

Dp Zan- en FeestdZ1gen:
voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder, vóór 9 uur des voormiddags
voor dezelfden, na 9 uur des voormiddags
voor ki nderen beneden 12 jaar gedurende den geheelen duur van openstelling

15 cent
25 cent
10 cent

Seizoen-Abonnementen.
Voor één persoon f 2.50.
Voor twee personen uit hetzelfde gezin f 4.00.
Voor elk gezinslid uit hetzelfde gezin boven twee personen 11.00 per persoon meer, met dien verstande, dat gerlnnen boven 8
personen (inwonend personeel inbegrepen) slechts f 0.50 per persoon zullen hebben te betalen voor elk gezinslid boven de 8
personen. De Weeshuizen binnen de gemeente worden voor de toepassing dezer regeling als gezinnen beschouwd.

Eventueele Vergoedingen.
Voor het gebruik maken van een BADCOSTUUM met HANDDOEK, toebehoorende aan de Inrichting, is verschuldigd per keer 25 et.
Voor de BERGING van RIJWIELEN zal moeten worden betaald:
Op werkdagen, per rijwiel
5 cent
Op Zon- en Feestdagen, per rijwiel
10 cent
Voor een Seizoen-abonnement
f J.00
Voor de plaatsing van AUTOMOBIELEN en MOTORRIJWIELEN is ver~chuldigd voor den tijd van ten hoogste 4 uur. pe.r auto
of mo1orrijwiel 25 cenl.
TENTEN. Voor het plaatsen van een tent op een daartoe aan te wijzen plaats, wordt eene vergoeding geheven van 50 cent
per dag of gedeelte van een dag.
_... Burge meester en Wethouders zijn bevoegd in bijzondere gevallen van bove nstaa nd e tarieven af te wijken
e n voor de betaling van h e t seizoen•abonnement met de d aarvoor in aanmerking komende ingezetenen een
regeling te treffen.

Voor het verkrijgen van abonnementen kan men zich vervoegen: van 12 tot en met 14 Juli 1934,
des namicldags tusschen 12' 2 en 2 uur en 's avonds t usschen 6 en 8 uur bij den Heer P. PRINS,
badmeester en zwemonderwijzer, Appelsteeg Srood te Hoorn.
Op 14 Juli 1934 z{jn abonnementen. tevens verkrijgbaar vanaf n.m. 5 uur aan het Bureau van
de inrichting aan den Westerdijk.
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Opnieuw uitstel van start bouw
hotel in Hoorn
14 juni 1989
Badhuis blijft deze zomer dicht
15 augustus 1989
Verkoop aan beleggers Hop-hotel
nu in de lift
1 november 1.989
Thans zekerheid over bouwen van
Hop-hotel in Hoorn
20 december 1989
Start bouw van Hop-hotel nabij
17 mei 1990
Ontwikkelaar wijzigt opzet van Hophotel
19 juni 1990
Politiek slikt morrend oponthoud
Hop-hotel
19 december 1990
College nog steeds overtuigd van
toekomst voor Hophotel
24 april 1991
Definitief geen zwemparadijs bij
Hop-hotel
15 mei 1991
Politiek Hoorn krijgt garantie over
Hophotel
2 augustus 1991
Grondwerk voor Hophotel start nog
deze maand
30 augustus 1991
Start bouw Hophotel iets vertraagd
.5 september 1.9.91
Start bouw hotel nu weer gepland
in loop november
11 september 1991
Deze maand contract over Hophotel
24 september 1991
Witte Badhuis lijkt trefpunt van criminelen
1 oktober 1991
Bouw van Hop-hotel kan eindelijk
van start gaan
8 oktober 1991
Sloop Witte Badhuis start 1 november
1november1991
Sloop Witte Badhuis weer vertraagd
7 november 1991
Omwonenden Witte Badhuis eisen
deze maand sloop
Men is er bij de overheid zeer bedreven in om de dode mussen,
waarmee men de bevolking van tijd
tot tijd wil verblijden, te overgieten
met een allerheerlijkst sausje.
De voornaamste ingrediënten van
het Hopsausje waren 'zwemparadijs' en 'werkgelegenheid'. Nou, gezwommen is er al vier jaar niet
meer, het 'zwemparadijs' is inmiddels uit de plannen geschrapt en gewerkt wordt er evenmin, behalve
misschien in de donkere uren door
wat maffiosi.
Om de aantasting van de monumentale Westfriese Omringdijk en de
historische kustlijn leek men zich
bij de gemeente niet te bekomme116

ren. In dit verband heeft het raadslid S. Commandeur (VVD) op 18 augustus 1987 interessante opmerkingen gemaakt naar aanleiding van
het hotelplan. Ik citeer het raadsverslag: 'Het plan kent enthousiaste
voorstanders en even overtuigde
tegenstanders. De VVD kan bij de
eerste categorie worden gerekend,
waarbij hij overigens wil aantekenen wel het nodige begrip te kunnen opbrengen voor de argumenten
van de tegenstanders. Ook de WD
hecht aan het historisch karakter
van Hoorn. Ditzelfde historische karakter mag echter ook niet worden
weggecijferd als een van de economische pijlers (in het verslag staat
'peilers' LH) van Hoorn. Een stad
als Hoorn, in 15 jaar uitgegroeid van
20.000 naar ruim 50.000 inwoners
kan echter niet worden bestuurd als
een openluchtmuseum. We kunnen
het ons niet veroorloven onze blik
uitsluitend te richten op het verleden. Onze stad kan krachtige economische impulsen hard gebruiken
om de inwoners niet alleen een aangenaam woonklimaat te verzorgen
(zou er niet bedoeld zijn: 'bezorgen'? LH) maar ook een arbeidsplaats niet ver van huis. Vanuit de-

zelfde gezichtshoek heeft de stad
zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Authenticiteit is in zekere zin
een rekbaar begrip. De geschiedenis van Hoorn hoeft wat de WD betreft niet ergens in 1800 te eindigen' .
Daar wringt nu net de schoen. Voor
1800 verliep de stedebouwkundige
ontwikkeling van de stad op een
harmonische wijze, misschien juist
omdat ze niet of nauwelijks gepland
was. De grillige loop van straten en
stegen en de grote variatie in de
kleinschalige bouw vormden de
charme van de binnenstad. De grote
gebouwen uit die tijd (Sint Pietershof, Noorder- en Oosterkerk en Diaconiehuis, om er een paar te noemen) passen wonderwel in het
stadsbeeld. Dat geldt ook voor enkele 19e-eeuwse gebouwen als de
Grote en de Koepelkerk.
Maar de technologische ontwikkelingen en de schaalvergroting in de
19e en 20ste eeuw hebben het
stadsbeeld danig verstoord en het
woonklimaat ernstig aangetast. De
bouw van industriële complexen op
bijvoorbeeld het Gerritsland, het
Jeudje en langs de Karperkuil hebben deze gebieden onherstelbare

Twee badjuffrouwen bij de badhokjes in het Witte Badhuis (±1925). Links mevrouw Jager,
recl!ts mevrouw Appel Deze dame gaf veel kinderen zwemles. Ze woonde in het Witte
Kruisgebouw aan het Achterom (Het Parli).

schade toegebracht, hoewel de recente ontwikkelingen tot op zekere
hoogte een keer ten goede betekenen. De schaalvergroting van winkelbedrijven is een andere oorzaak
van verstoring van de harmonie in
de binnenstad. Denk aan V & D en
C & A op het Grote Noord, de Hema
en Tromm (nu Licht 80 en Shoemax) op de Gouw en Offringa, Hart
& Co (nu de Sibo) op het Breed. En
tegenwoordig komen steeds meer
zaken in handen van grote winkelketens, wat het stadsbeeld ook niet
bepaald ten goede komt.
De onbelemmerde groei van het gemotoriseerde verkeer, dat met het
jaar agressiever wordt, maakt de
binnenstad althans voor mij onleefbaar. Zolang er nog een auto rijdt
zal ik niet in de binnenstad gaan
wonen. Ik voel mij altijd enorm opgelucht als ik het Breed verlaten
heb en de Grote Waal weer infiets
via de Lambert Meliszweg en de Astronautenweg (over de Weel zwijg
ik nu maar even). De dreiging van
het autoverkeer is daar veel minder
groot dan in de binnenstad, die gebouwd is in een tijd dat de auto nog
niet bestond en daar dan ook helemaal niet op berekend is.
De Westerdijk is een verhaal apart.
In de tweede helft van de zeventiger
jaren, toen ik pas in Hoorn woonde,
hield de gemeente ons regelmatig
een worst voor met, zij het nog vage, plannen voor het autovrij maken van de dijk. Een prachtig uitgevoerde folder over de Grote Waal,
'wijk achter de dijk', van april 1979
Iaat ons weten: 'De Westerdijk moet
volgens de plannen op den duur
voor doorgaand autoverkeer afgesloten worden'.
Na 1980 horen we er weinig of niets
meer over. 'Voorlopig niet' is het

antwoord op de vraag of de Westerdijk tezijnertijd voor het gemotoriseerde verkeer wordt gesloten in
een nieuwe uitgave van de Grote
Waalfolder van april 1984. En dan
volgt een reeks voorwaarden die je
doet vrezen dat een beslissing wel
nooit genomen zal worden.
Op 27 februari 1987 lezen we dan in
het verslag van de vergadering van
burgemeester en wethouders: 'Verdere besluitvorming omtrent de mogelijke afsluiting van de Westerdijk
geschiedt pas, nadat .. .'. En dan
volgt weer een serie voorwaarden
waar je eng van wordt. Een paar
maanden later hoorden we voor het
eerst over het Hophotel en mijn
conclusie was: die Westerdijk gaat
dus niet dicht voor het autoverkeer,
integendeel, het zal nog intensiever
worden.
Als in de zomermaanden de ramen
en de balkondeur van mijn flat
openstaan moet ik het volume van
mijn radio of televisie flink opvoeren om nog iets te kunnen verstaan
boven het geraas van het verkeer
uit. Goed, er zijn ook nog de blaffende honden, blerende kinderen, luidruchtige pratende mensen, zagende, schavende, timmerende en borende mannen en vrouwen. Maar
die herrie valt in het niet bij het verkeerslawaai, dat dus wel permanent
aanwezig zal blijven ... als het hotel
er komt.
De groei van de verkeersoverlast en
de aantasting van de historische
kustlijn wegen voor mij zwaarder
dan de veronderstelde economische voordelen van het hotel en
maken mij tot een overtuigd tegenstander. Het hotel is er nog niet en,
ik zeg dit met het laatste sprankje
hoop dat ik over heb, zal er wellicht
toch niet komen.

Witte Badhuis: let op schutting op de steiger voor het gescheiden zwemmen.

Wethouder Sijm sprak zichzelf in de
raadsvergadering van 18 augustus
1987 tegen: 'Niemand kan ontkennen dat een hotel van deze omvang
een onopvallend gebouw zal worden. Het zal er zeker staan, het zal
zeker opvallen'. Het staat zo in het
verslag en het is nooit gecorrigeerd.
In de daaropvolgende jaren werd er
door sommige raadsleden af en toe
nog wel wat gemord, maar zonder
resultaat.
Groen Links tijdens de algemene beschouwingen van december 1990:
'Hoeveel kuub mensen wilt u in
zwembaden hebben voor u werkelijk tevreden bent over het bezoekersaantal en wordt het niet eens
tijd dat u zich gaat bezinnen wat er
met het Witte Badhuis moet gebeuren nu het Hophotel er toch niet
komt. Het laten verpauperen van dit
zwembad is toch barbaars'.
Sijm weer: 'Het is nuttig, om geschiedvervalsing te voorkomen,
nogmaals te constateren dat het
zwembad niet is gesloten voor het
hotel, maar omdat wij het ons niet
meer konden veroorloven om er
zo'n duur bad op na te houden. Dat
kunnen we nog steeds niet'.
'Stierepoep', zou men hier kunnen
uitroepen. Niemand maakt mij wijs
dat het Witte Badhuis gesloten zou
zijn als het hotelplan er niet geweest was. Nog op 31 maart 1987
keurde het college een overschrijding van het onderhoudskrediet
voor het Witte Badhuis goed, omdat
de gebreken ernstiger bleken te zijn
dan was voorzien. Een jaar later
ging het badhuis dicht en liet men
het volledig over aan de elementen,
inclusief de criminele.

Bronnen

Archief van de gemeente Hoorn:
- notulen van de vergaderingen van de
gemeenteraad 1853-1990
- notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 1853-1987
- raadsstukken 1853-1990
- repertoria van vlakten 1880. 1896
- dossier 1933/558
Verslagen van de gemeente Hoorn 18531934
Nieuwe Hoornsche Courant en Westfriesch Dagblad 1934
W.A. Braasem en H.O.J. de Ruyter de
Wildt, Hoornse herinneringen (Hoorn
1972) p. 42-43
Onze Krant Hoorn 14-12-1977
Dagblad voor Westfriesland 1987-1991
Collegeprogramma 1986-1990 gemeente
Hoorn
Collegeprogram Hoorn 1990-1994
N.B. Zie ook Herinneringen van Vermande
3, in: Oud Hoorn 11 (1989) p. 144-145
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Stadsbeeld-restauraties-wijzigingen-verval
J.M. Baltus

d.d. 15 november 1991

Achterom 29
Voormalig 'bananenpakhuis' met
tuitgevel en jaartal 1770. Plan voor
restauratie en verbouw.

Foto 1

Achter de Vest enz.
Plan om beide Schutterijpoortjes
op te knappen en ook de Admiraliteitspoort, Oudevrouwenhuispoort,
Weeshuispoort, poortje Claes Stapelshof, Pietershof poort, poortje in
Wisselstraat, poortje naast Lutherse kerk, poort naast Rode Steen 15,
later ook andere poorten , zoals die
van het Statenlogement.

