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Bestuursmededelingen 
T. van Weel 

Het bijna voltallige comité kwam op 
23 november 1991 bijeen in het Jo
zefhuis om kennis te nemen van het 
jubileumprogramma en de financië
le onderbouwing daarvan. Kritische 
vragen we-rden bij die informele bij
eenkomst niet geschuwd. 
Op 16 januari werd het jubileum of
ficieel geopend in het Westfries Mu
seum. Horeca-uitbater Ton Kuppens 
zorgde met leerlingen van de Tech
nische School Hoorn voor een uit-

stekende, gesponsorde verzorging. 
De feestrede van de voorzitter, de 
presentatie van de jubileumaffiche 
en de uitreiking van de geldprijs 
aan de winnaar van de logo-wed
strijd gingen vooraf aan een boeien
de lezing door de heer W. Raue 
Op 20 , februari vond de eerste 
Avondlezing plaats in het Oud 
Hoorn onderkomen, het VOC-pak
huis aan de Onder de Boompjes. 
Wegens ziekte kon onze voorzitter, 

Onze secretaris Ton v. Weel legt aan het comité van aanbeveling uit hoe de jubileum
viering financieel onderbouwd is. 23 november 1991. 

de heer Bas Baltus deze lezing niet 
zelf verzorgen; zijn plaats werd ech
ter voortreffelijk overgenomen door 
zijn echtgenote, mevrouw Femke Ui
terwijk. Om dezelfde reden zal de 
heer Baltus voorlopig helaas nog 
niet aan diverse activiteiten kunnen 
deelnemen. Wij wensen hem vanaf 
deze plaats van harte een snel her
stel toe. 
Deze en de andere jubileumactivi
teiten worden elders In dit blad be
sproken. 

Ondertussen is het bestuur en de 
jubileumcommissie druk doende de 
komende activiteiten goed op de 
rails te zetten. Het jubileumconcert 
door Sappho op zondag 22 maart 
belooft een unieke gebeurtenis te 
worden. Een kleine week later, vrij
dag 27 maart, bezoeken Neerlands 
monumentenbeschermers Hoorn 
tijdens de Nationale Monumenten 
Studiedag. Een dag later wordt door 
het bestuur een bloemenhulde ge
bracht aan de oprichter van de ver
eniging, de heer J.C. Kerkmeijer. 
Waarschijnlijk is dan reeds de ten
toonstelling over leven en werk van 
de Hoornse architect Bleijs geo
pend. 
In april zijn er opnieuw twee lezin
gen. Op 22 mei start het seizoen 
van de "Zomeravondwandelingen" 
en op 9 juni a.s . staat de voorjaars
ledenvergadering gepland. 
Alle activiteiten zullen op de gebrui
kelijke wijze via de plaatselijke en 
regionale pers en soms ook via de 
licptgele affiches onder uw aan
dacht worden gebracht. Houdt u ze 
in de gaten. 

De Nieuwe Kroniek van Hoorn 
Het bestuur is in januari geïnfor
meerd over de vorderingen van de 
Nieuwe Kroniek. De redactiecom
missie kwam met het onvoorziene 
bericht dat het boekwerk wel eens 
meer bladzijden zou kunnen bevat
ten en dus duurder wordt dan de 
oorspronkelijke opzet. Het blijkt ui
termate moeilijk te zijn om goede 
schattingen te maken van hoeveel 
bladzijden handschrift uiteindelijk 
leiden tot ·één bladzijde drukwerk, 
iIJ.clusief voet- en margenoten. Er 
wordt momenteel met alle macht 
gewerkt aan beperking van het aan
tal bladzijden drukwerk maar of het 
geheel binnen de begroting blijft is 
de vraag. Mogelijk zal het bestuur 
er noodgedwongen toe moeten 
overgaan de leden nogmaals goed-
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keuring te vragen voor een extra fi
nanciële bijdrage. 

Panden 
Het overleg met een huurder van 
het pand Breed 12 over de hoogte 
van de huur na restauratie verloopt 
nog steeds uiterst moeizaam. Uit
gangspunt blijft dat de huurop
brengsten na de restauratie van het 
pand toereikend dienen te zijn om 
het pand exploitabel te houden. 
Overwogrn wordt om deskundigen 
op het gebied van huurovereen
komsten te raadplegen als het over
leg niet tot het gewenste resultaat 
leidt. 
Het is goed om te zien hoezeer het 
interieur van het VOC-pakhuis, zo
wel boven als beneden, ten nutte 
wordt gemaakt voor talloze activi
teiten. 
Met het Westfries Museum is afge
sproken dat op de verdieping bo
ven onze zolder ongeveer 75 nonne
tjes, afkomstig vban het archeolo
gisch onderzoek aan de Graven
straat, tijdelijk kunnen worden op
geslagen. 

Culturele Prijs 
Verheugd was het bestuur toen het 
vernam dat aan zijn erelid D. Bree
baart de Culturele Prijs van de ar
beid, groot f 7.500,- was overhan
digd. In dank aanvaardde het ver
volgens een gift van f 1.000,- van de 
heer Breeebaart. Het publicatie
fonds kan zo'n donatie zeer goed 
gebruiken. 

Bezwaarschrift Hulkeiland 
Op verzoek van Oud Hoorn heeft de 
voorzitter van de afdeling Recht
spraak van de Raad van State de 
aanvang van de werkzaamheden 
van het Hulkeiland geschorst. Het 
beroep tegen deze schoringsinwilli
ging, ingediend door de gemeente, 
werd afgewezen. Over · de definitie
ve afwikkeling wordt niet eerder be
slist dan bij de behandeling van het 
bezwaarschrift tegen het bestem
mingsplan. 

Tentoonstelling 
Vanaf 28 februari tot en met 
31 maart is in de hal van het 
Hoorns gemeentehuis de tentoon
stelling "Hoorn en de Westfriese Ka
nalisatie" te bewonderen. Deze ten
toonstelling, die is ingericht door 
de historicus H. Lambooij, kreeg de 
ondertitel van het gelijknamige 
boek mee: "Een eeuw ~chipperen, 
1850-1943". In de jaren twintig heeft 
de heer Kerkmeijer fel stelling geno
men tegen de plannen om West
Friesland in de richting oost-west te 

Breed 12. 

kanaliseren. V.O.C. pakhuis Onder de Boompjes 

68 



Jaarverslag van de 
vereniging Oud Hoorn over 1991 
A. G.F. van Weel 

1. Leden 
Op 31 december 1991 telde de ver
eniging 1546 leden, 103 meer dan 
aan het eind van 1990. Er meldden 
zich gedurende het jaar 179 nieuwe 
leden aan terwijl er om uiteenlopen
de redenen 76 leden werden uitge
schreven. 
Een snelle blik op de redenen van 
uitschrijving leert dat vooral wan
betaling het leeuwendeel verklaart. 
Voor zover valt na te gaan zegde 
niemand op vanwege onenigheid 
met het gevoerde verenigingsbe
leid. Dat sterkt het bestuur in zijn 
optreden en schept vertrouwen 
voor de toekomst. 
Op gepaste wijze betoonde het be
stuur zijn medeleven bij het overlij
den van Hans de Ruyter de Wildt, 
vooral bekend om zijn publicaties 
over het oude Hoorn. Tevens be
treurden wij dit jaar het verlies van 
het trouwe lid mevr. A. Hilbrands-

de informatiemap. 
De keren dat het dagelijks bestuur, 
soms voltallig en soms aangevuld 
met leden van de jubileumcommis
sie, vergaderde waren zeer talrijk. 
Naarmate het kalenderjaar 1991 zijn 
eind naderde nam de vergaderfre
quentie toe tot bijna dagelijks. 

3. Onderscheiding 
In november werd tijdens de na
jaarsledenvergadering de traditio
nele onderscheiding uitgereikt aan 
mevr. M. Stumpel uit Amsterdam. 
Zij had zich als eigenaresse van het 
pand Muntstraat 26 dit jaar bijzon
der verdienstelijk gemaakt voor het 
behoud van (een deel van) Hoorns 
monumentale stadsgezicht op het 
zeer cruciale "kruispunt van we
gen": Gravenstraat - Muntstraat -

Muntstraat 26 

De Boer en van twee trouwe bezor- ~ 
gers van het kwartaalblad, de heer 
Vreeker en de heer Vollmuller. 
Tijdens de bestuursvergadering van 
september werd de brief van leden-
administrateur Cor Kooijman voor- /" 
gelezen waarin stond dat het vijf-
tienhonderdste lid was ingeschre- · 
ven. 