Duinsteeg 15 (rijksmonument)
Restauratieplan met wijzigingen.

Achter de Vest 34 (gem. monument)
Gymnastiekzaal. Uitbreiding gepland t.g.v. Showband Hoorn.
Bierkade 10 (rijksmonument)
Eigendom ver. Oud Hoorn. Plan voor
onderhoudsbeurt.
Breed 12 (rijksmonument)
Eigendom ver. Oud Hoorn. Plan voor
restauratie en verbetering.
Commandeur Ravenstraat e.o.
Naast spoorlijn wordt terrein bouwrijp gemaakt voor aanleg tweede
spoorlijn.

Dal 9 (rijksmonument) Sint-Piet
hof. Enkele kleine wooneenhe
worden verbouwd tot grotere.

(Korte) Achterstraat 9-11-13
Toekomst pakhuisjes en belendt
pand onzeker. Voorstel plaatsing
gemeentelijke monumentenlijst.
Gedempte Turfhaven 68
Kleinste pakhuisje van Hoorn; vc
beeldig gerestaureerd.
Grote Noord 15-17 (rijksmonumer
R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koep
kerk; restauratie in volle gang. (
derzoek naar mogelijk terugbreng
van vroegere kleuren.
Grote Oost JO (foto 2)

Grote Noord 19
Pastorie Koepelkerk; wordt verbouwd om sportzaak over twee verdiepingen te herbergen en een aantal appartementen.
Foto 2

Grote Noord 31 (rijksmonument)
Voormalig 18e-eeuws woonhuis.
Wordt enigszins verbouwd inwendig voor winkel/woonbestemming.

Verbouwing Sint-Pietershof in volle gang (foto 1)

Grote Oost 10 (rijksmonument)
Woonhuis; wordt inwendig verbouwd om interieur grotendeels
weer oude vorm terug te geven.
Grote Oost 3 (rijksmonument)
Voormalige antiekzaak. Plan voor
zachte horeca-functie.
Foto 3

Hoofd 2 (rijksmonument)
Hoofdtoren uit 1532. Groot restauratieplan voor bouwvallige straatgevel i.o.v. gemeente Hoorn is gestart.
Hulk
Plan voor nieuwbouwberging achter restaurant Oasis de la Dique.
Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm dakpanloos.
Julianapark
Er wordt gestoeid met plannen omtrent andere functies in en bij het
park.
Karperkuil
Plan voor bouw van groot woningencomplex aan ABC-zijde.
Kerkstraat 10 (rijksmonument)
Huis Verloren. Linkerstijlkamer en
exterieur-onderdelen worden gerestaureerd.
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Nieuwe Noord 56-58 (rijksmonumenten)
Gebied om deze halsgevels uit 1730
(bedrijf R. Groot); plan voor bouw
winkelcentrum met kleinschalige
winkels: Plan Misanolte.
Onder de Boompjes 21 (rijksmonument)
VOC-pakhuis. Op 17 oktober officieel geopend als ruimte voor
theater, tentoonstellingen en documentatiecentrum, onder beheer van
Stichting Het Pakhuis, door Stichting
Hiaat, Stichting Achterstraat en vereniging Oud Hoorn.
Oostereiland
Omvangrijk
gevangeniscomplex
met o.a. 19e eeuwse bebouwing en
oudere fragmenten. Over nieuwe
functie(s) wordt nagedacht.
Rode Steen
Door diverse belanghebbenden en
door vereniging Oud Hoorn wordt
bij de gemeente aangedrongen om
te komen tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein.
Rode Steen 7 (rijksmonument)
l 7e eeuws woon/winkelpand. Plan
voor verbouw tot hotel en restaurant.
Rode Steen 2 (rijksmonument)
l 7e eeuws pand, gevelsteen 'In
d'Yserman'. Verbouwd tot meubelzaak. Deur in Proostensteeg tot
raam gemaakt.
Schelphoek
Recreatiegebied aan IJsselmeerkust
met 'pieren' verlevendigd.
Stationsplein 1 (rijksmonument)
Stationsgebouw uit 1884; verbouw
en restauratie in volle gang. Dakkapellen hebben eigentijds aanzien
gekregen. Hoektorentjes weer aangebracht.
Visserseiland - De Haai
Er worden plannen beraamd om tot
nieuwe woningbouw te komen op
het eiland.
Venenlaan
Voortbestaan oudste arbeiderswoningencomplex uit 1909 is gewaarborgd door overname van het complex door de Stichting Stadsherstel.
Restauratieplan is gemaakt.
Van Dedemstraat
Monument uit 1897 voor baron
Van Dedem is verplaatst naar Noorderplantsoen in verband met uitbreiding bakkerij Otten aan Koepoortsweg.

Hoofdtoren ingepakt (foto 3)

Westerdijk (provinciaal monument)
Bedreigd door plan tot nieuwbouw
hotel-annex-zwemparadijs. Plan om
te starten na bouwvakantie 1988(!).
Nu plan voor hotel met medische
praktijk. Start bouw volgens zeggen
augustus 1991.
Westerdijk (provinciaal monument)
Belaagd door plan voor groot recreatiegebied met eilandvorm in IJsselmeer. Oud Hoorn heeft bezwaarschrift hiertegen ingediend.

Wester Sint Janssteeg
Voorste deel van de steeg bij de
Veemarkt is omgetoverd tot deel
van showroom van rijwielzaak.
Zon 11 (rijksmonument)
l 7e Eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval.
Gemeente Hoorn
Besluit college om belangrijke bomen op gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
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Activiteiten Kerkmeijer-de Regtstichting 1991
A. de Graaf, secretaris
Algemeen
Dit jaar werd financiële steun verleend aan een scala van projecten
lopende van klein naar groot en van
heel stil tot zeer geluidsvol.
De Stichting moest helaas ook nu
weer in toenemende mate optreden
als de "Brandweer" om zaken van
de algehele ondergang te redden.
Constant laten de verantwoordelijke overheden, met welgevulde tassen vol diep cultureel-historische
raadgevingen, het afweten als het
maar enigszins op daden aankomt.
Monumentaal bezit van de ondergang te redden valt buiten de boot.
Dat bezit staat zwaar onder druk.
Naast het natuurlijk verval wordt
op velerlei wijzen een snelle achteruitgang bereikt door het fenomeen
"Openstelling en Gebruik" Toeristische organisaties, locaal, regionaal
en vooral landelijk, propageren op
ongekend brutale wij ze het dienstbaar zijn van een monument als
toeristische trekker. Men heeft vanzelfsprekend geen boodschap aan
de slijtage en het snellere verval
dienaangaande. De overheden, zeer
onder de indruk van fraai geïllustreerde folders en de ronkende bezoekerscijfers, delen met gulle hand
uit en de monumentenzorg heeft
het nakijken.
Het zijn met name ook deze aspecten, die het werk van ons Stichtingsbestuur verzwaren.
Het zou wenselijk zijn om binnen
een veel kortere periode dan thans
het geval is een project af te kunnen
werken: die gevelpartij, dat beeldhouwwerk, die schildering, het herstel van dat voorwerp uit de Museumcollectie.
Helaas, de aanvragen stapelen zich
al weer op en vooral de wetenschap
dat geen steunverlening zal leiden
tot totaal verlies.
Dat geeft wel eens een bitter smaakje: te weten dat er veel is dat te lang
moet wachten en dat de inkrimping
van toegewijd en vakkundig restauratiepersoneel niet wacht.
Niettemin, in de geest van onze erflaters gaan we door om waar mogelijk en toelaatbaar, mede ons cultureel erfgoed in stand te houden.

Projecten
"Van Grootvader tot Achterkleinzoon". Onder deze titel schreef de
heer J.W. Koenen van het Groote
Oost ons een goed gedocumenteerde brief, inzake mogelijke herplaatsing van een eerste steen. Terecht
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Eerste steen opnieuw geplaatst in Gerritsland 24.

vestigde de heer Koenen de aandacht op het feit dat het zo snel de
kleine monumentale zaken zijn, die
achteloos verdwijnen. Ons Stichtingsbestuur heeft de steen laten
herplaatsen, waar dat behoorde en
wel in de muur van het pand Gerritsland 2-4 te Hoorn.
Nu we toch "bij de weg" waren heb-

ben we dat maar even doorgezet.
Een initiatief van de directeur van
het Westfries Museum, de heer
R.J. Spruit, leidde tot de aanschaf
door de Stichting zelve van een
complete Scharensliep uit het begin
van deze eeuw, dienstdoende tussen Hoorn en Purmerend. Het uitzonderlijk gave machien is in lang-

Boogbrug, waarop toegangshek geplaatst is, bij boerderij Oude Gouw 1 te Wognum.

durig bruikleen afgestaan aan het
museum. Het is niet te hopen dat
het subsidiebeleid zich zodanig ontwikkelt dat de bestuursleden gedwongen worden er weer mee op
pad te gaan. U kunt het voorwerp in
volle glorie bewonderen onder het
wagenafdak in de museumtuin.
Voor het museum werd eveneens
medewerking verleend ten dienste
van de aanschaf van een zeldzaam,
zelfs te Hoorn gegoten V.0.C.kanon.
Twee belangrijke projecten mochten dit jaar worden voltooid. Het
betreft de totale restauratie van de
boerderij Oude Gouw 1 te Wognum.
Dank zij de medewerking van de
Stichting kon de oude toegangsbrug
tot de boerderij behouden blijven.
Achter het smeedijzeren hek zien
we dan de stoere stolpboerderij uit
1626, met recht een werk, dat de
meester prijst. Die "meester", de
heer Zwaan, mocht na jaren intensief sloven en werken dan toch de
afgelopen zomer het moment beleven dat een buitengewoon gedegen
en vakkundig staal van landelijke
bouwkunst als geheel hersteld weer
in gebruik mocht worden genomen.
Het tweede zeer spraakmakende en
niet minder klinkende project bestond uit de voltooiing van de restauratie van het klokkenspel van de
Grote Kerkstoren. In alle media is
voldoende aandacht geschonken
aan de herstelde beiaard.
Het Stichtingsbestuur rekende het
niet meer dan een plicht om te zorgen voor het algeheel herstel van
de grote luidklok in de toren. Naast
het gewone werk ten dienste van
uren slaan en carillonbespeling
heeft de luidklok steeds een centrale plaats ingenomen bij de plechtige
4 mei herdenkingen aan de voet van
de toren.
Ook hier moest constructief veel
werk worden verzet om weer tot
een aanvaardbaar resultaat te komen.
Medewerking werd voorts verleend
aan interieur- en schilderijenrestauraties en als een eenvoudig bewijs
van waardering verzorgde de Stichting ook de herinneringskaart voor
vijftien jaar stadswandelen met de
Gidsen van Oud Hoorn.

De luidklok in de Grote Kerl?toren

Tenslotte: Meent u met ons Stichtingsbestuur dat Monumentenzorg
ons aller zorg is, laat dit dan blijken
door het overmaken van een eenmalige bijdrage ten dienste van ons
fonds.
Rek.or. 47.53.73.898 t.n.v. penningmeester Kerkmeijer-de Regtstichting Hoorn, ABN-AMRO bank, postbus 31, 1620 AA Hoorn
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Een mogelijke laatste verslag
H. W. Saaltink
Na een bestaan van vijf jaar is de werkgroep "Hoorn 1806" bijna met
haar werk gereed. Er rest nog slechts het uittikken van het verzamelde
materiaal en het publiceren van de resultaten. Maar dat zijn aktiviteiten
die naar het zich laat aanzien, nog enkele jaren vergen.
Problemen
In het kort nog een keer het doel
van de werkgroep en de manier
waarop zij dit doel moeizaam, dat
wel, heeft trachten te bereiken. Wie
het nog eens in alle uitgebreidheid
wil nalezen, verwijs ik naar de vorige verslagen van dec. '85, dec. '86,
sept. '87 en juni '88.
De deelnemers aan de werkgroep
wilden met hulp van het verpondingskohier 1809 en het patentregister 1806 een overzicht geven van
de sociaal-economische situatie van
de stad Hoorn in het jaar 1806. In
eerste instantie zou het resultaat
worden neergelegd op losse bladen.
Deze bladen zouden het uitgangspunt kunnen worden voor een publikatie. Tijdens het onderzoek
bleek, dat het het meest eenvoudig
was, een blad per gezin in te vullen.
Als gezin werden beschouwd een of
meer mensen die een huishouding
vormden. Dat konden zijn: alleenstaanden, normale gezinnen met of
zonder kinderen of uitgebreide gezinnen met inwonende verwanten
of personeel.
Problemen waren er legio. Het was
niet mogelijk een volledig overzicht
van de stadsbevolking te verkrijgen.
Het patentregister waarvan voor
het bevolkingsoverzicht moest worden uitgegaan, geeft slechts informatie over een deel van de werkende inwoners. Boeren, maar die
woonden er weinig in de stad en
vissers, daarvan zullen er meer geweest zijn, werden niet geteld. Mensen zonder werk, dat waren de
werklozen en aan de andere kant
renteniers, werden uiteraard niet
opgenomen in het patentregister,
dat werd opgesteld voor de administratie van een belasting op beroep
of bedrijf. Daarentegen geeft het
verpondingskohier wel een volledige opsomming van alle gebouwen
in de stad.
Hoorn verkeerde aan het begin van
de 19e eeuw in een diepe economische depressie, waardoor er veel
woonhuizen en bedrijfsgebouwen
leegstonden. Daarentegen werden
veel huizen door meerdere gezinnen bewoond. De nummeringen in
het patentregister en het verpondingskohier liepen niet parallel, zodat het vaak moeilijk was na te
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gaan, in welk huis de in het patentregister genoemde mensen precies
woonden. Na veel gepuzzel lukte
het het grootste deel van de in
Hoorn werkzame bevolking onder
te brengen, maar in een naar onze
smaak te groot aantal gevallen
moesten we het antwoord op de
vraag waar iemand zijn domicilie
had, schuldig blijven.
Computer
Om het gevonden materiaal te kunnen bewerken, wordt het met een
database programma - een systeem
dat werkt als een elektronische
kaartenbak - in de computer ingebracht. Deze noteert bij elkaar behorende gegevens op zo'n kaart of
in een computertaal een record.
Daarna biedt het programma de
mogelijkheid tellingen uit te voeren
van het aantal malen dat een bepaald woord in het bestand voorkomt of alfabetische lijsten samen
te stellen van de gebruikte termen.
Zo wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld het aantal kruidenierswinkels dat in een bepaalde wijk
voorkomt, te tellen. De voordelen
van een dergelijke bewerkingsmethode springen direct in het oog.
Het materiaal kan op een overzichtelijke manier afgedrukt worden,
waarbij door uitgebreide indexen
de enorme massa gegevens toegankelijk wordt gemaakt. Dit laatste is
een onvoorwaardelijke eis gezien
de hoeveelheid van de gevonden
gegevens. Hoorn was in 1806 verdeeld in 19 wijken. Per wijk zijn tussen de 150 en 200 bladen ingevuld
zodat gerekend kan worden op ca.
3000 bladen. Deze kan men rangschikken op nummer, maar daarmee worden de andere gegevens
praktisch onvindbaar. De noodzaak
van alfabetische namenlijsten van
bewoners, huiseigenaren en straatnamen is zonder meer duidelijk.
In de voorgaande artikelen gewijd
aan het onderzoek is al een bescheiden voorbeeld gegeven hoe het gevonden materiaal met hulp van een
computer bewerkt kan worden. Zo
kunnen bijvoorbeeld de godsdienstige gezindheid, het voorkomen
van met name genoemde beroepen
of herkomst van de bewoners in de
verschillende wijken met elkaar ver-