2. Bestuur 
Tijdens de voorjaarsledenvergade
ring van mei traden de bestuursle
den mevr. E. Millenaar en de heren 
Y. Hangelbroek en L. Hoogeveen af. 
De heer Hoogeveen werd terstond 
benoemd voor de volgende periode 
van vier jaar. De door het vertrek 
van de twee andere bestuursleden 
open gevallen plaatsen werden ver
volgens ingevuld door mevr. P. van 
Leeuwen en de heer J. Rietvink. 
Daarmee werd de juridische en 
bouwkundige deskundigheid in het 
bestuur voor de komende jaren ge
waarborgd. 
Ook dit jaar kwam het algemeen be
stuur iedere maand trouw op de 
eerste dinsdagavond bijeen. De 
maartvergadering werd gedeeltelijk 
bijgewoond door de heren J. Dijk
sfra en H. Saaltink. Zij deden ver
slag van de voortgang van de werk
zaamheden ten behoeve van de 
Nieuwe Kroniek van Hoorn. Kunste
naar W. Zwijsen woonde in juli de 
vergadering bij . Hij informeerde het 
bestuur over de jubileumaffiche en 

Turfhaven - Onder de Boompjes -
Pakhuisstraat. Opvallend was de 
vrijwel onmiddellijke bevestiging 
van de onderscheiding - het beken
de gevelschild - aan de gevel; dit is 
de laatste jaren wel eens anders ge" 
weest. 
In haar dankwoord benadrukte 
mevr. Stumpel dat een eenmaa;' i:ië
gonnen restauratie altijd dient te 
worden voltooid, ook al weet men 
eigenlijk reeds vanaf de aanvang 
wel dat de werkzaamheden duurder 
uitvallen dan was begroot. 

4.Ledenvergaderingen 
Ruim tachtig leden woonden 
de voorjaarsledenvergadering van 
21 mei in de Oosterkerk bij. De bij
eenkomst werd letterlijk opgesierd 
met enige scnilderijen van het na-
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tuurgebied "De Hulk"; het bezwaar
schrift tegen een buitendijks recre
atie-eiland nabij dat gebied vormde 
daarvoor de directe aanleiding. 
Tijdens de vergadering stelden de 
aanwezige leden de statuten van de 
Stichting Monumenten Oud Hoorn 
met algemene stemmen vast. Te
vens passeerden een aantal belang
rijke financiële zaken de revue en 
werd de voorgestelde wisseling van 
bestuursleden bekrachtigd. De he
ren J.M. Baltus en H.J. Zandkuyl ver
zorgden na de pauze een boeiende 
diapresentatie onder de titel: "Ven
sters door de eeuwén heen". Zater
dag 16 november 1991 werd tijdens 
de najaarsledenvergadering mevr. 
G.A. van Bergen-Gijzenberg uit 
Hoorn officieel en feestelijk verwel
komd als 1500ste lid. Opnieuw wer
den belangrijke financiële voorstel
len goedgekeurd (zie onder 6.) en 
reikte de voorzitter de jaarlijkse on
derscheiding uit. 
Een groot deel van de bijna hon
derd aanwezigen begaf zich vervol
gens via de Gravenstraat naar het 
VOC-pakhuis alwaar op de zolder 
het nog provisorisch ingerichte 
nieuwe onderkomen van de vereni
ging kon worden bewonderd. Op
vallend waren de vele positieve re
acties met het "VOC-initiatief" en 
het grote aantal suggesties omtrent 
de toekomstige invulling van de zol
der. 

5. Eigendommen 
Ook het afgelopen jaar bleef het 
pand Breed 12 de aandacht het 
meest opeisen. Dat nog geen begin 
kon worden gemaakt met de uitvoe
ring van de restauratieplannen was 
het gevolg van de onvoldoende 
waarborgen van subsidie-bedragen 
en de toekomstige huuropbreng
sten. Eén gebruiker besloot geluk
kig een eerder gemaakte afspraak 
tot verhoging van de huur met te
rugwerkende kracht na te komen. 
Daarnaast liet de overdracht van de 
monumenten naar de nieuwe stich
ting nogal op zich wachten. 
Voor de panden Buurtje 1 en 2, 
Schoolsteeg 7 en Bierkade 10 werd 
de jaarlijkse huurverhoging per 
1 juli doorgevoerd. Voor het laatst 
genoemde pand werd een klein res
tauratieplan opgesteld dat groten
deels voor subsidie in aanmerking 
komt. 
Met de uitvoering wordt in het 
voorjaar 1992 begonnen. 
Verder ondergingen bijna alle eigen
dommen kleine reparaties die nu 
eenmaal altijd drukken op de 
schouders van een goed huiseige
naar. 
Overigens kon het bestuur zich 
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Gevelsteen en bord op het VOC-pakhuis, Onder de Boompjes 

deels vinden in de kritische kantte
keningen gemaakt bij de in 1990 ge
reed gekomen restauratie van de 
panden aan de Gravenstraat. 

6. Financieel beleid 
Dit jaar stemden de leden in met de 
volgende financiële zaken: 

1. Het r.k. parochiebestuur ontving 
f 1.500,- als bijdrage in de restau
ratiekosten van het smeedijzeren 
hek van de begraafplaats aan de 
Drieboomlaan; 

2. De in 1986 aan de Stichting Koe
pelkerk verstrekte lening van 
f 6.000,- werd omgezet in een 
schenking; 

3. Ter bestrijding van de uitvoe
ringskosten van het jubileumpro-

gramma werd een bedrag van 
f 20.000,- ter beschikking gesteld; 

4. De Stichting "Het Pakhuis" ont
ving een renteloze lening van 
f 10.000,- om te voorzien in een 
deel van de restauratiekosten in 
het VOC-pakhuis aan Onder de 
Boompjes. 

Ter bekostiging van de talrijke jubi
leumactiviteiten stemde het be
stuur na ampele discussie in met 
het aanzoeken van sponsors. De 
grenzen van de toezeggingen wer
den zo nauwkeurig mogelijk afgeba
kend. En zo gebeurde het dat op 
6 december, voor het eerst in de 
historie van de vereniging, officieel 
een sponsorcontract werd onderte
kend in het VOC-pakhuis. De Ver-

VOC-pakhuis 6 december 1991. Contract tekenen met de VSB 

verenigde 
spaarbank 

r 11 
! 
1 verenigde 

spaarbank 



enigde Spaarbank was bereid geble
ken om als hoofdsponsor op te tre
den en daarop werd geklonken. 
Dankbaar tenslotte was het bestuur 
met de jaarlijkse bijdrage uit het 
Dirk Visser Fonds en met de ruime 
gift van de Stichting Geschiedschrij
ving Hoorn 1930-1945 voor het pu
blicatiefonds. 

7. Stadsbeeldbewaking 
Een bekend adagium zegt dat er aan 
elke zaak altijd meerdere kanten zit
ten. Welnu, dat geldt zeker ook voor 
de bewaking van Hoorns stads
beeld: positieve en n~gatieve ont
wikkelingen wisselden zoals elk jaar 
elkaar af. 
Verheugend was de kwaliteit van de 
afronding van een aantal grote res
tauraties: de Boterhal, de VOC-pak
huizen aan Onder de Boompjes en 
het stationsgebouw staan er weer 
glorieus bij; de discussie over de 
dakkapellen van het stationsge
bouw zal nog wel even doorgaan. 
De start van de restauratie van de 
Hoofdtoren - toch hét symbool van 
historisch Hoorn -, van de Cyriacus
kerk en van het Sint Pietershof gaf 
concreet aan hoezeer ook andere 
instellingen begaan zijn met het be
houd van historisch waardevolle 
bouwwerken. Ook het uitstekende 
initiatief van de Stîchting Stadsher
stel inzake de renovatie van de hof
jes aan de Venenlaan was daarvan 
een teken. Hoorn kan zich gelukkig 
prijzen met een stichting die zo'n 
groot en risicovol project durft aan 
te pakken. Ingenomen was het be
stuur ook met het gemeentelijk 
voornemen tot het opknappen en 
terug op kleur brengen van een 
tiental historische poortjes: o.a. 
twee gelegen aan Achter de Vest, de 
Admiraliteitspoort, de poort van 
het Oude Vrouwenhuis, de Wees
huispoort, die aan de Korte Achter
straat, de Latijnse Poort en de 
poort aan het Ramen naast de Lu
therse Kerk. Geslaagd is - eindelijk! -
de al jaren geleden toegezegde res
tauratie van het pand Grote Noord 
31 met zijn stijlkamers. Ook ver
dient het resultaat van de opknap
beurt van het pand Grote Noord 20 
onze bewondering. Hoopvol zijn te
vens de geluiden over het mogelijke 
herstel van - in ieder geval - het 
front van de Doopsgezinde kerk aan 
het Ramen. Elke verandering daar
aan is welhaast een verbetering. 
Toch was het bij lange na niet alle
maal alleluja dat de klok sloeg. 
Om te beginnen was daar de ruim
schoots gesignaleerde vervuiling 
van het binnenstedelijk straatbeeld. 
Horeca, markt, toerisme, het winke
lend publiek, een ieder droeg daar 

Jaarcijfers Vereniging Oud 
Hoorn 1991-1992 
W.L. van der Waal, penningmeester 

UITGAVEN Begroot 1991 Werkelijk 1991 Begroot 1992 
Eigen panden 

Onderhoud 50000,00 2309,57 99000,00 
Lasten 6000,00 5136,86 5500,00 
Bouwkosten Gravenstraat 15/17 17104,43 17104,43 0,00 
Aankoop grond Gravenstraat 

15 en 17 / Buurtje 1 en 2 2500,00 1182,90 0,00 
Rente hypothecaire lening 5078,48 5989,44 
Aflossing hyp. lening 6000,00 910,96 PM 
Aflossing lening Kerkmeyer-

De Regt-stichting 880,00 880,00 880,00 
82484,43 32603,20 111369,44 

Vereniging 

Secretariaat 5000,00 3395,69 5000,00 
Kwartaalblad 20000,00 25671,18 30000,00 
Ledenvergaderingen 1000,00 1015,27 1000,00 
Lidmaatschap andere 
verenigingen 400,00 430,50 500,00 
Abonnementen 125,00 107,50 150,00 
Bijdrage Verenigingsregister 62,00 122,00 125,00 
Gidsenwerk 1000,00 1523,69 1000,00 
Gedenkplaten 400,00 152,04 400,00 
Werkgroep Documentatie 100,00 0,00 100,00 
Uitgaven "Kroniek van Hoorn" 25000,00 1050,00 60000,00 
Attenties 250,00 969,00 1000,00 
Zaalhuur bouwkunstcursus 250,00 250,00 250,00 
Giften 5000,00 2000,00 5000,00 
Representatie 200,00 617,05 600,00 
Advertenties 200,00 157,09 250,00 
Uitgaven i.v.m. jubileumjaar 1500,00 1891,57 18000,00 
Passeren akte St. Monumenten 0,00 414,75 0,00 
Bezwaarschriften 0,00 300,00 300,00 
Kosten Het Pakhuis 0,00 1828,82 1500,00 
Lening Het Pakhuis 0,00 0,00 10000,00 
Historisch Onderzoek 0,00 0,00 2000,00 
Diversen 0,00 344,30 0,00 

60487,00 42240,45 137175,00 
142971,43 74843,65 2485,44 

Afname/toename liquide middelen -15688,86 98502,87 -22609,44 
127282,57 173346,52 225935,00 

zijn steentje toe bij. De horecanota 
bood op onderdelen aanknopings
punten tot bestrijding van de ver
loedering maar het gemeentebe
stuur pakte tot nu toe de uitgesto
ken hand niet op. Overigens moet 
gezegd worden dat op dit punt niet 
alle heil van beleidsmaatregelen 
mag worden verwacht. Dit laatste 
weer in tegenstelling tot het beleid 
in zake de bestemmingshandhaving 
van een aantal panden gelegen aan 
het Grote Noord tussen Gelderse
steeg en Proostensteeg. Nu de pas
torie van de r.k. kerk deels een 
winkelfunctie heeft gekregen wordt 
de druk om die functie ook mogelijk 

te maken voor voornoemde panden 
steeds groter. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast voor de dreigende 
aantasting, mede gelet op de vraag 
of het dan nog wel realistisch is om 
de gewenste reconstructie van het 
Rode Steenplein als zinnig te be
schouwen. 
Middels een door de voorzitter van 
de Raad van State ingewilligd ver
zoek tot schorsing met betrekking 
tot de aanleg van het Hulkeiland, te
gen de inwilliging waarvan trou
wens de gemeente tevergeefs in be
roep ging, is tot nu toe vooralsnog 
een halt toegeroepen aan onzalige 
ontwikkelingen aan de stadsrand al-
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ONTVANGSTEN Begroot 1991 Werkelijk 1991 Begroot 1992 

Eigen panden 
Huur 44 122,57 45312,66 45000,00 

Subsidies overheid 50000,00 79358,05 23000,00 
Hypothecaire lening 0,00 0,00 75000,00 

94122,57 124670,71 143000,00 

Vereniging 
Contributies 32500,00 42903,50 35000,00 

Rente 200,00 1410,33 1500,00 
Dirk Visser-Fonds 35,00 36,98 35,00 
Verkoop losse kwartaalbladen 25,00 0,00 0,00 
Giften 150,00 4050,00 150,00 

Bouwkunstcursus 250,00 250,00 250,00 

Subsidie "Kroniek van Hoorn" 0,00 0,00 5000,00 
Verkoop "Kroniek van Hoorn" 0,00 0,00 40000,00 

Giften Jubileumfonds 0,00 25,00 1000,00 

33160,00 48675,81 82935,00 

127282,57 173346,52 225935,00 

BALANS PER 31DECEMBER1991 
(tussen haakjes de standen per 31 december 1990) 

Saldi 127964,47 (29461,60) Hyp.lening Y.S. 73 102,52 (74013,48) 
Onroerend goed 73110,52 (7402 1,48) Lening Kerkmeyer-
Lening St. Koepelkerk 0,00 (6000,00) De Regt 19360,00 (20240,00) 
Toegezegde 

overheidssubsidies 23118,57 (72872,50) Onderhoudsreserve 41849,56 (4768.60) 
Eigen Vermogen 89881,48 (83333,50) 

224193,56 (182355,58) 224193,56 (182355,58) 

SPEClflCATIE EIGEN PANDEN 
Kosten Onder deBierkadeSchoolsteeg Breed BuurtjeGravenstraatSubtotaal Totaal 

Boompjes 8 10 7 12 1/2 15/17 

Lasten 
- waterschap 74,79 77,56 38,78 132,96 90,91 113,00 528,00 
·onroerend 

goed 
belasting 183,00 190,00 95,00 326,00 216,00 278,00 1288,00 

• verzeke-
ringen 252,24 358,18 886,76 649,76 212,28 281,64 2640,86 

- rioolrecht 85,00 85,00 85,00 85,00 170,00 170,00 680,00 
5136,86 

Onderhoud 0,00 1481,25 87,69 740,63 0,00 0,00 2309,57 
2309,57 

Diversen 
· rente 5078,48 5078,48 
- aankoop grond 591,45 591,45 1182,90 
- openingskosten 186,00 186,00 
- bouwkosten 17104,43 17104,43 

23551,81 
595,03 2191,99 1193,23 1934,35 6359,12 18724,52 30998,24 

- -- - -- ---

Baten 
Huur 6300,00 6343,80 5548,50 6453,00 9867,36 10800,00 45312,66 
Subsidie 

overheid - - _ _ 20382,55 58975,50 79358,05 

6300,00 6343,80 2593 1,05 6453,00 9867,36 69775,50 124670,71 
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daar. Zekerheid over die ontwikke
lingen is er evenwel nog niet; het 
wachten is op de uitslag van de be
roepsprocedure tegen het bestem
mingsplan dat is ingediend bij de 
Kroon. 

Kleinschalige maar daarom niet on
belangrijke aantastingen gingen ook 
in 1991 onverminderd door. Gevels 
die in het kader van commerciële 
aandachttrekkerij letterlijk van 
kleur verschoten - toverbalmanie! -, 
oud fijn voegwerk dat hier en daar 
rigoreus is uitgehakt en zonder enig 
ontzag voor waardevolle ambachte
lijkheid is vernield, winkelpuien die 
net zo makkelijk van vorm en kleur 
veranderen als van onbereikbare ei
genaars, waren evenzo vele signa
len dat niet iedereen Hoorns stede
lijk schoon aan het hart gebakken 
is. 
Zorgelijke berichten kwamen ook 
van de landelijke overheid. De geld
stromen voor de monumentenzorg 
en voor de stadsvernieuwing wor
den ingekrimpt. 
Het is te hopen dat ook op natio
naal niveau de waarde van het ei
gen historisch belang blijft worden 
ingezien. 