geleken worden.
De gebruikte methode heeft slechts
één nadeel. Alle gevonden gegevens
moeten ingetikt worden, want alleen materiaal dat zich in het computerbestand bevindt, kan onderzocht worden. Omdat op dit moment slechts een enkel lid van de
werkgroep in staat is dit tikwerk uit
te voeren - wij zijn haar daarvoor
eeuwig dankbaar - zal de neerslag in
boekvorm nog wel een jaar of wat
op zich laten wachten.
Voorbeeld uit de wijk
Op dit moment is één wijk in de
computer ingebracht, nl. wijk 8 (of
M). Om te laten zien in welke richting de ideeën gaan voor de vorm
waarin de gegevens uiteindelijk zullen worden afgedrukt, geef ik hierbij
een bladzijde van de uitdraai uit de
computer. Deze blz. 13 bevat de gegevens van de panden M55 (gedeeltelijk) t/m 58. Omdat het huis nr
M57 twee woningen omvat die ieder
door een gezin bewoond worden,
zijn er op deze bladzijde vijf records afgedrukt met gegevens die
ieder informatie geven over een gezin. Om ruimte te besparen wordt
een groot deel van deze informatie
in afgekorte vorm gegeven. Bovendien is de informatie gestroomlijnd ,
wat wil zeggen, dat dezelfde begrippen door dezelfde woorden of afkortingen worden weergegeven. Alleen op deze manier is het mogelijk
tellingen uit te voeren van bijvoorbeeld het voorkomen van bepaalde
beroepen of bedrijven, of de herkomst en godsdienstige gezindheid
van de bewoners. Ik geef hierbij een
korte verklaring van de termen van
record M056.
Op de eerste uitspringende regel (s)
staan de gegevens van het gebouw.
Het record opent met het gebouwnummer, zoals dat voorkomt in het
verpondingskohier. De records zijn
op deze gebouwnummers gesorteerd. Dan komt het huisnummer
uit het patentregister (12.066) en
daarna, indien bekend, het kadastrale nummer (KA323). Dat verwijst naar het nummer (A 323)
waaronder het gebouw te vinden is
op de kadastrale kaart van 1832. Op
deze manier kan nauwkeurig de
plaats van het gebouw bepaald worden. Vervolgens een opgave van het
soort gebouw: HS voor huis zonder
omliggende grond, EG voor eigen in
tegenstelling tot huur. Dan de aanslag in de verponding f. 5. 70. Dit bedrag is omgerekend in een decimale

waarde, het verpondingskohier
geeft dit bedrag in de toen nog gebruikelijke aanduiding van 5 gulden
en 14 stuiver. Dan volgt de ligging:
Gerritsland noordzijde. Tenslotte
de eigenaar: Care! Zeegers. Om sort ering door het computerprogramma mogelijk te maken wordt de familienaam eerst genoemd.
Op de tweede inspringende regel
staan de gegevens van de hoofdbewoner. Eerst de naam Care! Zeegers, dan de geboortedatum, die in
dit geval onbekend is, waarom hier
alleen maar nullen zijn ingevuld.
Vervolgens de plaats van geboorte,
Hoorn en de godsdienstige gezindheid, rooms-katholiek.
Op de volgende regel de informatie
over het beroep of bedrijf van de
hoofdbewoner. De beroeps- of bedrijfsaanduiding wordt voorafgegaan door een nummer, omdat het
interessant is te weten, hoeveel verschillende aktiviteiten een ieder uitoefende, die economisch aktief was
in de Hoornse samenleving. De eerste rij afkortingen geeft aan, dat
Zeegers een winkel had in en venter
was met fruit, groente, vis, koek en
dergelijke met een omzet van minder dan f. 3000 per jaar. Hij moest
daarvoor een patentbelasting van
f. 1.50 per jaar betalen. Om de inkomsten uit dit kleine bedrijf wat
aan te vullen was hij ook nog officieel in dienst van de stad als
droogwerker, waarvoor hij f. 0, 75
patent betaalde. De betekenis van
het beroep droogwerker is nog niet
achterhaald.
Uit de volgende regel blijkt, dat hij
op 13 november 1791 te Hoorn gehuwd was, waarbij hij bij gebrek
aan eigen vermogen geen huwelijksbelasting had behoeven te betalen
en dus in de klasse Pro Deo (PO)
viel.
Zijn vrouw werd toen de weduwe
Frederica Mooy-Greeve, op een
voor ons onbekende datum gereformeerd (GR) gedoopt in Zwolle. De
getallen achter de plaatsnamen
moeten het mogelijk maken gebieden van herkomst van de Hoornse
bevolking te achterhalen.
Op de volgende regel staat het beroep van de vrouw. Hier is "gemeenschap van goederen" ingevuld , omdat zij door op deze manier te trouwen voor de patentbelasting hetzelfde beroep als haar man mocht
uitoefenen zonder daarvoor nog
eens extra belasting te betalen.
Op de volgende regel kunnen gegevens over geboorte, beroep en verhouding tot de hoofdbewoner van
medebewoners staan. Onbekend is,
of deze er waren, daarom is 'on' ingevuld. In het huis M58 staat op de-

ze regel een inwonende meewerkende schoonmoeder vermeld.
De laatste. weer inspringende regels
geven nog wat losse bijzonderheden die in de voorgaande velden
niet konden worden ingevuld.
Meest zijn dit transporten (bezitsoverdrachten) van het betreffende
pand tussen 1805 en 181 l. In dit geval wordt vermeld, dat op 21 maart
1810 het huis verkocht is door

Frans Houttuyn als verkoper - hij
trad als deurwaarder op voor Zeegers - aan de weduwe Marijtje ExterBuddebelt als koper. Het pand
wordt dan omschreven als een huis
met grond, aan de noordzijde van
het Gerritsland, aan de oostzijde
begrensd door een eigendom van
het Protestants Weeshuis aan de
westzijde door onroerend goed van
Cornelis Vlaming. Een voorbeeld
van een ingang op de gevonden ge-

Hoorn 1806 - wijk M
Luikes, Antje .....................................
Lune, Jan ..........................................
Lune, wed Barend .......................... ".
Maas, C. Willemsz. "."".""" ... "."."".
Maas, Pieter Willemsz""""" "."" .... .
Mak, Christiaan .............. " ................ .
Mastenbroek, Roelof"" ...... " ........ " ..
Medemblik, Klaas .. "." " ..... " ... " ....... .
Medes, Elisabeth ." ... " ... " ....... " ....... .
Meed ik, Hendrik """................ " ... " ..
Meerens, Allart ........ "."" ... "."" ....... .
Mennonite Gemeente"." ... " ............ .
Meuringer, Bonifacius .. " ..... "." ..... ".
Meyer, Albert "."" .. """" ."" ... " .. " ... "
Meyerink, Willem ... "." .............. "" ... .
Mooy, Hiltje "." .... "".""" .. """"."".".
Mooy-Greeve, wd. Fred erica ...........
Mulder, Borber Jans" .. " ...... " ... " ......
Nauwta, Trijntje .... " ..........................
Neuteboom, Herman"." ... " ..............
Nierop, Trijntje "".""........... " ...........
Nieuwenbos, Jacob .. " .................. " ..
Nottelman, Abraham .............. " ....... .
nvt ................................ " ................... .

Ocks, Jannetje" ............ "" .................
Olthoff, Arnoldus " ... " ... " ........... " ... "
Olthoff, Johannes .... " ... " ... "." ... " ... "
on ........................................................

Oote, Grietje Jans ." "." .. " ........ " ...... .
Ophem, Jan van en de Groot ......... .
Ophem, Jan van." ......... "." ........ " ... "
Overman, Christiaan .... "." ... " ........ "
Paardebos, Marijtje ........................ "

Ml42;
M021;
M135;
M013;
Ml23;
Ml40;
M023;
M014;
MOOO;
M057;
M109;
M053;
Ml03;
M084;
MOll;
M039,
M038;
M056;
M087;
Ml02;
M072;
MOIO;
Ml02;
M024;
M005;
M013;
M030;
M044·
M075;
Ml35;
M034;
M044;
M090;
MOOO;
M004;
MOlO;
M016;
M030;
M044;
M047;
M051;
M055;
M073;
M081;
M086;
m094;
M099;
Ml06;
Mll4;
Ml24;
Ml34;
Ml45;
Ml58;
Mll3;
M078;
M075;
M098;
M092;

M054;
Ml04;

M102;
M105;

M102;
Ml06;

M006;
M027;
M031;
M047;
M091;
Ml46;

M006;
M029;
M036;
M049;
Ml02;
Ml52;

MOlO;
M030;
M043;
M057;
M106;
Ml52;

MOOO;
M005;
MOIO;
M018;
M033;
M044;
M047;
M052;
M059;
M074;
M082;
M088;
M095;
MlOO;
MllO;
M115;
Ml25;
Ml36;
Ml52;

M003;
M006;
M013;
M020;
M036;
M045;
M048;
M053;
M063;
M079;
M083;
M091;
M097;
MlOl;
Mll2;
M117;
Ml28;
Ml41;
Ml52;

M006;
M015;
M023;
M042;
M046;
M049;
M054;
M069;
M080;
M085;
M093;
M098;
M104;
Mll3;
Ml23;
Ml33;
Ml43;
M157;

M040;
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gevens is de aparte afgedrukte alfabetische namenlijst va n alle eigenaren van gebouwen, hoofdbewo ners
en hun echtgenoten van wijk M met
verwijzing naar de nummers waaronder zij gevonden kunnen worden.
Nvt betekent niet van toepassing.
De term on voor onbekend geeft de
plaatsen aan waar de nijvere onderzoeker het ook niet meer wist.

Vlaming, Cornelis Willemsz
on
01; wittebroodsbakker: f. 9
on
on
on
on
on
1806.00.00; VK Kalker Jurian; KP Vlaming, Cornelis Willemsz; HSmgr en kamertje onder 1 dak en uitgangen in de kleine Klampsteeg; Gerritsland NZ; 0 Zeegers, Care!; W Kleine Klampsteeg; PHm gr; grote klampsteeg; Z Zeegers, Care!; N Tieleman, Jacob (M096); f. 1000
M056; 12.066; KA 323 HS; EG 5.70 Gerritsland NZ Zeegers, Care! Zeegers, Care! 0000.00.00; Hoorn; 010; RK
01; wi en ve fr en gr vis koek ed < f.3000; f.150; 02; stadsdroogwerker; f.075
1791.11.13; Hoorn; 010; PD
Mooy-Greeve, wd Frederica 0000.00.00; Zwolle; 032; GR
01; gemeenschap van goederen
on
1810.03.21; VK Frans Houtuyn deurwaarder (Zeegers, Care!); KP
Exter-Buddevelt, wd Marijtje; HSm gr; Gerritsland NZ; o
Protestants Weeshuis; W. Vlaming, Cornelis
M057; 12.067; KA322 HS; EG 4.20 Gerritsland NZ hoek Grote Klampsteeg Meedik, Hendrik
Meedik, Hendrik 0000.00.00; Edam; 013
01; wi zout zeep kr mosterd laatstgenoemde ve < f.1 500; f.1.50; 02
1000 pond thee; f. l
1803.07.31; Hoorn; 010; f.3
Ruyter, Reinouwtje 0000.00.00; Bovenkarspel; 011
on
on
1810.03.05; VK Meedik, Hendrik, KP Fikke, P; HSm gr+achterwoning; Gerritsland NZ; W exter-Buddevelt,
wd Marijtj e; 0 Grote Klampsteeg; f. 64
M057; 12.068; KA321; vv nvt nvt nvt nvt
Rodijk, wd Anthony 0000.00.00; Raalte; 040; RK
on
1800.03.09; Hoorn; 010; PD
Sanders, wd Elisabeth on
01; werkster; f.O, 75
on
nvt
M058; 12.069; KA315 HE; EG 8.35 Gerritsland NZ hoek Grote Klampsteeg Pel, Anthony
Pel, Anthony on
01; houtkoperskn sjouwer los werkman; f0.75
1805.05.19; Hoorn; 010; PO
Groot, Margretha de 1772.08.21; Hoorn; 010; GR
01; 1000 pond thee; f.1; 02; wi zout zeep gr en kr waren turf hout< f.3000; f.l
Mulder, Femmetje Coertsz; werkster; f.075; schoonmoeder
1807.02.04; Vk Pel, Anthony; KP Wolff en Halm; HSE+ vrije uitg
Grote Klampsteeg; Gerritsland NZ; 0 Wiek, Dirk; W Grote Klampsteeg; f.165
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Kent u Hoorn ook zo?
J.M. Baltus
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische
Hoorn
Het was voor de meeste inzenders
van de vorige prijsvraag geen grote
klus: opzoeken waar de Hoornse tor entjes 'ins Blaue hinein' wijzen.
Harm Stumpel en Els Lust schrijven
bescheiden: "Hierbij de oplossing
(binnen dertig seconden na het opslaan van het blad. Komen we nu in
het Guiness Book of World Records?).
"Duidelijk een geval van thuis oplossen op de bank," vindt Rik Singer
en dat klopt ook wel want J.C. Altorffer stuurde "uit het hoofd" zijn
oplossing in vanuit Utrecht. Toch
meldden sommige inzenders dat ze
voor alle zekerheid de stad ingewandeld zijn.