8. Vertegenwoordigingen 
Bestuurslid J. Rietvink werd met in
stemming van de gemeenteraad 
Oud Hoorns opvolger van de heer 
Y. Hangelbroek in de Monumenten
commissie. 
Voorzitter J.M. Baltus en bestuurs
lid mevr. L. Rensema traden namens 
de vereniging toe tot de beheers
stichting van het VOC-pakhuis, ge
naamd "Het Pakhuis". De Oud 
Hoorn-vertegenwoordigers in de 
Kerkmeijer-De Regtstichting, in de 
Stichting Stadsherstel, in de Wel
standscommissie en in de werk
groep Straatnaamgeving bleven het 
afgelopen jaar onveranderd hun 
beste beentje voorzetten in het be
lang van de vereniging. 

9. Werkgroepen en publicaties 
Het werk aan de realisering van de 
Nieuwe Kroniek van Hoorn werd in 
1991 met enthousiasme voortgezet. 
Helaas moest de geestelijk vader 
van het project - oud-bestuurslid 
H. Saaltink - enige tijd door ziekte 
het werk neerleggen. Gelukkig kon 
hij daarna het monnikenwerk op
nieuw voortvarend ter hand nemen. 
Na het betreurde vertrek van redac
tielid R. de Knegt was het bestuur 
verguld met de opvulling van zijn 
plaats door de heer H. Lansdaal. 
Zijn journalistieke ervaring is een 
welkome aanvulling. De druk om 
zo'n omvangrijk werk op tijd klaar 



te krijgen blijft spreekwoordelijk. 
Voor de activiteit "Zomeravondwan
delingen" was 1991 een jubileum
jaar: reeds 15 jaar verzorgt de ver
eniging dit gebeuren met veel ple
zier. Ruim 2000 wandelaars liepen 
dit jaar mee en het moet de organi
satoren veel deugd hebben gedaan 
dat zo'n 650 liefhebbers deelnamen 
aan de speciale jubileumwandeling 
van 14 juni. Het uitstekende gilde 
der gidsen werd ook dit jaar ge
coördineerd door Harm Stumpel en 
Els Lust, bijgestaan door Annie Pie
terse. 
De cursus bouwkunst, met een heel 
scala wisselende programma-onder
delen en geleid door J.M. Baltus, 
was wederom een succes. Met me
dewerking van velen wist hij theo
rie en praktijk op boeiende wijze sa
men te brengen en ook daarom is 
het jammer - wel begrijpelijk trou
wens - dat de cursus vanwege de 
grote drukte die het jubileumjaar 
met zich meebrengt, in 1992 één 
jaar niet zal worden gegeven. 
Zeer vaak kwam de jubileumcom
missie bijeen. In november was het 
Comité van Aanbeveling te gast in 
het Jozefhuis om kennis te nemen 
van het programma en de financiële 
onderbouwing daarvan. In decem
ber werd het sponsorcontract on
dertekend en werd door middel van 
kwartaalblad en persconferentie 
het programma aan de leden en de 
pers gepresenteerd. 

10. Kwartaalblad 
De dertiende jaargang telde in haar 
geheel 140 bladzijden, twaalf meer 
dan vorig jaar. De nummers 1 en 2 
hadden foto's van straatscènes als 
omslag, het 3e nummer een gezicht 
op het ABC van de hand van Corne
lis Buijs en de jubileumaffiche prijk
te op de voorkant van het 4e num-

Een gezicht op de 
Nieuwendam 

In 1917, het jaar dat de Vereniging 
"Oud Hoorn" werd opgericht. 

De meisjes links op de foto hebben 
hier geen weet van. Trouwens, de 
dame op de hoek van de Foreesten
steeg ook niet. Links nog de twee 
pakhuizen die in 1940 werden ges
loopt, er volgt geen herbouw. Ge
volg dat we al ruim vijftig jaar tegen 
een lege plek aankijken. 
Waar zijn de gevelstenen gebleven? 
Destijds volgens Hoorn-H.S.M. opge
slagen bij aannemer Blauw! Ernaast 

nr. 21 het café van Cornelis AJkema. 
De gevel is voor zo'n tien jaar ver
nieuwd. Eerst was Egbertus Volkers 
hier café-baas maar die verhuisde 
naar nr. 24 naast de steeg. 
We zien op de ramen staan "Tappe
rij-Slij terij". Ook bij Alkema staat 
een verhaal op de ramen, maar he
laas niet telezen. De heer Kerkmeier 
had geen tijd voor een bezoek aan 
deze beide etalissementen. 
Die zat al vol van Oud Hoorn. 

Ch. v. Z. 



Goed begin van ons jubileumjaar 
Herman Landsdaal en Jan Dijkstra 

De officiële opening van het jubi
leumjaar van Oud Hoorn (18 janu
ari) had de allure, die bij zo'n bij
zondere gebeurtenis past. Daartoe 
droeg in niet geringe mate de sfeer
rijke ambiance van het Westfries 
Museum bij. Het historisch monu
ment aan de Rode Steen is uiteraard 
bij uitstek de locatie om een luister
rijke viering als deze te beginnen. 
Voorzitter Bas Baltus wees er in zijn 
speelse openingswoord op, dat de 
Schutters "vanavond op een aan
dachtig gehoor neerkijken", waarbij 
hij en passant een vergelijking trok 
tussen personen, die hangen en op
gehangen werden. Aan de Galgen
bocht hingen ooit degenen, die zich 
aan bijzondere vergrijpen hadden 
schuldig gemaakt. "Deed je daar
naast iets anders bijzonder dan 
werd je ook opgehangen, maar dan 
wel vreedzaam. En zo hangen ze 
hier nog", waarbij Baltus een beetje 
eerbiedig schuin omhoog blikte 
naar de eeuwenoude wandschilde
ring van Rotius. Dit had Bas - na .J.C. 
Bloem - bij zichzelf overdacht, toen 
hij "in de valavond" domweg geluk
kig voorbij het standbeeld van J.P. 
Coen was gefietst. Coen betrok hij 
overigens niet in zijn bloedspoor. 
Baltus ging vervolgens met grote 
stappen door de historie van de 
door Kerkmeijer in 1917 opgerichte 
vereniging. Hij wees er op dat van 
de 3000 panden, die Hoorn ooit be
zat, er nog 500 in het beschermde 
stadsgezicht van belang zijn. "Voor 
het behoud daarvan zetten wij ons 
in - en dat geldt ook voor de klein
tjes". 
De voorzitter vermeldde tenslotte 
niet zonder trots, dat Oud Hoorn 
qua ledental stormachtig groeit. 
"We zijn op weg naar de 1600 le
den". 

Affiche en logo 
Loes Rensema~Brevet, voorzitter 
van de jubileumcommissie, gaf uit
leg bij de keuze voor het affiche 
1917-1992. De leden kenden het al, 
want het stond als voorproefje afge
drukt op de voorpagina van ons de
cembernummer, maar nu hing het 
er te pronken in de kleuren licht
blauw/groen. Er was algemeen 
waardering voor het ontwerp van 
Wim Zwijsen, docent tekenen aan 
de Edmar Vergouwen-rnavo te Span
broek. Het is voor f 2,50 te koop 
"om daarmee onze bekendheid in 
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Affiche te verkrijgen à f 2,50 bij L. Rense
ma, Grote Oost 75 

de stad uit te dragen". Velen schaf
ten zich intussen het affiche aan. 
Secretaris Ton van Weel liet bij de 
toelichting op de resultaten van de 
logo-wedstrijd weten, dat het aantal 
inzendingen van amateur-ontwer-

pers was tegengevallen. Op 1 juli 
vorig jaar waren er van de 20 deel
nemers uiteindelijk 58 ontwerpen 
binnen. Daarvan werden er 20 door 
een deskundige jury genomineerd. 
Na drie zittingen koos men ontwerp 
nummer 15 (de namen van de in
zenders waren bij de jury onbe
kend). Het bestuur vond dat logo 
echter niet eenduidig genoeg, het 
was te cartoonachtig. Besloten 
werd daarop wel de juryvoordracht 
te respecteren, de ontwerper (Jan 
Bot uit Avenhorn, 31 jaar) de prijs 
van f 250,- toe te kennen, maar het 
logo vervolgens niet als zodanig te 
gaan gebruiken. Van Weel noemde 
het voor geen van de partijen (be
stuur, vereniging, jury, ontwerpers) 
geen leuke beslissing, maar z.i. wel 
de meest verstandige. Jan Bot be
dankte vervolgens jury en bestuur 
"voor de moeite, die zij genomen 
hebben om mij te laten winnen". De 
20 uitgekozen ontwerpen kon het 
geselecteerde gezelschap op bor
den in de Schutterszaal bekijken. 

Jubileumrede 
De directeur van de Vereniging 
Hendrick de Keijser, ing. W. Rauwe, 

Opening jubileumjaar. Sclzutterszaal Westfries Museum 16 januari 1992 . .A. van Weel over
handigt de oorkonde aan de winnaar van de logo-ontwerpwedstrijd, de heer 
J C Bot 



die de jubileumrede hield, zei met 
eerbied tegen Oud Hoorn op te 
zien, niet in het minst omdat de ju
bilaresse de oudere zuster van zijn 
vereniging blijkt te zijn. Hendrick de 
Keijser is immers opgericht op 
3 januari 1918, een jaar nadat Kerk
meijer Oud Hoorn in de wieg legde. 
Rauwe stelde vast, dat de belangen 
van beide verenigingen "van stonde 
af aan parallel hebben gelopen", 
waarmee hij meteen de verbonden
heid tussen Oud Hoorn en Hendrick 
de Keijser aantoonde. De gastrede
naar week enigszins af van zijn aan
gekondigde onderwerp door niet 
zozeer over "Het belang van het 
particulier initiatief, toegespitst op 
de architectuur" te spreken, als wel 
over de toekomst ervan te filosofe
ren. Hij liet met opzet de historie 
rusten, "want die kennen we zo 
langzamerhand wel", maar hij kwam 
nadenkend over wat ons land mor
gen en in de 21e eeuw te wachten 
staat wel tot interessante uitspra
ken en dito gedachtenvorming. 
(JVaar mogelijk komt de redactie 
van Oud Hoorn tezijnertijd nog te
rug op zijn rede). 
De première van Oud Hoorn's jubi
leumactiviteiten kreeg vervolgens 
een geslaagd slot elders in het mu
seum, waar velen bijeen bleven 
voor een feestborrel tijdens een on
gedwongen samenzijn. Tot hen be
hoorden burgemeester P. Janssens, 
wethouder J. Schaper, het ere-lid 
mevrouw Herma van den Berg, le
den van de commissie van aanbeve
ling, commissaris van politie 
Th. Kootstra en een aantal raadsle
den. Opvallend was de afwezigheid 
van de redactie van het Dagblad 
voor West-Friesland. Er stond dan 
ook geen letter in de krant van de 
officiële opening. 

Kostelijke zang 
Muzikaal beet het Anthonis Klein
koor de jubileumspits af in de Oos
terkerk, zaterdagavond 18 januari. 
Het werd voor ruim honderd be
langstellenden (dat hadden er meer 
moeten zijn) een uniek concert, toe
gespitst op de stad en Oud Hoorn, 
precies zoals men dat van het AKK 
had mogen verwachten. Ludiek als 
altijd, rake verbindende teksten en 
de zang van dit meerstemmige a ca
pella koor, die altijd in hoge mate 
boeit, van welke tijden de muziek 
ook is. Heel speciaal was de muzika
le wandeling van de koorleden door 
de stad, beginnend in 1531 bij de al 
lang niet meer bestaande Wester
poort, ongeveer ter hoogte van het 
intussen afgebroken Witte Badhuis 
en eindigend in 1992 op de Blauwe 
Berg, terzijde van Het Keern, waar 

Responsorium 1 el) ll - Hoorn, vóór 1481 

Responsorium I en II 
in modo antico 
in modo romantica 

N.N" Hoorn, vóór 1481 
bw.JPK 
bw. AL 

Het oudst meerstemmige Hoornse muziekwerk gezongen door het Anthonis Kleinkoor op 
18 januari 1992 

tafeltennisvereniging Disnie-Rats 
kort daarvoor haar nieuwe onder
komen had geopend. Kostelijk was 
het daarbij behorend lied "Twee da
mes in Amerongen", dat minuten
lang doorspekt wordt met het ge
ping-pong van de koorleden. Een 
prachtige act. 
Voor de jubilerende vereniging was 
de uitvoering van het oudste meer
stemmige Hoornse muziekwerk 
daarnaast historisch iets bijzon
ders. Het was door twee leden van 
het koor gevonden in een doos met 
eeuwenoude notities, die in het ge
meentelijk archief wordt bewaard. 
De notities waren weliswaar ver
snipperd, maar door ze als een leg
puzzel met elkaar te verbinden ont
stond tot verrassing van de koorle
den een partituur van een respon
sorium. De noten waren nauwelijks 
leesbaar, op de achterzijde (met ge
gevens over stedelijke belasting) 
stond het jaartal 1481. De composi
tie, waarschijnlijk geschreven door 
een geestelijke, dateert dus van 
vóór dat jaar, ruim 500 jaar geleden. 
Een musicoloog in Amsterdam heeft 
de noten op toon gezet, zodat het 
voor het AKK te zingen was. Dat de
den de koorleden met verve. Op bij
gaande afbeelding een onderdeel 
van het gevonden responsorium. 

Met de deur in huis 
In de diazaal van het stadhuis aan 
de Nieuwe Steen werd op 4 februari 
de eerste van een serie lezingen in 
dit jubileumjaar gegeven. Loes Ren-

sema-Brevet viel voor een klein, 
doch select gezelschap "met de 
deur in huis" door de vertoning van 
dia's, die een interessante collectie 
deuren door de eeuwen heen liet 
zien. Een groot aantal daarvan was 
gefotografeerd in het Hoorn van nu, 
zoals men soms gemakkelijk kon 
zien, maar ook wel eens niet. In die 
gevallen gaf Loes wel het voorzetje 
dat dan tot een "Oh ja" leidde. Be
halve eenvoudige deuren waren er 
ook kostbare exemplaren te zien. 
Sommige daarvan kwamen echter 
niet uit Hoorn, maar - ik citeer Loes 
-. "jammer genoeg uit Gouda". Men 
kreeg nochtans een verrassend 
beeld van wat zich ook op dit ge
bied in onze stad allemaal te zien is. 
Tien tegen een, dat de meeste be
langstellenden nu wandelend door 
Hoorn opvallende deuren met een 
ander oog zullen bekijken dan voor
heen. Dat was dan ook de bedoeling 
van de lezing, die daarmee het pare
dicaat "geslaagd" verdiende. 

Boekpresentatie 
Op vrijdag 21 februari 1992 kwam 
een gezelschap van genodigden bij
een in wat bijna het stamlokaal van 
de vereniging Oud Hoorn kan wor
den genoemd: de Schutterszaal van 
het Westfries Museum. Op de mid
dag van deze dag werd het eerste 
exemplaar van het door dr. J.J.M. 
Leenders geschreven boek uit de 
Hollandse Historische Reeks XVII 
aan mr. P.M.G.P. Janssens, de burge
meester van Hoorn. 
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Het boek draagt de titel "Benauwde 
verdraagzaamheid, hachelijk fat
soen. Families, standen en kerken 
te Hoorn in het midden van de ne
gentiende eeuw". 

De heer A.G.F. van Weel, bestuurslid 
van de vereniging opende deze bij
eenkomst als plaatsvervanger van 
de voorzitter, de heer B. Baltus, die 
wegens ziekte verhinderd was. 
Prof.dr. J.C. Blom hield hierna een 
referaat over het onderzoeksproject 
"Verzuiling in Nederland", dat aan 
de Universiteit van Amsterdam 
wordt gehouden. De. heer Blom ging 
uitgebreid in op de historische ont
wikkeling van het begrip "verzui
ling", dat reeds aan het einde van 
de vorige eeuw met enige regelmaat 
werd gebruikt en dan voornamelijk 
in het verband van de geloofsdeno
minaties in Nederland. Het boek 
van dr. Leenders is eigenlijk een 
"voorloper" van dit onderzoek en 
heeft tot onderwerp de ontstaange
schiedenis van de verzuiling in het 
midden van de vorige eeuw in 
Hoorn. 

De auteur hield daarna een gloed
vol en humoristisch betoog over 
zijn onderzoek en over het boek, 
dat daaruit resulteerde. Met de no
dige voorbeelden, zeer sprekend 
voor vooral de Horinezen onder de 
toehoorders, doorspekte hij zijn in
teressante verhandeling, die tevens 
kon worden gezien als een "oratio 
pro libro". 

Drs. K. Kooijmans, als vertegen
woordiger van de Hollandse Histori
sche Reeks bood daarna de heer 
Janssens het eerste exemplaar aan 
van het boek. De ontvanger, alhoe
wel uit het zuiden afkomstig, gaf er 
in zijn dankwoord blijk van dat hij 
inmiddels al aardig van de Hoornse 
historie op de hoogte was. 

Een hapje eten en een drankje werd 
na afloop genuttigd in een gezellig 
samenzijn van de genodigden op 
het succes van het nieuwe boek. 