De oplossingen:
Foto 1: Dakruiter van het voormalige Sint Ceciliaklooster, gezien vanuit de Nieuwsteeg. De heer Homan
schrijft: "De versiering tussen de
bogen van de uit-vormige bekroning
van de dakruiter is werkelijk heel
mooi. Op het gebied van ijzerwerk
zijn schitterende kunstwerken tot
stand gekomen. In Antwerpen bijv.
is de Quinten Metsijsput met een
bovenstuk van smeedwerk met gebogen takken met bladeren, krullen
enz. Je krijgt het idee van een schilderstuk. Onder langs de putrand
staat dan ook ingebeiteld: "De liefde
maeckte van den Smidt (Metsijs)
een schilder". De kapel werd in
1435 ingewijd.
Foto 2: N.J. Groot vertelt hierover:
"Het is het pand van de fa. Brüggemann, hoek Nieuwsteeg-Kruisstraat.
Gebouwd naar voorbeeld van een
pand in Berlijn. De bouwheer, zekere "Peukie" Smits (G.J. Smits), was
zeer gefascineerd door het Berlij nse
gebouw (aldus mevrouw Brüggeman die ik bij het samenstellen van
HHSM over de geschiedenis van het
Hoornse pand sprak."
HHSM meldt nog dat op het pand
nog hekjes moesten komen, maar
hoewel die al bij de schilder stonden, zijn ze wegens geldgebrek
nooit aangebracht en sedertdien
spoorloos. Het pand was klaar in
1915 en heette "De stad Berlijn". De
familie Hellingman vertelt: "We weten nog dat Smits deze zaak had. Hij
was een bekend persoon in Hoorn
en hield af en toe een grote uitver-

koop met allerlei stunts. bijv. een
heel kostuum voor vijf cent; dan
stonden de mensen 's morgens heel
vroeg al in de rij voor zo'n buitenkansje. "
Bij de fotobeschrijving in het vorige
kwartaalblad stond per abuis: in
1961 opgeknapt. Dat moet zijn 1991.
Als bewijs een extra foto waarop
loodgietend kunstenaar H. van de
Weurf bezig is het torentje te restaureren.
Foto 3: Piet Aartsen: "Traptorentje
van de Oosterpoort dat toegang
geeft tot de (bewoonde) wachterswoning. Dit torentje is in 1913 uit
modern materiaal opgetrokken. De
wachterswoning is op de poort gebouwd in 160 l. En - later afgebroken - torentje moest daarheen toegang verschaffen. Daarna bereikte
de wachter de woning via een houten trap.

Lust, Dirk Tangeman, fam. Hellingman, Joke en Ben van Tartwijk,
J. Homan, Jorrit Kelder, Piet Aartsen, R. Mantel, J. de Rooy, J.A.G.
Schermer, mevr. M.C. Mes, mevr.
J.C. Waard-Opmeer, Mart Pierlo, Rik
Singer, ing. N.J. Groot.
Dit keer strekte vrouwe Fortuna
haar gelukbrengende vinger uit
naar J. Baart, Glazenwagen 28 die
dus in het bezit komt van de bekende boekenbon.

Nieuwe prijsvraag:
Dit keer weer een 'thematische' uitdaging: zes boten, afgebeeld op gevelstenen.

foto 1: Met het onderschrift erbij niet
zo moeilijk, een vrij late uit 1723.

t.

Foto 4: Dakruiter van de Noorderkerk. De Hoornse kerken kregen zulke kleine torentjes omdat de grond
hier te slap was voor een groot
exemplaar.
Foto 5: Klein vierzijdig klokketorentje in de hoek van het 'vierkant' en
de noordelijke vleugel van het SintPietershof. Van de twee klokken die
erin horen is er een geschonken
door de vereniging Oud Hoorn in
1949, vertelt de heer Tangeman. De
heer Homan weet meer: "Het uurwerk (met de ene wijzer) is gemaakt
in 1774 door Dames Starr. een
Hoorns uurwerkmaker. Van hem
werd in 1984 bij Christie's in Amsterdam een staande klok geveild
voor het kapitale bedrag van
f. 102.600,-. Deze klok had Starre gemaakt tussen 1760-1765. Het bijzondere aan deze klok was dat de datumaanwijzing automatisch is: er
was rekening gehouden met maanduren van 28, 30 en 31 dagen, ook
met het schrikkeljaar was rekening
gehouden: eens per vier jaar een
maand met 29 dagen. Dit was dus
een zgn. eeuwigdurende kalender.
Een knap staaltje van deze Hoornse
vakman."

Goede oplossingen kwamen binnen van:
J.C. Beekhof, J.C. Altorffer, J. Baart,
fam. Lampe, Har m Stumpel, Els

foto 2: Een schip dat de volle wind in
de zeilen heeft. Let op het vergulde
leeuwtje op het roer.
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foto 3: Een soortgelijk schip als op
foto 2?

foto 5: Een heel bekende die trouwens niet in zijn eentje op deze gevel vaart.

foto 4: Deze lijkt weer op die van
foto !.

Graag ontvang ik uw inzendingen
voor 15 februari 1992. Ik hoop dat
er onder de lezers mensen zijn die
enige maritieme kennis bezitten en
die iets over het scheepstype kunnen vertellen. Oplossingen (schriftelijk) naar J.M. Baltus, Grote Oost
98-100, 1621 BZ Hoorn. Onder de
goede inzendingen wordt weer een
boekenbon verloot.
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foto 6: Is dit nu wel of niet een fluitschip?

De Prullenbak
Leo Hoogeveen
In de eerste week van september
1991 fietste ik na een avonddienst
langs de gebruikelijke route van het
stadhuis naar huis en ontwaarde ik
op de hoek van de Koepoortsweg
en de Van Dedemstraat een gat in
de grond op de plek waar twintig
jaar lang het Van Dedemmonument
had gestaan. Ik verlegde onmiddellijk mijn route naar het Noorderplantsoen om te zien waar de baron
was gebleven. Ondanks de duisternis kreeg ik een goede indruk van
de nieuwe plek van het monument
en ik was laaiend enthousiast! Dat
overkomt me zelden bij veranderingen in de stad.
De volgende dag ben ik bij daglicht
weer gaan kijken en ik was opnieuw
verrukt over de fraaie plaatsing van
het in wezen oerlelijke l 9e-eeuwse
geval.
Het gevoel van tevredenheid , dat
mij verwarmde telkens als ik langs
het monument fietste, maakte
plaats voor verbijstering toen ik
eind oktober de prullenbak ontwaarde.
Een kolossale prullenbak van misschien wel anderhalve meter hoog

verknoeide het uitzicht op het monument totaal. De twee zitbanken
waren nog tot daaraantoe; ze komen nauwelijks boven de heg uit.
Maar tussen die twee banken, op
een asymetrische plaats, stond een
houten prullenbak, die het monument in lelijkheid verre overtrof. Op
pagina vijf van Onze Krant Hoorn
van 31 oktober 1991 kunnen we lezen aan wie we de banken en de papierbak te danken hebben en Hoorn
kan deze firma zeer dankbaar zijn.
Er is in de stad zeker behoefte aan
zitbanken om rustig van mooie
plekjes te kunnen genieten.
Er zijn negen banken en vijf papierbakken geschonken. Waar die allemaal zijn terechtgekomen en wie
verantwoordelijk is voor het uitkiezen van de plekken weet ik niet. Het
zal de gemeente wel weer wezen.
In de zestiger jaren maakte een
hooggeleerde heer reclame voor
een onderwijsinstituut met de prangende vraag: 'Bewijs mij eens dat u
geen knurft bent'. Deze zin kwam zo
maar spontaan in mij op toen ik de
bak voor het eerst in het vizier
kreeg.

Streek VVV
West-Friesland
zoekt gidsen
voor
wandelingen
door Hoorn
In het groepsdagtochtenprogramma van de Streek VW
West-Friesland worden naast
complete dagarrangementen
ook wandelingen door Hoorn
op de markt gebracht.
Dat voor deze wandelingen
enorm veel belangstelling bestaat, blijkt wel uit de toename van het aantal groepen: in
1989 ca. 32 groepen; in 1990
41 groepen.
Aangezien zowel landelijk als
regionaal het accent in de
promotie komt te liggen op
cultuur-historisch toerisme
gaan wij er vanuit dat de belangstelling voor rondleidingen door de stad Hoorn zal
toenemen.
Het is daarom van belang dat
wij als VW-organisatie over
voldoende gidsen kunnen beschikken. Op dit moment zijn
al een aantal gidsen van de
Vereniging Oud Hoorn beschikbaar voor de VW-wandeltochten.
Toch doen wij hierbij een oproep voor gidsen zich bij ons
aan te melden. Wij zoeken zowel gidsen voor Nederlandse
groepen als voor Duitse, Engelse en Franse groepen.
Vanzelfsprekend ontvangt u
een vergoeding voor geleverde diensten.
Nadere informatie hierover
kunt u verkrijgen bij:
Streek VW West-Friesland ,
Nieuwstraat 23,
1621 EA Hoorn;
mevr. M. Sluijs,
tel. 02290-13586.
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Grote Noord raakt weer twee
gerenommeerde zaken kwijt
door Herman Lansdaal
Gerenommeerde midde nstandszaken op het Grote Noord ruimen steeds
meer het veld voor vestigingen, die vaak onderdeel zijn van grote concerns. De oude vertrouwde aanblik van Hoorn's belangrijkste winkelstraat met stedelijke neringdoenden verdwijnt hoe langer hoe meer. Dat
moet de stad aan haar hart gaan, want veranderingen van het straatbeeld maken het Grote Noord er doorgaans niet mooier op, integendeel.
De tijdgeest heeft de winkelstand echter in een ijzeren commerciële
greep; die ontwikkeling is ook in Hoorn niet tegen te houden.

Uit de jaren dat Simon de Wit nog bestond en naast banketbakkerij Meskers was gevestigd.

Na de onlangs voltooide verhuizing
van de zaak van de Gebr. Eijken en
de sluiting van de dameshoedenwinkel van mevrouw Schouten-Roelofsen, valt deze maand ook het
doek voor twee van ouds bekende
zaken aan het Noord, te weten de
slagerij van J.J. Paauw en de banketbakkerij van E.G. Meskers.
Paauw heeft de sleutel al definitief
omgedraaid, Meskers volgt op 29
december dat voorbeeld. Beiden
hebben geen opvolgers. De slager
heeft zijn pand verkocht aan een
projectontwikkelaar; hij weet nog
niet wat er in zijn zaak zal worden
gevestigd. In het pand van de banketbakker komt een modehuis, dat
deel uitmaakt van een ket en modezaken .
Het kost beide ondernemers grote
moeite hun werkplek te moeten verlaten. Ze hadden graag nog een tijdje doorgegaan met hun 'ziel en zaligheid', maar voor beiden geldt het
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onverbiddelijke, keiharde gegeven,
dat een ambachtelijk vak in hun
branche op het duurste stukje
grond in de binnenstad, niet meer is
vol te houden. Althans niet op de
manier, zoals dat nu wordt uitgeoefend, vinden ze.

Tot op het bot
Zou Jan Paauw het dan anders
doen?
"Was ik maar twintig jaar jonger",

zegt de nu 64-jarige slager, "dan probeerde ik het misschien nog wel,
anders natuurlijk, maar dan kon ik
t enminste slager blijven en dat ben
ik tot op het bot".
Dat blijkt, want hij vertelt honderduit over z'n loopbaan en die van zijn
vader, Johannes Jacobus Paauw, de
in 1890 geboren zoon van een veehouder uit De Weere. Twaalf jaar
oud - en reeds wees - ging de jonge
Jan-Jacob het slagersvak leren bij
Simon Wever aan het Grote Noord
128, uitgerekend de zaak, die hij later zelf zou overnemen. Om zich te
bekwamen in vlees snijden en worst
maken mocht de familie van J.J.
Paauw slager Wever een gulden per
week toe betalen voor de opleiding.
De slagersleerling kreeg geen cent.
Hij had het vak echter snel onder
de knie en bekwaamde zich bij andere bazen. zoals de joodse slager
Polak in de Kerkstraat. In 1914, nog
slechts 24 jaar oud, begon de boerenzoon een eigen bedrijf in Voorburg, dat hij in 1917 verkocht, omdat hij wegens de mobilisatie voor
het leger werd opgeroepen (oorlog
' 14-'18). Daarna sloeg J.J. Paauw - in
1919 - zijn slag in Hoorn. Op advies
van de vader van de onlangs overleden Herman Welkers kocht hij voor
de somma van f 13.000 de zaak van
slager Wever. Uit verkoopacten, die
in het bezit zijn van Paauw jr. blijkt
dat Wever het pand in 1894 voor
f 5.040 had gekocht van ene Gleijsteen, die banketbakker was. Volgens Paauw jr. is het pand Grote
Noord 128 wel 200 jaar oud.