Beeldhouwkunst aan huizen 
Het eigen onderkomen van Oud 
Hoorn, op zolder van het YOC-pak
huis aan Onder de Boompjes was 
de plaats waar de eerste Jubileum 
Avondlezing werd gehouden. 
"Beeldhouwkunst aan huizen" was 
het onderwerp, dat mevr. Femke 
Uiterwijk met veel verve en met 
mooie dia's voor haar gehoor 
bracht. Zij nam de plaats in van 
haar echtgenoot, de heer Baltus, 
die helaas door ziekte verhinderd 
was om zelf deze lezing te houden. 
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Prof. dr. J C. Blom tijdens zijn referaat. Boekpresentatie Jos Leenders 

De belangstelling voor deze voor
dracht was groot: er moest zelfs 
nog een fors aantal stoelen worden 
aangesleept, om iedereen van een 
plaatsje te kunnen voorzien. 

Op een avond als deze merk je pas 
goed, hoe rijk een stad te Hoorn is 
aan allerlei schoons. Het zijn niet al
leen de panden zelf, die aandacht 
verdienen, maar ook de vele versie
ringen, die aan deze panden zijn 
aangebracht. Aandacht voor deze 
details is niet iedereen gegeven, 
maar deze lezing gaf de toehoor
ders en -kijkers een schat aan klei
noden, die de moeite van een nade
re beschouwing meer dan waard 
zijn. Ze vertolken vaak ook een 
stukje geschiedenis van een huis of 
van haar bewoners. Zo zagen we 
een groot aantal gevelstenen, van 
eenvoudig en klein tot zeer groot en 
vaak kleurrijk en gedetailleerd uit
gewerkt. Daarnaast kwamen ook al
lerhande deuromlijstingen, dakver
sieringen en friezen aan bod. De 
spreekster voorzag een en ander 

met deskundig en vaak ook humor
vol commentaar, waarbij het pu
bliek zich ook niet onbetuigd liet in 
aq.nvullingen en commentaar. Het 
was een mooie leerzame avond met 
een informeel karakter, die vraagt 
om continuering. Hulde aan me
vrouw Uiterwijk, die haar echtge
noot op een uitstekende manier 
wist te vervangen. 

* 
* * 



Leo Roozen 
kapelaan, rector en eerste secretaris van Oud Hoorn 

In de 75 jaar van haar bestaan heeft de vereniging Oud Hoorn in totaal 53 be
stuursleden gehad, waarvan er nu nog 9 in functie zijn. De redactie zal in dit 
jubileumjaar aan vier tamelijk willekeurig gekozen oud-bestuursleden aan
dacht besteden. 
Een opmerkelijk figuur was kapelaan, later rector L. A. Roozen, die van 1917-
1923 de eerste secretaris van onze vereniging was. Aan hem is het eerste arti
kel gewijd. 

"Een lastig man". Deze kwalificatie 
gaf burgemeester Bisschop, die 
toch niet snel uit zijn evenwicht 
was te brengen, in juli 1924 aan rec
tor Roozen van het Sint Jans Gast
huis, nadat hij zich bij deken Smee
le over het gedrag van Roozen be
klaagd had. 

geboren op 31 maart 1882 in Bloe
mendaal. Hij volgde de gebruikelijke 
opleidingen aan het kleinseminarie 
Hageveld te Heemstede en het 
grootseminarie te Warmond. Op 15 
augustus 1907 werd hij in de kathe
draal van de H. Bavo in Haarlem 
priester gewijd door mgr. A.J. Cal
lier. 

Leo Hoogeveen 

Na assistent te zijn geweest in Be
verwijk en kapelaan in Berkel en Ro
denrijs werd hij in 1911 benoemd 
tot kapelaan van de parochie van 
de H.H. Cyriacus en Franciscus te 
Hoorn onder deken J.H. Smeele. 
Roozen was in Hoorn op vele katho
lieke fronten aktief. Als redacteur 
van 'Onze Courant' schreef hij tallo
ze artikelen, ook over de historie 
van de stad. Hij was directeur en la
ter censor van deze krant. 
In 1914 bemoeide kapelaan Roozen 
zich nog met de problemen in het 
badhuis aan de Westerdijk, waarvan 
gezegd werd dat personen van het
zelfde geslacht gebruik maakten 
van één hokje, onaanvaardbaar Een aantal protestantse en onkerke

lijke bewoners van de Koepoorts
weg, onder wie de hervormde pre
dikant Cramer von Baumgarten, 
had bij de gemeente om een verbod 
gevraagd van het luiden van de klok 
van het zusterhuis van deze rooms
katholieke instelling in de vroege 
uren, "daar zij niet wenschen ge
wekt te worden op tij den, die niet 
door henzelven worden bepaald". 
Bij de ondertekenaars waren opval
lend veel oudere mensen, de 70 al 
gepasseerd. De klacht viel onder de 
competentie van de commissaris 
van de koningin, die de burgemees
ter om advies verzocht. De burge
meester stelde schriftelijk enkele 
vragen aan de rector, maar deze 
weigerde te antwoorden, omdat hij 
meende dat hij in een gesprek met 
de commissaris van politie, en later 
met de burgemeester, al mondeling 
de gevraagde inlichtingen had vers
trekt. Na herhaaldelijk aandringen 
schreef Roozen begin juli een brief
je aan de onkerkelijke burgemees
ter, waarin hij hem verweet in de 
kwestie reeds partij te hebben ge
kozen voor de requestranten, die 
hij 'kleingeestig' noemde. De burge
meester reageerde gestoken. Na 
een gesprek met de deken beschul
digde hij de rector in een lange 
brief van een onjuiste weergave van 
hun eerdere gesprek en verweet hij 
hem, dat hij hem niet alleen on
recht had gedaan, "maar dat U ook 
in de beleefdheid tegenover een 
Burgemeester verre tekort zijt ge
schoten". Roozen reageerde op zijn 
beurt verontwaardigd en beledigd. 
De commissaris der koningin be
sloot uiteindelijk het luiden van de 
klok niet te verbieden. 

De heer L. A. Roozen. Eerste secretaris Oud Hoorn 

Leonardus Antonius Roozen werd 
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voor katholieke meisjes. Een meisje 
had de kapelaan een 'fotografie' 
vertoond waarop het badhuis met 
zwemmende dames was afgebeeld. 
De kapelaan vernietigde de foto ter
stond. De ethiek won het hier van 
de historie. 
Zijn grote liefde ging uit naar het 
Sint Jans Gasthuis. Als geestelijk ad
viseur van de R.K. Wijk- en Gezins
verpleging en vanaf 1922 als rector 
was hij nauw betrokken bij de 
nieuwbouw van het gasthuis aan de 
Koepoortsweg. 
Om gezondheidsredenen kreeg hij 
op 31 juli 1931 ontslag als rector. 
Op 5 oktober 1931 verliet hij Hoorn 
en vestigde zich in het Rustoord 
Sint Jozef te Beverwijk. Op 8 januari 
1934 is hij in Haarlem overleden, 
51 jaar oud. 

Kapelaan Roozen was niet aanwezig 
op de oprichtingsvergadering van 
Oud Hoorn. Wel woonde hij de eer
ste ledenvergadering op 13 juli 1917 
bij en nam daar aktief deel aan de 
besprekingen over de statuten en 
het huishoudelijk reglement. Tij
dens de tweede ledenvergadering 
op 21 december 1917 werd hij met 
12 stemmen gekozen tot bestuurs
lid. 
Bij de functieverdeling tijqens de 
bestuursvergadering, gehouden na 
afloop van de ledenvergadering in 
De Witte Engel, verklaarde A. Brou
wer het secretariaat niet te kunnen 
aanvaarden, daar diezelfde functie 
bij het Westfries Museum reeds veel 
werkzaamheden met zich mee
bracht. Hij stelde voor kapelaan 
Roozen tot secretaris te benoemen. 
Deze zag echter bezwaren opdoe
men bij het bijhouden van de 
notulen der ledenvergaderingen we
gens zijn hardhorendheid. Daarop 
werd besloten dat Roozen als eer
ste secretaris het gewone werk zou 
doen en dat Brouwer hem als twee
de secretaris terzijde zou staan met 
het bijhouden der notulen. 
In 1918 was Roozen aan de beurt 
om periodiek af te treden en werd 
hij herkozen. 
Roozen, uit hoofde van zijn functie 
gewend een groot publiek toe te 
spreken, verzorgde regelmatig lezin
gen en excursies voor de leden van 
Oud Hoorn. Hij leidde bezoeken aan 
de Noorderkerk en de Oosterkerk 
(1921) en aan het Sint Pietershof en 
het stadhuis (1922), en hield lezin
gen over graafwerk aan het Achter
om (1922), straatnamen (1924 en 
1928), de schotel- en tegelbakkerij 
(1925), opgravingen te Hoogkarspel 
(1927) en handel en nijverheid in 
Hoorn in vroeger eeuwen (1928). 
Als redacteur van 'Onze Courant' 
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verzorgde hij ruimschoots de on
ontbeerlijke publiciteit voor de ver
eniging in deze krant. Op 7 februari 
1923 bedankte hij schriftelijk als be
stuurslid. "Redenen van zeer per
soonlijken aard hebben mij tot dit 
lang beraden besluit gebracht; en 
wel bizon der", voegde hij er cryp
tisch aan toe, "omdat ik vrees, dat 
de aangename samenwerking, wel
ke tot nu toe bestond, in de toe
komst niet wel meer mogelijk zal 
wezen". 
In de bestuursvergadering van 8 fe
bruari vroeg Lückens naar de aard 
van de persoonlijke redenen en "of 
iemand van het bestuur als zooda
nig iets met den Heer Roozen gehad 
heeft". Voorzitter Kerkmeijer ant
woordde dat er absoluut met nie
mand iets gebeurd was. Zijns in
ziens kon het niets anders zijn dan 
een geschil dat buiten Oud Hoorn 
om ging. Lückens deed het genoe
gen te mogen constateren dat het 
met Oud Hoorn niets te maken had. 
Het speet hem ten zeerste, "dat de 
afgetreden secretaris niet voldoen
de onderscheid tusschen personen 
en zaken gemaakt heeft", hetgeen 
hij ten zeerste betreurde. Kennelijk 
was er bij het bestuur toch iets 
meer bekend, maar de notulen laten 
ons hierover in het onzekere. 
Lückens nam het secretariaat waar 