Worstmakerij
Achter de slagerij stond in die tijd
een oud huisje aan het Nieuwe
Noord, waar in ene Jaap Bos woonde. Door de steeg langs dat huisje
kon Paauw met moeite de koeien
drijven, die hij achter zijn zaak 'op
een plaasie' zelf slachtte. In 1930

Banketbakkerij
Meskers en slagerij
Paauwdicht

kocht de slager het huisje van Bos,
liet het slopen en bouwde er een
worstmakerij, waaraan dringend behoefte was. De klantenkring groeide, vooral ook in de Streek, de omzet nam aanzienlijk toe.
Er is een omvangrijk kasboek bewaard gebleven uit de jaren '30 met
namen van vele klanten, die blijkbaar per maand kwamen betalen.
De pastoor van Westerblokker was
er zo een; hoge rekeningen soms
wel van f. 3000,- of meer. Er staan
meer onthullende cijfers in.
Januari 1932: pond ossehaas 90 et,
pond biefstuk f 1,02, 1 ons kalfsoester 25 et., 6 ons kalfslappen f 1, 10,
rosbief 60 et per pond, enzovoorts.
In januari 1940 kostte 2 ons biefstuk
29 et., anno 1991 ligt de prijs daarvan rond f. 6,-.

en rookworst kwamen kopen, want
die konden ze nergens anders krijgen. Dat aparte werk is erg arbeids-

koeienmarkt in Leiden te gaan,
"want daar is het echte slachtvee,
per week wel een kleine duizend
koeien. Een goeie koe kost nu
f. 2.500,-. veertig jaar terug nog
geen f. 1.000,-, dus ga maar na. Vet
mogen ze niet meer zijn en het
vlees is ook niet meer zoals vroeger,
de meeste beesten worden modern
gevoerd, groeihormonen, weet je
wel, er zit daardoor minder smaak
aan".
Paauw prijst daarentegen de nieuwe
Franse koeienrassen, de Pimontese
(gitzwart) en d'Aquitaine (blond).
"Die kocht ik vooral in Leiden, beste
beesten", zegt 'ie terugblikkend, een
wolk sigarenrook wegblazend, waarin zijn gedachten definitief lijken op
te lossen. Het is alsof de geest van
de dichter J.C. Bloem rondwaart:
"Voorbij - en o, voorgoed voorbij".

Il

'Ambachtelijke zaken op
dure grond redden het op
den duur niet meer'

Paauw jr. verbouwde de zaak van zijn vader in 1963. Senior stapte als eerste glunderend de nieuwe winkel binnen.

Vlees per bodes
Slachtte Wever volgens de overlevering in 1902 wel tien koeien per
week, Paauw moest het met veel
minder doen, hoewel hij toch een
beste zaak had: in '68 had hij drie
koeien per week nodig, de laatste
jaren kon hij met twee runderen
volstaan. Hectisch waren de ochtenden, dat alle bestellingen voor
de Streek met vrachtrijders mee
moesten, die op de Vale Hen met
ronkende motoren stonden te
wachten. In de dorpen waren nog
geen of onvoldoende slagers, zodat
de Hoornse zaken in de jaren '50 en
'60 veelal de klandizie kregen. Lies
en Jan Paauw weten het nog precies:
"Dorus Sneek voor De Weere, Arie
Vis uit Ursem, Mak voor Blokker,
Smit naar de Zuidermeer en Slok
voor Broekerhaven. Kilo's vlees namen ze mee, wat een tijd. We hadden zelfs klanten uit Amsterdam,
die speciaal bij ons zoutloze met-

intensief, mooi om te doen, maar
het is niet meer rendabel."
Hoe Jan Paauw jr. nog bezeten is
van zijn vak demonstreert 'ie door
een uitgebreid referaat over de produktie van bloedworst te geven: "Ik
maakte altijd nog de worst volgens
een oud recept van uitsluitend varkensbloed en met roggemeel. Dat
zie je tegenwoordig vrijwel niet
meer. Het is ook niet meer te betalen. Een onsie kost een gulden of zo,
daar moet zowat geld bij, maar ja 't
is je vak en dat houdt me bezig".

Ouderwetse slager
Paauw was altijd bezig in z'n slagerij. ook vaak op zondagen. Maakte
tot het laatst toe elke week z'n eigen leverworst, in de jaren '60 en
'70 wel 400 pond per week. Hij verwierf in 1969 de zaak in eigendom,
nadat hij deze eerst een aantal jaren
van zijn vader had gehuurd. Vader
Paauw was een jaar eerder overleden. Jonge Jan zat al vanaf zijn dertiende in het vak. Hij was ooit voor
halve dagen begonnen bij slager
Tromp in Wognum.
Een ouderwetse slager, die twintig
jaar lang elke maandagmorgen voor
dag en dauw opstond om naar de

Het mes erin
Jan Paauw heeft uiteindelijk het
mes in zijn zaak moeten zetten.
Trouwe knecht Ted Commandeur
gaat met de VUT
"Projectontwikkelaars bestookten
ons al jaren met brieven en telefoontjes. Die azen nu eenmaal op de
nog bestaande middenstandszaken
in het rondje. Toen we uiteindelijk
besloten te stoppen heb ik makelaar Prins ingeschakeld. Het ziet er
somber uit voor zaken als de onze.
Hoorn is voor middenstandszaken
in een aantal branches geen verzorgingsgebied meer, wat je met de
hand moet maken is straks niet
meer te betalen, de kosten stijgen
de pan uit, geen opvolger en dan
ook nog m'n leeftijd. Als de juwelier
om de hoek een middag aardig verkoopt, heeft 'ie een omzet als van
een slager een hele week. Er wordt
ook nog een keer veel minder vlees
gegeten dan vroeger en bovendien
staat de omzet dan nog zwaar onder druk door de supermarkten".
Volgens .J.J. Paauw waren er voor de
oorlog veertig slagerswinkels in
klein Hoorn, nu komt hij snel tellend op niet meer dan elf zaken. "En
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ik voorspel je, het eind is nog niet
in zicht".

Zelfde liedje
Het verhaal van Jan Paauw gaat in
zekere zin ook precies op voor dat
van banketbakker Bert Meskers aan
de overkant van het Grote Noord
(101). De zoon van een bollenkweker uit Hillegom vestigde zich in
1967 in de zaak, die toen al een reputatie had hoog te houden: banketbakkerij Droog. De jonge Meskers had tot in Duitsland toe ervaring opgedaan in de fijne banketbakkerij. In Hoorn vond hij wat hij
zocht om voor zichzelf te beginnen.
Banketbakkerij Droog bestond sedert 1912, toen de stichter J.J. een
zaak aan de overzijde van de straat
op nummer 124 was begonnen.
Twee jaar later vestigde Droog zich
op het huidige adres in het pand,
dat tot dan een bijkantoor van de al
lang niet meer bestaande Noorderbank was. De gemeente gaf hem
ook toestemming er tevens een
melksalon in te beginnen. Zoon en
dochter van J.J., Henk en Marie, zetten de banketbakkerij voort, nadat
de stichter in 1939 was komen te
overlijden. De zaak was toen al lang
een begrip in Hoorn en zij zou dat
jarenlang blijven, tot op de huidige
dag, zij het onder de naam van de
nieuwe eigenaar.

Moderne zaak
Bert Meskers zag het hier van het
begin af aan zitten, ook al kwam 'ie
van buiten. Hij bouwde zijn zaak in
de loop der jaren uit in een eigent ijds winkelpand, liet de nostalgievan-toen varen, verbouwde tweemaal en speelde zakelijk in op het
besluit van de gemeente het autoverkeer van het Grote Noord t e weren: Meskers begon een koffieshop
voor de passanten in de winkelstraat. Dat werd 'n succes, zegt de
banketbakker, een compensatie
voor het verlies aan klanten, die
niet meer met de auto voor de deur
kwamen. Toch stopt hij er mee. 52
jaar oud. Waarom dan wel? Het antwoord had van Jan Paauw kunnen
zijn: "Het is niet meer te doen, ambachtszaken op een Al-lokatie in
de binnenstad zijn ten opzichte van
bijv. modezaken niet meer te exploiteren. Het vak is zo arbeidsintensief
geworden, dat geen mens werken
op deze manier tot zijn zestigste
kan volhouden. Je gezondheid
wordt kwetsbaar, ik heb vorig jaar
al een waarschuwing gehad. Mijn
zoon van 15 zie ik bovendien niet in
de bakkerij stappen. En voor een
buitenstaander is het niet meer te
betalen. Dan zouden de gebakjes,
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Slager Paauw sr. won veel prijzen met zijn vee. Hier poseert jonge Jan ( 11 jaar oud) zo'n
luxe vetweider voor de winkel, links veehouder Dirk Koning uit Westerblokker en Jans zusje Martha. Rechts naast de slagerij was de bakkerij van Betje Wesselman, links de parfumeriezaak van Barend de Vries.

net als in het buitenland overigens,
hartstikke duur worden. Dat doen
we hier niet. Dan heb je dus weinig
keus meer. De projectontwikkelaars
hebben ons overigens wel tien jaar
achter de broek gezeten, niet te geloven, maar we zijn er nooit op ingegaan".

Gemeengoed
Hij zegt het te betreuren. dat er
geen buitendijks parkeerterrein bij
de Westerdijk is aangelegd, dichtbij
de binnenstad om het 't winkelende
publiek wat makkelijker te maken,
toen het Grote Noord autovrij werd
gemaakt. "De mensen lopen niet
met een doos gebak naar het station. waar hun auto nu staat of nog
verder. Je kunt veranderingen aan
het beeld van een stad wel erg vinden, maar moet een gemeente ook
geen rekening houden met en inspelen op de behoeften van de consument? Ontwikkelingen in koopgedrag kan toch niemand tegenhouden. En wat heb je aan behoud, hoe
mooi ook, als de functie van de stad
en het belang van de middenstand
wordt aangetast? Niet m'n collega's
zijn m'n concurrenten, wel de auto's van mijn klanten. Daarvoor gaat
alles opzij. En dan: ons produkt is
zo langzamerhand gemeengoed geworden, levensbehoeften veranderen, maar ook de smaak van de
mensen. De lekkernij van eenmaal
in de maand is er niet meer bij. Je

kunt tegenwoordig overal gebak halen. Echte kwaliteit wordt te duur,
dat is het".
Bert Meskers constateert daarnaast
met spij t in z'n stem, dat er nog
maar zo weinig echte vakmensen
onder de banketbakkers zijn. Hij
zou ze wel willen opleiden, zegt 'ie,
maar daar heeft hij natuurlijk geen
tijd voor. De zaak heeft alles gevraagd. Voor Meskers en zijn echtgenote. vier medewerkers en drie
winkeldames is de zaak in 1992
voorgoed verleden tijd. Aan de banketbakkerij vanaf 1914 is na 78 jaar
een eind gekomen. Meskers heeft er
24 jaar ingezeten. In zijn tijd gingen
de collega's Stam, Van Veen, Houtlosser en Kleppe hem voor.
"Gelukkig heb ik er op mijn manier
nog voor kunnen zorgen, dat Grote
Noord 101 in ieder geval een zekere
stijl behoudt en niet wordt als wat
ik tot m'n ergernis wel om me heen
zie gebeuren. Dat is tenminste nog
enige voldoening. Nee, we blijven
niet boven de winkel wonen, maar
we verlaten Hoorn ook niet. Ons
stekkie wordt straks de Grote Waal.
En dan zien we wel verder".

Men vraagt ons
H. W. Saaltink
De oogst aan nieuwe inzendingen en oplossingen van oude problemen
was ook dit maal ge ring. Ik ontving alleen een foto met een bijpassend
gedicht van de h eer Zuiker, die ik om zijn bijzonder karakter in een
apart artikel plaatste, terwijl er slechts één brief met informatie binnenkwam. Er liggen nogal wat foto's die eerder zijn ingezonden, zodat dit
artikel toch niet al te kort behoeft te worden.

Christelijke jongelingen
De eerste nieuwe foto die ik plaats
ontving ik van de heer Osinga sr.
voor vele fotoliefhebbers een bekende naam in deze stad. Het is een
groepsportet van de Christelijke
Jongelingsvereniging "Filippus" genomen omstreeks 1933 in de tuin
van de Parkschouwburg. Volgens de
eveneens hierbij geplaatste schets
zijn te zien: 1. Zeger Karsen, 2. Jan
van Dijk, 3. ene Homan, 4. ds. Barger, 5. Jo Prost, 6. Jaap van Putten.
7. Koos van de Bovenkamp, 8 t/m 10
onbekend, 1l Gerrit Prost, 12. Piet

Foto 1: groepsportret christelijke Jongelingsvereniging Filippus".

Joffe rs en schoolkinderen
De brief die ik ontving, was afkomstig van mevrouw Koolhaas-Gijzelaar uit Texel. Ze vertelde me, dat
de Hoornsche Joffers, waarvan
sprake was in de bijdrage in het juni-nummer, een groep dames waren
die in Hoorn een middelbare school
hadden bezocht. Zij herinnert zich
nog de dames Heine-Kaaskoper,
Fokker-van Foreest, Suiker-Kooiman
en Tuender-Nobel. De kring kwam
regelmatig in Amsterdam bij elkaar.
Maar dat is verleden tijd. Nu zijn de
meesten overleden of zoals zij zegt
'niet meer aanspreekbaar'.
Dan geeft zij een aantal namen van
leerlingen van de klas van juffrouw
Del van de Lagere School, zoals
zo'n instelling vroeger heette, aan
de Draafsingel (foto 1 in het laatste
september-nummer). Rechts naast
de juffrouw staat een meisje Van
Beek-Sciaroni. Haar ouders hadden
een br illenwinkel op de hoek van de
Ramen en de Nieuwsteeg, naast de
Lutherse pastorie. Het vierde meisje van links op de bovenste rij is
waarschijnlijk Truus van Veen. Haar
vader was bij de K.S" een voor mij
onbekende instelling. De achtste en
laatste is Marie Jellema, die met ds.
Dekker trouwde en onlangs naar
Avondlicht verhuisde. Rechts naast
het meisje Van Beek op de derde rij

staat Marie Brandenburg, waarvan
de vader bij de Dienst van het Kadaster werkte. De jongedame rechts
daarvan is waarschijnlijk Wil Sipkes, waarvan de vader gemeente·
ambtenaar was. Rechts naast haar
is dan nog met bril Bet s Keetman te
zien, de dochter van een winkelier
in huishoudelijke artikelen in de
Schoolsteeg. Veel van de overige gezichten kent ze wel, maar de bijbehorende namen is zij vergeten. In·
dien andere lezers haar bij het terugvinden van de namen zouden
kunnen helpen, zou ze dat zeer op
prijs stellen. Ik breng haar verzoek
om hulp graag over.

foto 2: Werkplaats Spoelder.

Postma, 13. Marinus Kleppe,
Gerben de Groot, 15. Eef Karsen,
Jo van Regteren, 17. Jan Osinga,
Jan Booy, 19. Wim Ooievaar,

14.
16.
18.
20.

Schets Jongelingsvereniging Filippus.
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Henk van de Bovenkamp, 21. Klaas
Kleijer, 22. Jan van de Bovenkamp,
23. Sikke Hiemstra, 24 onbekend.
Graag de namen van de onbekenden.

Timmerman Spoelder
Van mevrouw Broertjes-Roorda ligt
bij de redaktie al lange tijd een foto
van een groep mensen voor de timmermanswerkplaats van G. Spoelder. Gerrit Spoelder verbouwde het
huis van A. Sopar, waarover iets
verteld wordt in het decembernummer van 1990. Gerrit Spoelder
was een bekende figuur in de
Hoornse samenleving. Bij stadsfeesten bouwde hij stellages en ook in
de Parkschouwburg schijnt hij aktief te zijn geweest. Hij staat hier
voor zijn werkplaats op het adres
Grote Oost 31. Wie van de afgebeelde figuren Gerrit Spoelder is, is ons
niet bekend en ook van de overige
aanwezigen hebben we geen namen. Gaarne een lezer van ons blad
die ons wat op weg kan helpen.

Van Hinte
In het vorige nummer vertelde ik
een paar foto's te hebben ontvangen en daarbij de naam van de gever te hebben vergeten. Het bleek
de heer Hellingman te zijn. Zijn beide foto's wil ik dit keer plaatsen. De
eerste is een opname van de petroleumvenster, mevrouw Van Hinte. In
haar dagen zal het mevrouw er wel
nooit bij gebruikt zijn. Hoewel de
naam bekend is, plaats ik deze foto
Foto 4: bewoners Gravenstraat.
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Foto 3: mevrouw v. Hinte met petroleumkar.
toch om zijn uitzonderlijk historische waarde. Petroleumventsters
met een blik op een klein handkarretje zijn verdwenen. De door hen
verkochte waar voorziet niet meer
in de behoefte van de kleine man
sinds petroleumstellen het veld
hebben moeten ruimen voor mag-

netronovens.
De tweede foto toont een zeer grote
groep bewoners van de Gravenstraat. Een van hen moet Hannes
van Hinte zijn. Verder is van deze
opname niets bekend. Voor liefhebbers een kluif om van te smullen. Ik
wacht uw reacties af.

Van de lezers
"Wij stellen belangstelling voor het
wel en wee van de Hoornse WV
zeer op prijs. Met interesse hebben
wij daarom het artikel van Leo
Hoogeveen in het vorige kwartaalblad gelezen over de glas-in-lood ramen in de Statenpoort waar thans
de WV is gevestigd.
De 'zure' en aanmatigende toon van
het artikel richting WV Hoorn buiten beschouwing latend, volgen
hierbij enige aanvullingen. Aanvullingen die de schrijver zelf ook aan
de weet had kunnen komen, zonder
uitgebreid bronnenonderzoek, maar
door doodeenvoudig de telefoon te
grijpen.
1. De WV is verplicht op een herkenbar e manier aan te geven
waar zij is gevest igd. De wijze,
waarop dit thans gebeurt, is binnen ons bestuur verschillende
ker en besproken. Wij hebben begin augustus de gemeente als eigenaresse van de Statenpoort
per brief verzocht met ons te
overleggen en na te gaan of en zo
ja welke verbeteringen mogelijk
zijn. Wij hebben bericht van ontvangst gekregen met de mededeling dat ons verzoek in behandeling is bij de afdeling Monumentenzorg (de heer Boezaard).
2. Met inachtneming van onze (al
jaren tè beperkte) financiële mogelijkheden en die van de eigenaresse proberen we met de aan
ons toebehorende ruimte zo
zorgvuldig mogelijk om te gaan.
Zo is begin dit jaar het plafond
van de voormalige kapiteinskamer op voorbeeldige wijze hersteld en is thans een lust voor ieders oog (zie artikel pag. 135
Red.).
3. Met de komst van de WV in de
Statenpoort is de openbare toegankelijkheid aanzienlijk vergroot. Jaarlijks komen er bij de
WV zo'n 40.000 bezoekers, die
allen, in meerdere of in mindere
mate, kunnen genieten van dit
monument. En als er onder deze
groep mensen zijn die meer van
het gebouw willen zien (de wapens van de Burgemeesters bijvoorbeeld), dan wordt dat geregeld.

handelen. Wij doen dat naar ons
vermogen. En als we daarin t ekort
schieten dan mag ons dat best worden verteld, maar wel graag in opbouwender zin dan mag ons dat
best worden verteld, maar wel
graag in opbouwender zin dan Leo
Hoogeveen doet.'
J.J. Schipper, voorzitter

Naschrift van Leo Hoogeveen
Ad 1. Natuurlijk moet aan de buitenkant
van het gebouw op de een of andere wijze
zichtbaar zijn dat de VW hier gevestigd
Is. Ik ben nogmaals gaan kijken: de naam
staat er minstens vier keer op. Dat lijkt me
schromelijk overdreven.

In het kwart aalblad 1990, nr. 2 Quni)
staat op p. 63 bij de pomp achter
het Weeshuis aan de Achterstraat
een meisje afgebeeld. Het bijschrift
vermeldt: "Binnenplein en tuin van
het Weeshuis. Weeshuismeisje wast
haar handen onder de pomp. n
Dit klopt niet; zij was een dienstbode die in betrekking was bij het
weeshuis. Haar naam is Albertje
Post, afkomstig van Urk. Wegens de
vaak schrale omstandigheden in de
visserij werkten veel kinderen aan
de vaste wal. Deze Albertje Post
kwam op vijftienjarige leeftijd in
1929 in dienst bij het weeshuis.
Haar werkdagen liepen van 's morgens half zeven tot 's avonds zeven
of acht uur. De lange werkdagen waren voor haar geen bezwaar: in de
visserij was j e dat wel gewend.
Twee avonden in de week had ze
vrij van 20.00-22.00 uur, maar soms
werd het wel half negen, want het
werk moest altijd eerst klaar. Als ze
dan 's avonds om tien uur weer in

De rest van dit punt vind ik op zijn minst
merkwaardig. De VW hangt eerst zell de
gevel met borden en vraagt dan aan de gemeente hoe dit verbeterd kan worden.
Ad 2. Dat de VW het plafond van de kapiteinskamer heeft hersteld is zeer prijzenswaardig. maar heeft met dit onderwerp
niets te maken.
Ad 3. Die 40.000 bezoekers weten de VVV
ongetwijfeld ook te vinden als de naam
maar eenmaal op de gevel staat. Een ander monument in Hoorn. het station. krijgt
13.000 bezoekers per dag en de NS hebben de gevel ook niet volgehangen met
borden om te laten weten waar ze zitten.
Tenslotte: ik krij g nog steeds een zure
smaak in mijn mond als ik langs de Statenpoort kom.

het weeshuis kwam, stond er nog
een enorme afwas die ze dan nog
moest doen. In het weeshuis vonden in die tijd zo'n veertig kinderen
onderdak, dus dan laat de hoeveelheid vaat zich wel voorstellen!
Ze verdiende er 25 gulden per
maand, wat toen niet eens zo slecht
was. Albertje heeft er achtenhalf
jaar gewerkt. Het was er goed van
eten en drinken en de enkele keren
per jaar dat ze naar Urk ging, kreeg
ze van de 'ouders' van het weeshuis
altijd wat mee, want ze wisten dat
het bij haar thuis niet royaal was.
Albertje Post heeft 62 jaar in Hoorn
gewoond en is op 24 oktober jl.
naar haar geboorteplaats Urk terug
verhuisd.
Op de foto ziet u haar (77 jaar oud)
met haar man Roelof van Veen die
werkzaam was bij de Rijkswaterstaat.

J. Homan

Tenslotte: Het lijkt ons ongewenst
om van ieder gemeentelijk monument een oudheidskamer te maken.
Dat laat onverlet dat gebruikers binnen de mogelijkheden van de functie het aan hen toevertrouwde monument met respect dienen te be133

W. Brugman te Den Haag is dit jaar
lid geworden van de vereniging Oud
Hoorn. Na lezing van de hem toegezonden nummers van ons kwartaalblad begon het "van binnen te borrelen en te bruisen", zoals hij
schrijft. Herinneringen aan zijn
jeugd in Hoorn kwamen als vanzelf
naar boven. Zijn vader was als beroepsmilitair in 1928 of daaromtrent
overgeplaatst naar onze stad om er
instructeur te worden bij het vooroefenings-instituut, een opleiding
voor boerenzoons uit de omgeving,
die kort voor de oorlog werd opgeheven. Het gezin woonde Onder de
Boompjes 21-22, het huidige tot
theatertje verbouwde VOC-pakhuis.
Wim Brugman schreef over z'n
Hoornse tijd een nostalgische terugblik, te lang om in haar geheel
op te nemen. We pikken er hier en
daar wat krenten uit.
"Ons woonhuis Onder de Boompjes
huurde mijn vader voor het symbolische bedrag van f. 1,-, evenveel
dus als de vereniging nu betaalt
voor pand nr. 21. Adjudant B.A.L.
Brugman was een bekende militaire
figuur in Hoorn. In de loods op

nummer 21 werden eens in de week
militaire lessen gegeven van zeer
uiteenlopende aard, zoals hardlopen met een mitrailleurkarretje,
klimmen over een schutting enz.,
een soort stormbaan in het klein.
Dit alles gebeurde binnenshuis,
waar nu dus een cultureel podium
is. Welk een verschil. Mijn vader
nam er de adspirant-soldaten tijdens een cursus een vol jaar één
avond per week onder handen. Na
het afleggen van een soort examen
werd de diensttijd van deze jongens
verminderd van een haal jaar tot
niet meer dan een maand. Ik bezocht begin jaren dertig de chr. lagere school met als meester de heer
Koldijk. Van de leerlingen op de
Rijks HBS herinner ik me maar een
naam: Jan Braye. Daarentegen ken
ik alle namen nog van de leerkrachten, zoals die van Schultink, Nieuwenhuizen, Dulfer, Hiemstra. Er waren nogal wat docenten met een rode inslag (gebroken geweertje) en
als zoon van een militair klikte dat
niet zo. Aan tekenleraar Kerkmeijer
bewaar ik de beste herinneringen.
Hij stak ver boven allen uit, vond ik.

Een paar weken voor de kermis gingen we bessen plukken bij de firma
Visser in Blokker voor een cent per
kilo. Zo spaarden we aardig wat op
voor de schommelschuitjes, de
stoomcaroussel van Janvier en een
zure bom bij Jaap Veld op de hoek
van de Gouw. Ik zie nog de grote
sierflessen met ingelegd zuur in felle kleuren. Voor ons huis lagen diverse kermisschepen, waarbij een
vaartuig van ene De Greef, een invalide mijnwerker, die beide benen
miste. De man had een volledig in
werking zijnde mijn nagemaakt. Hij
stond er mee op de Turfhaven. Als
je voor iemand in die tijd een klusje
had gedaan, was de gevleugelde uitdrukking: "Met de kermis zal je
mond koek zien".
Mevrouw Neleman, filiaalhoudster
van de Hoornse broodfabriek en
brugwachter voor de ophaalbrug
bij de Pakhuisstraat, zie ik nog voor
me en niet te vergeten het echtpaar
Mooy van de kruidenierswinkel in
de Muntstraat. Weet iemand nog
van die zalige kroketten uit de tweevaks automaat van Bergsma aan het
Breed? Ik wel".