tot de buitengewone algemene ver
gadering van 18 april 1923, waarop 
mr. W.W. Osinga tot nieuwe secreta
ris werd gekozen. Roozen bleef na 
zijn aftreden de ledenvergaderingen 
bezoeken. 
Op 13 juli 1927 werd hij opnieuw in 
het bestuur gekozen als opvolger 
van de afgetreden gemeente-archi
tect Faber. Kerkmeijer richtte in de 
eerste daaropvolgende bestuurs
vergadering waarderende woorden 
aan het adres van rector Roozen. 
"Waar het bekend is , dat de heer 
Roozen veel voelt voor het werken 
van "Oud-Hoorn" twijfelt hij niet, of 
deze zal de belangen der vereniging 
behartigen". Een jaar later nam 
Roozen namens Oud Hoorn zitting 
in de gemeentelijke monumenten
commissie. Wegens zijn vertrek uit 
Hoorn bedankte hij in mei 1932 op
nieuw als bestuurslid en tevens als 
lid van de monumentencommissie. 
Op 8 juni schreef hij uit zijn nieuwe 
woonplaats een afscheidsbrief en in 
het jaarverslag werd herinnerd aan 
zijn grote verdiensten voor de ver
eniging. 
In de ledenvergadering van 9 juni 
1932 werd Kerkmeijer, die zich een 
jaar eerder uit het bestuur had te
ruggetrokken, in de ontstane vaca
ture gekozen. K. Zijp nam zijn plaats 
in de monumentencommissie in. 



Hoornse schilders in de 17 e eeuw 
Caroline Hom 

Deel 1. De marineschilders 

Dat talentvolle schilders in de 
l 7de eeuw niet alleen in grote ste
den als Amsterdam en Haarlem 
voorkwamen, mag blijken uit het 
werk van schilders in Hoorn. Hun 
inspanningen hebben echter nooit 
geresulteerd in grQte roem. Jan 
Albertsz. Rotius is momenteel 
waarschijnlijk de bekendste 17 de
eeuwse schilder uit Hoorn, vanwe
ge zijn aanzienlijke oeuvre mooie 
portretten. Er werkten echter 
meer interessante schilders in de
ze havenstad. In een viertal artike
len zal een indruk worden gege
ven van de verschillende soorten 
kunstschilders die in de l 7de 
eeuw in Hoorn werkzaam waren.1 

Inleiding 

Zoals elders in het gewest Holland 
kwam ook in Hoorn in de l 7de eeuw 
een flinke produktie van schilderij-

en op gang. Deze opkomst van de 
schilderkunst viel samen met de 
economische bloei van de stad. 
Hoorn was in de 17de eeuw door 
handel en scheepvaart uitgegroeid 
tot een economisch en bestuurlijk 
centrum van Westfriesland. Het feit 
dat Hoorn in de l 7de eeuw zo'n wel
varende stad was, heeft er mede toe 
bijgedragen dat schilders er konden 
werken, opdrachten kregen en een 
afzetmarkt hadden. In de tweede 
helft van die eeuw begon overigens 
al de achteruitgang. Niet-Hoornse 
schilders gingen langzamerhand de 
boventoon voeren. In de 18de eeuw 
waren er nauwelijks nog interessan
te Hoornse schilders aan te wijzen. 

De groei van de schilderijenproduk
tie in Hoorn in de l 7de eeuw was 
een verschijnsel zonder lange voor
geschiedenis. Van activiteiten op 
het gebied van de schilderkunst 
vóór de 17de eeuw is weinig be
kend; er bestaan voornamelijk enke
le gegevens over kerkelijke kunst. 

Uit die tijd is bijna niets bewaard 
gebleven, mede als gevolg van het 
afbranden van de Grote Kerk in 
1838. Het valt overigens niet te ver
wachten dat er veel kerkelijke kunst 
verloren is gegaan tijdens de beel
denstorm, want het jaar 1566 ging 
in Hoorn vrij rustig voorbij. Kunste
naars die in de 15de en 16de eeuw 
opdrachten uitvoerden zijn meestal 
niet van naam bekend. Zij waren lo
kale schilders of schilders die 
woonden in de grotere steden en 
werkten in Hoorn aan een bepaalde 
opdracht. Als er al namen in de 
Hoornse archieven voorkomen 
waarbij als beroep "schilder" staat 
vermeld, dan kan niet altijd vastge
steld worden of het een huisschil
der (kladschilder) of kunstschilder 
betreft. Beide soorten schilders wa
ren gewoonlijk lid van hetzelfde gil
de. Aan beeldende kunstenaars 
werd, op grond van hun kunstenaar
schap, niet meer aanzien toegekend 
dan aan andere gildebroeders. 
Volgens de Hoornse geschiedschrij-

De haven van Hoorn vanaf het Baat/and, 1655. schilderij in grisaille door Caspar v.d. Bos. Verz. Westfries Museum. 
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ver Yelius, die als belangrijkste 
bron voor de vroege periode voor
handen is, werd de schilderkunst in 
Hoorn tot aan het begin van de 
l 7de eeuw minder beoefend dan in 
andere steden: "Soo veel het schil
deren en plaetsnyden aengaet / zyn 
hier met sulken vlyt niet gepleegt / 
als wel in andere Steden".2 De enige 
door Velius genoemde Hoornse kun
stenaar is Cornelis Cort (Hoorn 
1533 - Rome 1578). Cort werd voor
al in Italië bekend als een zeer goe
de graveur. Hij verliet Hoorn al op 
jonge leeftijd en was enige jaren 
werkzaam in Antwerpen, alvorens 
hij naar het Zuiden afreisde. 
Uit de periode rond de eeuwwisse
ling dateert een aantal portretten 
zonder signatuur, waarvan de ma
kers zeer waarschijnlijk afkomstig 
zijn uit Westfriesland (Enkhuizen en 
Hoorn). Verscheidene portretten lij
ken aan eenzelfde schilder toege
schreven te kunnen worden; recen
telijk is de Enkhuizer schilder Jan 
Claesz. aan het licht gekomen. Maar 
ook tegenwoordig nog is over deze 
kunstenaars weinig bekend. Het zijn 
deze anonieme portretschilders die 
beschouwd moeten worden als 
voorlopers van de Hoornse schil
ders in de l 7de eeuw. Slechts op 
het gebied van de portretkunst be
stond enige traditie. 