Overzicht van de jubileumactiviteiten van Oud Hoorn in 1992
15 dec. 1991:
18 dec. 1991:
16 jan. 1992:
18 jan. 1992:
4 febr. 1992:
20 febr. 1992:
15 maart 1992:
22 maart 1992:
27 maart 1992:
28 maart 1992:
eind mrt 1992:
14 april 1992:
29 april 1992:
22 mei 1992:
5 juni 1992:
9 juni 1992:
15 juni 1992:
18 juni 1992:
19 juni 1992:
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Verschijningsdatum Kwartaalblad OudHoorn.
13e jaargang nr. 4.
Persconferentie, VOC Pakhuis. 16.00 uur, op
uitnodiging
Officiële opening Jubileumjaar, Westfries
Museum, 19.30 uur, op uitnodiging.
Openingsconcert Anthonis Kleinkoor, Oosterkerk, 20.00 uur.
Ie Middaglezing "Met de deur in huis" door
mevr. L. Rensema. Diazaal, Stadhuis, 12.30
uur.
Ie Avondlezing "Beeldhouwkunst aan Huizen", door J. M. Baltus, VOC Pakhuis. 20.00
uur.
Verschijningsdatum Kwartaalblad
Oud Hoorn, 14e jaargang nr. l.
Jubileumconcert "Sappho",
Oosterkerk, 14.30 uur.
Nationale Monumenten studiedag, Noorderen Oosterkerk, vanaf 9.30 uur. op uitnodiging.
Kranslegging op het graf van de heer Kerkmeijer. Besloten bijeenkomst, op uitnodiging.
Bleijstentoonstelling, Westfries Museum.
2e Middaglezing "Selectie uit de diaserie van
Ooievaar" door mevr. L. Rensema, Westfries
Museum, studiezaal tuin, 12.30 uur
2e Avondlezing "Verdwenen sloppen en stegen" door A. Boezaard, VOC Pakhuis. 20.00
uur.
le Avondwandeling "Hoornse Architecten",
start vanaf het VOC Pakhuis, 19.30 uur.
2e Avondwandeling "Havenwandeling",
startplaats wordt nog bekend gemaakt, aanvang 19.30 uur.
Voorjaarsledenvergadering, Oosterkerk, met
o.a. besloten receptie voor alle leden etc.,
aanvang 20.00 uur.
Verschijningsdatum Kwartaalbald
Oud Hoorn, 14e jaargang, nr. 2
3e Avondlezing "Hoorn ten tijde van de VOC
- periode, door R. Spruit, VOC Pakhuis, aanvang 20.00 uur.
3e Avondwandeling "Kloosterwandeling",

3 juli 1992:
17 juli 1992:
31 juli 1992:
14 aug. 1992:
11 sept. 1992:

15 sept. 1992:
22 of
29 sept. 1992:
22 okt. 1992:
10 nov. 1992:
28 nov. 1992:
12 dec. 1992:
15 dec. 1992:

startplaats wordt nog bekend gemaakt, aanvang 19.30 uur.
4e Avondwandeling "Noorderkerkwandeling", startplaats wordt nog bekend gemaakt,
start om 19.30 uur.
Se Avondwandeling "Gewonnen en Verloren", startplaats wordt nog bekend gemaakt.
Start om 19.30 uur.
6e Avondwandeling "Groote Oostwandeling", startplaats wordt nog bekend gemaakt. Aanvang 19.30 uur.
7e Avondwandeling "Wallenwandeling",
startplaats wordt nog bekend gemaakt.
Aanvang wandeling om 19.30 uur.
JUBILEUMDAG, met presentatie van de Kroniek van Hoorn, officiële receptie, Noorderkerk, vanaf 13.30 uur op uitnodiging. Om
16.00 uur eveneens in de Noorderkerk: opening van de speciale Oud Hoorn Tentoonstellingen, die vanaf 12 september in het
Westfries Museum te zien zullen zijn.
Verschijningsdatum Kwartaalblad
Oud Hoorn, l 4e jaargang, nr. 3.
Kringbijeenkomst Westfriese Verenigingen.
Aanvang 20.00 uur. Plaats wordt nog nader
bekend gemaakt. Op uitnodiging.
4e Avondlezing, spreker: H. Zandkuyl, aanvang 20.00 uur in het VOC Pakhuis.
3e Middaglezing "Selectie uit de Ooivaarscollectie" door mevr. L. Rensema, Stadh uis,
aanvang 12.30 uur.
Najaarsledenvergadering in de Oosterkerk,
aanvang 10.00 uur, met o.a. overzichtstentoonstelling jubileumjaar.
Afsluitingsconcert Jubileumjaar door ensemble "De Egelentier" in de Oosterkerk,
aanvang 20.15 uur.
Oud
Verschijningsdatum
Kwartaalblad
Hoorn, 14e jaargang nr. 4.

Gedetailleerde gegevens over alle activiteiten zullen steeds
tijdig via het Kwartaalblad en de diverse media worden bekend gemaakt.

In het vorige kwartaalblad van 15 september jl. werd een artikel geplaatst van ons redaktielid Leo Hoogeveen naar aanleiding van de
reklame en andere borden die zijns-inziens de gevel van het voormalige Statenlogement en stadhuis ontsieren. Een reaktie op zijn
stuk van J. Schippers, voorzitter van de VVV Hoorn kunt u elders in
dit blad lezen.
Tevens stuurde de directeur van de VVV Hoorn, de heer D. van der
Pijl ons onderstaand verslag toe. De plafondrestauratie in het VVV
kantoor is in oktober 1990 uitgevoerd in opdracht en voor rekening
van de Gemeente Hoorn, in samenwerking met de VVV. als huurder.

Plafondrestauratie "Statenpoort" Hoorn
Een geïmproviseerde steiger ontsierde maandenlang het Hoornse VWkantoor. Doel van dit stukje vindingrijkheid was te voorkomen dat argeloze toeristen door stukken en brokken van een onwillig plafond zouden
worden gebombardeerd. Jazeker, het oude geornamenteerde plafond
hing voor zeker dertig procent te dreigen dat het naar beneden zou komen. Geldgebrek bracht de gemeente ertoe dus maar voor een "opvang"
constructie te zorgen.
Al weer dik twee jaar geleden werd
stukadoorsbedrijf Van Westen uit
Hoorn, door de gemeente gevraagd
offerte uit te brengen voor de restauratie van het plafond van de Kapiteinskamer in het oude stadhuis
"Statenpoort". Aldus werd door Van
Westen gedaan. Hij had al vaker
werk voor de gemeente en andere
officiële instanties in Hoorn gedaan.
Vandaar dat hij als vertrouwd bedrijf ook dit werk klaarblijkelijk gelijk mocht gaan uitvoeren.
Maar daar vergiste de ondernemer
zich dan toch in. Hij moest tot oktober 1990 wachten voordat hij de opdracht kreeg. Die opdracht luidde
dat men het gedeelte dat kapot was,

moest restaureren. Er was dus geen
sprake van een totale restauratie.

De stukadoors verwijderden daarom ten eerste alle loszittende delen.
Het grote ornament in het midden
van het plafond werd eveneens in
delen losgehaald. Alle riet werd tot
op de rachels verwijderd. Als nieuwe drager werden stucplaten aangebracht en de omliggende oude delen van het plafond werden uiteraard met schroeven weer vastgezet.

Riet
"Kijk, als we een totaal plafond
moeten restaureren, dan kunnen we
de drager vervangen. Dit is een
stuc-op-riet plafond en als je dat
niet in z'n totaliteit mag aanpakken,
dan blijft natuurlijk het risico bestaan dat onbehandelde delen later
toch nog problemen gaan geven",
vertelt de heer Van Westen.
Er bleek uiteindelijk dus alleen
maar geld te zijn voor de restauratie van de loslatende delen. Een
klusje om uiterst zorgvuldig mee
om te gaan.

Een belangrijke en tijdrovende bezigheid betrof het schoonmaken
van de ornamentdelen. Vele kalklagen moesten zorgvuldig met het
paleerijzer worden weggekrabd.
Een geduldwerkje, waarbij het niet
op vierkante meters aankomt.
Jammer genoeg bleek het ornament
niet meer compleet te zijn, zodat
men copieën van de nog bestaande
tegenoverliggende delen moest maken. Hiervoor gebruikte men siliconenrubber van het merk Wacker.
Deze melkwitte substantie (door de
fabrikant RTV-M 536 genoemd)
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wordt verkregen door menging van
basisstof en harder, waarbij het belangrijk is om tijdens het mengen
rustig te roeren in verband met
luchtbelvorming. De substantie
wordt daarna met een spatel op het
ornament aangebracht. Na droging
is dan een zogenaamde negatiefmal
ontstaan die verder nog moet worden voorzien van een steunmal. De
rubbermat blijft namelijk ook na
harding soepel. anders zou de gipsvorm niet of nauwelijks te lossen
zijn na het gieten. De steunmal meestal ook van gips - moet voorkomen dat tijdens het gieten de rubber kan wijken, zodat vormveranderingen op kunnen treden.

Kooflijsten
De nieuwe ornamentdelen werden
overigens gegoten met stukadoorsgips van Lambert.
De stucplaten werden uitgeraapt
met Goudband van Knauf, waarbij
de grenzen met het oude stucwerk
van gaas werden voorzien om
scheurvorming te voorkomen.
Ook de kooflijsten waren dringend
aan herstel toe. Van West en moest
hele stukken met een trekmal aanbrengen. Men gebruikte hiervoor
gewone stukadoorsgips.
Alles bij elkaar is men aan dit toch
relatief kleine werk met twee tot
drie man, een maand bezig geweest.
Dit geeft maar weer eens aan hoe
zorgvuldig men met restauratiewerk moet omgaan.

Lange moleculen
Het t otale plafond werd tenslotte afgewerkt met wat Van Westen een
"synthetische" saus noemt. Het produkt heet Classidur-classic, en is
vervaardigd op basis van een plantaardige olie met zogenaamde "lange" molecul en. Deze laatsten zorgen
ervoor dat het produkt spanningsvrij is, zodat het op veel ondergronden zonder enige voorbereiding kan
worden aangebracht. Fabrikant Vernis Claessens in Zwitserland geeft
aan dat ook een ondergrond van
witkalk geen enkel probleem vormt.

Hieronymieten
Zoals gemeld wordt het pand tegenwoordig door de VVV bevolkt. Terug in de tijd t reffen we echter een
roerige geschiedenis aan. De Statenpoort had eerder de functie van
stadhuis en als w e verder kijken
blijkt dat er op dezelfde plek oorspronkelijk een klooster voor Hieronymieten of Jeronymiet en heeft gestaan. We schrijven dan 1385. De
huidige vorm ontstond in 1796,
toen het pand door de gemeente
Hoorn voor 4000 gulden van het
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Rijk werd gekocht. Daarna moet het
nog ettelijke malen zijn ver bouwd,
want de stijl van het nu gerestaureerde plafond dateert uit de l 9e
eeuw.
Een geplaagd gemeente-archivaris
toont zich wat schrikachtig als we
hem vragen om enige naspeuringen
te verrichten. "Meneer. dat kan misschien wel jaren duren. Ik kan de geschiedenis van dit gebouw echt niet
zomaar uit m'n mouw toveren." Een
gemeente die eigenlijk maar weinig
weet van het pand waar zij jarenlang in heeft vergaderd.
In ieder geval is een ambtenaar van
de afdeling voorlichting zo vriendelijk informatie te verstrekken.
De Statenpoort herbergt een be-

langrijk schilderij van Blankerhof
(1663) en een zonodig nog mooiere
lijst van beeldhouwer Kinnema
(1668). Dit geheel was niet in de
oorspronkelijke aankoop begrepen.
Het Rijk heeft het schilderij in bruikleen aan de gemeente afgestaan,
hetgeen betekent dat het bij belangrijke tentoonstellingen nog wel eens
wordt opgeëist.
Het nu gerestaureerde plafond kent
een in de archieven verborgen
schepper.
Laten we hopen dat de genoemde
archivaris bereid is om te noteren
dat het in 1991 door de firma Van
Westen ooit werd gerestaureerd.
Want dat mag toch wel bij zo'n
mooi werkj e.

Vreeselijke Gruweldaad gepleegd te Hoorn
Het nevenstaande gedicht, een
prachtig staaltje van volkspoëzie uit
het begin van deze eeuw, ontving de
redactie van ons lid J. Zuiker. Het
beschrijft een werkelijk omstreeks
1911 te Hoorn gepleegde moord, die
nogal wat opschudding in het rustige provinciestadje veroorzaakte.
Het gedicht doet denken aan de verzen die op kermissen door orgeldraaiers werden verkocht. Ze konden door de omstanders worden
meegezongen terwijl de orgelman
met zijn instrument de melodie
aangaf. Die kunstwerken hadden als
onderwerp ijselijke geschiedenissen zoals "De moord te Raamsdonkveer" of "Het vrouwtje van Stavoren".

op de Echtelieden MARKUS en hun 15 jarig dienstmeisje,
hetwelk is hersteld.
Wijze: De Tamboerijn
Wat tal van gruwelen, moord en roof
Beleefd men in dee'z tijd
't Is of de mensch voor zeden doof,
Denkt aan geen eeuwigheid.
Zoo luistert naar dee'z ware daad,
Die in HOORN is geschied,
Een moordenaar die bracht door wraak (bis)
Veel kommer en verdriet (bis)
Een zekere Beek al van die plaats,
Was bode op 't Stadhuis,
Maar deze man bedreef helaas
Met moedwil een abuis.
Daar Markus zegt tot hem als vriend,
Herstel wat gij misdeed.
Waar daar was Beek niet van gediend (bis)
Zoo als een ieder weet. (bis)
't Ontslag van Beek, dat bracht de wraak
In zijn geprangt gemoed.
Nu was het sledits zijn levenstaak
Dat Markus ruimen moet.
Hoe ook, dat kwam er niet op aan,
Zoo'n wraak had hij aan hun
Hij stuurt uit Haarlem vandaan (bis)
Een taart met arsenicum (bis)

Welke dichter achter de naam Kees
te Hoorn schuilgaat is ons niet bekend. Het gedicht vertelt niet, dat
het dienstmeisje, dat ook van de
taart at, de aanslag overleefde. Van
haar is een foto bewaard gebleven
genomen tijdens haar herstelperiode, die we hierbij plaatsen.

De taart aan Markus gestuurd,
Kwam aan, hij was niet thuis,
Had dat iets langer maar geduurd.
0 ramp, 0 bitter kruis.
Zij en het meisje aten toen
Van de gestuurde taart,
Bewaarde Markus zijn rantsoen, (bis)
Zoo bleef de man gespaard (bis)
't Vergift dat kruipt door vleesch en bloed,
De vrouw die krimpt ineen,
En Markus weet niet wat hij moet,
Vliegt naar een dokter heen.
De dokter komt en zegt vol drift,
Hier is een moord begaan,
Die vrouw die sterft aan zwaar vergift, (bis)
't Is gauw met haar gedaan. (bis)

Foto en gedicht komen uit het bezit
van de heer A. Bongers, die we hartelijk dank zeggen voor deze inzending.

Zoo is dan lage moordenaar,
Verijdelt toch uw plan,
Gij hebt gemoord niet hem, maar haar,
Doch hij, hij moest er an
Zoo zijn Gods wegen wonderbaar,
Want had gih.dat gedacht,
Dan had gij em, inplaats van haar (bis)
Misschien nog wel geslacht (bis)
Zoo bracht men de laatste eer
Het lijk der oude vrouw,
En zette het bij de groeve neer,
Onder diepe druk en rouw.
Ja. zelfs de snoode moordenaar
Hij volgde trouw de stoet,
Hoe wordt de mensch toch zoo'n barbaar (bis)
Daar iemand zoo iets doet (bis)
Het menschelijk verstand staat stil,
Bij' 't nagaan van dee'z daad
't s of men denkt en zeggen wil
Dat er geen recht bestaat.
Dat recht dat ondervond de man,
Die lage moordenaar,
Zijn straf die luide levenslang (bis)
Dat God een ieder spaar (bis)
Het huisgezin van deze Beek,
Staat overal bekend,
Voor zeer oppassend en solied
Van af 't begin tot 't end
Hun levenspad dat is vergalt,
Dat is hier zonneklaar,
Die staat zie toe dat hij niet valt, (bis)
Ja dat is zeker waar (bis)
Laat ieder leeren uit dee'z daad
't Zij oud of jong van jaar,
Om te ontvlieden de snoode wraak,
Die bracht hem in 't gevaar
Door lucht te geven aan zijn wraak
Zit hij nu achter 't slot,
Tot dat zijn stervensuren naakt, (bis)
En hij verschijnt voor GOD. (bis)

KEES te HOORN
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Van Zaadmarkt tot Zaadbeurs in Hoorn
door A. van Zonen

1. De Zaadmarkt
In het kwartaalblad van Oud-Hoorn van september 1986 schrijft
de heer J.L.N. Dijkstra over "De Zaadbeurs te Hoorn". Aan het
eind van zijn artikel vraagt bij om aanvullingen. Het hierna volgende geeft een uitgebreider beeld van de voorgeschiedenis van
de marktplaats voor granen en zaden en van enkele in het artikel
niet genoemde aspecten van de Zaadbeurs, die voor h et eerst op
zaterdag 5 december 1908 in de Parkzaal werd gehouden.

Korenmarkt'
De Korenmarkt is als kade ontstaan in 1558 toen er een
gracht werd gegraven die de Appelhaven verbond met
het water van de Baadlandhavcn. Daarvoor liepen
Bierkade en Venidse door tot de huidige Korenmarkt.
Bij de doorgraving werden twee huizen op het oosteinde
van Bierkade en Venidse door de stad opgcltocht en
afgebroken.
Het hoge pakhuis Korenmarkt nr. 8 dateert uit circa
1560 en behoort tot de eerste huizen die op de Korenmarkt zijn gebouwd.
De naam van deze kade verwijst naar de aldaar
gehouden korenmarkt. Op de kaart van Blaeu (1649)
treffen we inderdaad de vennelding 'Koorenmarckt' aan.

·-.. ---- ·---,~- -"

Inleiding
Hoewel recent is aangetoond, dat
Hoorn geen belangrijk aanvoercentrum was voor geïmporteerd graan,
moet het belang van de handel in
koren toch niet onderschat worden.
Vanuit Amsterdam kwam aanvoer,
evenals uit graanproducerende gebieden op de Noordhollandse duinen geestgronden, in Oost-Nederland
en in Zeeland. Daarnaast hadden
Hoornse schippers deel aan de
vrachtvaart in graan tussen landen
aan de Oostzee en de Middellandse
Zee. Die im- en exportfunctie werd
in de tweede helft van de 16e eeuw
belangrijker.
Was dat de reden waarom de
Hoornse bestuurders in 1558 beslot en de nog maar 38 jaar oude brug
van Borstelsteeg naar Venidsen af
te breken en een havendoorgang te
maken van Venidsen naar de Kackendam? De kade die daardoor ontstaat, krijgt namelijk de naam
Koornmarkt.
Duidelijk is dat hier de handel in
graanprodukten plaats vond. In
1652/ 1653 was het aandeel van t arwe en rogge 37.265 gulden = 18%
ten opzichte van het totaal aan ingeklaarde goederen. In deze jaren
worden geen ingevoerde zaden vermeld. Wel in 1681 als 10 lasten zaden ingeklaard worden.
Hoe de preciese gang van zaken
was bij de verkoop of doorvoer van
granen en/of zaden in de 16e, l 7e
en de eerste helft van de 18e eeuw
heb ik uit oude keurboeken en ordonnanties niet op kunnen maken.

De eerste "Keure"

Lindestraat
Straat lopend van Korenmarkt naar Mallegomsteeg.
De straat is genoemd naar de Lindegracht (vroeger ook
Kackendam geheten), het oostelijke deel van de gracht
tussen Vismarkt en Slapershaven waarvan het niet
gedempte deel nu Appelhaven heet.
Na demping van het gedeelte tussen Korenmarkt en
Mallegomstccg ontstonden de Gedempte Appelhaven
en Lindestraat, beide kaden van het verdwenen water.
Nu nog staan in de L indestraat eeuwenoude pakhuizen
(weliswaar sterk vernieuwd) die dateren uit de grachtperiode. Omdat de gracht met lindebomen was beplant,
kreeg d eze de naam Lindegracht. De in 1837-1842
gedempte gracht heeft dus haar naam aan de nieuw
ontstane straat gegeven.
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Anders wordt dat in 1750.
De Hoornse regeerders worden er
dan mee geconfronteerd, dat tot
groot nadeel van de koopman de
juiste maat niet altijd in de zakken
is en dat er geen vaste tijd bestaat
voor het houden van de graanmar kt. Bovendien mer ken zij op,
dat veel granen als tarwe, r ogge, haver, gerst, bonen, boekweit, rond of
plat zaad enz., die alle onderhevig
zijn aan de impost ( = een soort verbruiks- of verteringsbelasting) op
de ronde maat, de stad worden ingevoerd en verkocht, zonder door
beëdigde zaadrneters gemet en t e
zijn.
Vandaar dat zij op 13 maart 1750
een "Keure op de Zaadmarkt " in het
leven roepen, die het meten van het

aangevoerde graan door beëdigde
zaadmeters, het daarvoor geldende
meetloon en andere zaken regelt.
Eveneens geven zij daarin aan, dat
de zaadmarkt beginnen zal "'s Saturdags morgens ten tien uuren na
de Noorderkerksklok en eijndigen
ten twalif uuren".
Na een aanvulling in 1756 op deze
verordening komt er een nieuwe
keur in 1771 omdat de "Zaadzetters" zich tekort gedaan voelen ten
opzichte van de "Zaadmeters". Het
belangwekkende van deze keur is,
dat er uit blijkt dat al "op de monstersack" verkocht wordt. In 1796
wordt vastgesteld, dat er 5 zaadmeters en 5 zaadzetters werkzaam zullen zijn. In 180 l komt er een instructie bij voor "zaadzakophouders".
Uit een overzicht van 1845 blijkt
dat de verdeling is: 4 zaadmeters,
4 zaadzetters. 2 zaadzakophouders.
Verder werkt er een aanveegster.
die de markt schoon houdt.
De plaats van de markt wordt in de
keuren van 1750 en 1771 niet aangegeven. Onder andere uit het nog bestaande opschrift "In de oude zaadmarkt anno 1756" maak ik op dat de
handel plaats vond op de hoek van
het Breed en het Grote Noord-westzijde. Niet duidelijk is of alle handel
in granen en zaden daar plaats
vindt en of de Korenmarkt daarin
nog een functie vervult. Ik veronderstel van niet.
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Groei van de markt
De economische malaise van het
begin van de l 9e eeuw trof de agrariër niet zo. In de omgeving van
Hoorn waren boeren zich toe gaan
leggen op verbouw van zaden. Als
gevolg daarvan nam de wekelijkse
zaadmarkt toe in omvang en belangrijkheid. Vandaar dat de Heeren uit
de Kamer van Wethouderen op
11 augustus 1807 besluiten met onmiddellijke ingang een marktmeester voor de zaadmarkt te benoemen
ter bevordering van de handel en
"tot maintien der goede orde". In de
eerdere keuren komt deze functie
niet naar voren.
Aangesteld wordt Fredrik Bast, burger en inwoner van deze stad, tegen
een jaarsalaris van vijftig gulden, te
betalen uit "deser Stads Cassa". Hij
regelt ook de gang van zaken op de
Kaasmarkt. Die combinatie marktmeester kaas- en zaadmarkt treffen
we ook bij zijn opvolgers aan: Houttuyn (1828-1851), Korver (18511879), Heg 1879-1882), Terpstra is
(1882-1902). Bast moet zijn werkzaamheden verrichten op grond
van het Provissioneel Reglement
van de Zaadmarkt der Stad Hoorn
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en Instructie voor den Marktmeester op dezelve, welke verordening
op dezelfde dag van zijn benoeming
is vastgesteld.
In deze verordening wordt de plaats
van de markt wèl aangegeven. Die
wordt als volgt omschreven:
"Alle zakken zaad, welken op den
Markt worden gebragt, zullen In
eene geregelde orde naast elkanderen worden geplaatst aan de Westzijde van het Oude Noord, beginnende aan de Zuidwesthoek van 't
Breed , en zoo Zuidwaarts aan, in eene regte één zak brede rei, zoo verre het Noord op strekkende, als de
hoeveelheid van het ter markt gebragte graan vereischt, sullende
geen zak of zakken benoorden de
rigting van het huis op de Zuidwesthoek van 't Noord en Breed mogen
worden geplaatst".
Of de Noorderkerksklok wel eens
verstek liet gaan, is niet bekend,
maar Bast's eerste initiatief is aan
de Heeren van de Kamer van Wethouderen te verzoeken een "schel
op de Zaadmarkt aan te brengen om
begin en einde van de markttijd
(nog steeds van 10-12 uur, vZ) aan
te kondigen". Zijn verzoek wordt op
24 november 1807 gehonoreerd.

Vanaf die tijd hangt dus de bel aan
het Breed!
Gedurende de gehele l 9e eeuw zijn
er dan bewijzen van de bemoeienis
öf van het College van Burgemeester en Wethouders of van de Gemeenteraad met de Zaadmarkt. Reglementering zowel voor de markt
als voor de beëdigde werkers, het
eventuele stilzetten van de markt
gedurende enige maanden, klachten
over de stedelijke graanmaat, de benoeming van functionarissen, de gevolgen van de invoering van de
mudde ten opzichte van de beloning, het reglement van orde en policie voor de wekelijkse zaadmarkt,
de vervanging van "een houten
strijkstok en een houten deciliter".
al deze onderwerpen zijn terug te
vinden in de notulen van genoemde
colleges.

Een "overdekte" gewenst
In het derde kwart van de l 9e eeuw
wordt het feit, dat de Zaadmarkt in
de openlucht wordt gehouden een
heet hangijzer. 72 Inwoners vragen
in 1874 om de Turfhaven te dempen. Op 8 december wordt hun
adres behandeld. In die raadsvergadering komt de heer K. Graftdijk
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met een voorstel, waarin hij aan de
orde stelt: 1) het maken van een ijzeren draaiburg bij het Hoofd; 2)
het uitbaggeren van de Modderbakken; 3) de demping van de Turfhaven en 4) "het maken aan of op het
gedempte gedeelte van de Turfhaven bij het Breed een overdekte
graanmarkt met annexe waag voor
vee".
Hij betoogt "dat de behoefte aan
een overdekte graanmarkt alhier
groot is en stellig veel groter zal
word~PAtoör de meerdere aanvoer
en het toenemend getal bezoekers
dier markt van heinde en verre en
dat wat op het ogenblik de Zaadmarkt genoemd wordt die naam in
geen enkel opzicht kan dragen". Een
commissie uit de Raad neemt de
materie onder de loup. In 1877
wordt tot demping van de Turfhaven besloten, maar over het voorstel tot het maken van "eene overdekte gr aanmarkt op het gedempte
met annexe waag, verzocht de Commissie het uitbrengen van een advies tot later te mogen verdagen".
In de praktijk betekende dit niet alleen uitstel, zelfs afstel.
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