Van de schilders die in de 17de 
eeuw in Hoorn langdurig gewoond 
en gewerkt hebben en/of er zijn ge
boren of overleden, zijn er tot nu 
toe meer dan twintig van wie een en 
ander bekend is. Zij kunnen inge
deeld worden naar het onderwerp 
of genre waarin ze zich specialiseer
den: zeeschilders, portretschilders, 
stillevenschilders, landschapschil
ders en een architectuurschilder. 
Het is evenwel duidelijk dat de 
schilders zich niet zo makkelijk in 
een vakje laten duwen; ze beperk
ten zich niet allemaal tot één be
paald onderwerp en niet ieder 
schilderij is bij slechts één genre 
onder te brengen. Er zijn verder nog 
enkele namen van mogelijke Hoorn
se schilders te noemen van wie na
dere gegevens geheel ontbreken. 
Een grondig onderzoek in de archie
ven van Hoorn zou wat dat aangaat 
nog weleens wat informatie op kun
nen leveren. 
De aandacht voor schilders uit 
Westfriesland en uit Hoorn in het 
bijzonder, is nooit zeer groot ge
weest. Over het algemeen werd er 
van uitgegaan dat de schilderkunst 
in Hoorn ver achterbleef bij die in 
de grotere steden. Dat deze schil
ders zelfs aan hun stadgenoten niet 
altijd bekend waren of niet het noe-
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men waard werden bevonden, mag 
blijken uit de povere aandacht van 
de geschiedschrijvers van Hoorn 
voor de schilderkunst in de 17de 
eeuw in deze stad en haar omge
ving. In Handschriften als vervolg 
op de kroniek van Velius, bij Feyken 
Rijp, bij Abbing of bij Kroon & Kap
teyn bijvoorbeeld, is weinig nieuws 
over Hoornse schilders te lezen. 
Voor kennis over het leven van 
Hoornse schilders in de l 7de eeuw 
vormen de biografieën van Arnold 
Houbraken de belangrijkste bron.3 

Hij besprak voor het eerst een groot 
aantal Hoornse schilders, zij het 
summier. Uit zijn werk blijkt dat 
Houbraken zich over tenminste een 
aantal van hen liet inlichten door 
Johannes Bronkhorst, die in 1670 in 
Hoorn kwam wonen en zich aan de 
schilderkunst wijdde. Hij moet 
eveneens gesproken hebben met 
een dochter van de op latere leef
tijd in Hoorn wonende schilder Ma
thias Withoos. Het werk van Jan Al
bertsz. Rotius heeft hij waarschijn
lijk niet gezien, aangezien hij naar 
eigen zeggen "wel lust, maar geen 
tyd of gelegenheit" daartoe had. De 
meeste biografen na Houbraken ba
seerden hun gegevens over Hoorn
se schilders uit de l 7de eeuw op 
wat hij geschreven had. Deze infor
matie kon in de loop der tijd verbe
terd en aangevuld worden. Houbra
ken was niet over iedere schilder 
even uitvoerig en juist ingelicht. Ge
boorte- en sterfdata verkregen uit 
archiefonderzoek komen bijvoor
beeld niet altijd overeen met wat hij 
noteerde. 
In de afgelopen decennia werden 
belangrijke bijdragen tot de kennis 
over Hoornse schilders geleverd 
door Renckens en Wijnman. Van 
eerstgenoemde verscheen in 1957 
het meest recente (!) overzichtsarti
kel, waarin summier een beeld werd 
gegeven van de Hoornse schilder
kunst van de 15de tot en met de 
18de eeuw.~ Slechts zo nu en dan 
verschijnen er nieuwe gegevens 
over l 7de-eeuwse Hoornse schil
ders. 
De informatie over iedere Hoornse 
kunstenaar afzonderlijk verschilt 
nogal. Over de meeste schilders be
staan enige aantekeningen in hand
boeken. Sommige schilders zijn al 
eens nader bestudeerd, van ande
ren is niet meer dan hun naam be
kend. Hetzelfde geldt voor hun 
werk. Van enkele schilders bestaat 
een groot aantal schilderijen, maar 
over het algemeen gaat het om een 
klein oeuvre, dat uit veilingen, mu
sea en particulier bezit bekend is. 
Daaronder vallen ook vele onzekere 
toeschrijvingen; geen enkele Hoorn-

se schilder signeerde (en dateerde) 
consequent ieder schilderij. Vanwe
ge hun onbekendheid is het moge
lijk dat een aantal door Hoornse 
schilders gemaakte schilderijen 
schuil gaat onder andere namen. 
Verder is van enkele schilders 
slechts op papier (in documenten) 
werk bekend. De verschillende gen
res kenden overigens elk voor zich 
jaren van hoge produktiviteit en het 
ene onderwerp was wat meer in 
trek dan het andere. Van een conti
nue "bloeitijd van de Hoornse schil
derkunst in de l 7de eeuw" was 
geen sprake. Voorzichtigheid is in 
ieder geval geboden wat betreft de 
betrouwbaarheid en representativi
teit van de beschikbare bronnen en 
literatuur. 
Naast levensbeschrijvingen en over
gebleven schilderijen (prenten, 
schetsen e.d. zijn nauwelijks be
kend) vormen archivalia een bron 
van informatie over Hoornse schil
ders. In het Hoornse archief zijn tot 
nog toe weinig specifieke gegevens 
gevonden over een gilde waarin de 
groep kunstschilders in de stad ver
enigd was. Helaas heb ik niet kun
nen achterhalen waar Renckens 
zich op baseerde toen hij in zijn 
overzichtsartikel schreef: "In 1628 
verzochten twee schilders een 
Hoornse kamer van Pictura te mo
gen oprichten. Tot dan waren de 
schilders in een ander gilde onder
gebracht". Onder de bekende 
Hoornse gildenboeken komt "Het 
(eerste) boeck van de Glasemae
kers- en Ververs-Gilde te Hoorn" 
voor, dat in 1716 getranscribeerde 
aantekeningen vanaf 1651 bevat.5 

Blijkens dit gildeboek bestond er in 
Hoorn sinds 1651 een "Glasemae
kersgilde" dat ook wel St. Lucasgil
cte genoemd werd (St. Lucas was de 
beschermheilige van glazenmakers, 
ververs en schilders) . Buiten de 
naam van Gerrit Janse Uydten Ruij
gen, die in 1677 vermeld wordt on
der de personen die "Een proef ge
daan of het gildt als Verwer gekogt" 
hebben, komen er geen namen van 
mij bekende Hoornse schilders in 
het boek voor. Ook onder de proef
meesters van het gilde en in de re
gisters met namen van voogden en 
overlieden van Hoornse gilden wor
den ze niet genoemd. Uit een aante
kening in het gildeboek blijkt dat de 
glazenmakers al in 1638 vergader
den om met de "schilders en beelt
snijders Een Gilde same te maken, 
maer sy konde dan. niet verackor
cleeren, ende dat is daer toe bijge
bleven". In het gildeboek staat ver
der niets geschreven dat direkt be
trekking heeft op de mededeling in 
de handschriften als vervolg op 



2: De Hoornse Grashaven, 1675. Matthias Withoos. Verz. Westmes Museum 

Velius over de schilders - de Broe
derschap van St. Lucas - die hun bij
eenkomst op 't Oost hielden in 
1651. In folio 108 van het gildeboek 
wordt nog vermeld dat in 1750 een 
"request" goedgekeurd werd dat be
paalde dat aankomende "ververs of 
soogenaamde klatschilders" voor
taan ook onder het glazenmakers
gilde gerekend werden. Tenslotte 
staat in het gildeboek te lezen dat 
pas in 1808 werd vastgesteld, in het 
reglement voor de Corporatie der 
Glazenmakers en Verwers, dat dege
ne die het ambacht van "verwer en 
glazemaker" wilde uitoefenen ver
plicht was zich in te schrijven als 
lid van de corporatie, na gebleken 
kunde en bekwaamheid. 
Deze losse, fragmentrische aanteke
ningen verschaffen helaas weinig 
duidelijkheid over de wijze waarop 
Hoornse kunstschilders georgani
seerd waren. Dat zij wel enigszins 
beschermd werden mag blijken uit 
een schilderskeur uit 1652.6 Het was 
in de l 7de eeuw gebruikelijk dat 
schilders zich niet zonder meer in 
een andere stad konden vestigen 
om er te gaan werken. Daarvoor be
stonden regels in de vorm van een 
keur of de bepalingen van het gilde. 
Ook in Hoorn werd in een schilders
keur bepaald dat er buiten de vrije 
jaarmarkten om "gene schilderijen 
binnen dese Stadt sullen mogen 
werden innegebragt en in openbare 
veylinge verkocht". 
Andere informatie is te halen uit de 
boedelbeschrijvingen van verzame
laars. Het verzamelen van schilde
rijen was vooral in hoge kringen ge
bruikelijk in de l 7de en 18de eeuw. 
Ook in Hoorn bestonden fraaie col
lecties. In de inventarislijsten daar
van komen regelmatig namen van 
l 7de-eeuwse Hoornse schilders 

voor.1 Meestal wordt er een zeer 
summiere aanduiding van het schil
derij gegeven, bijvoorbeeld "twee 
withoosjes" (d.i . twee werken van 
de schilder Withoos), in de inventa
ris van Adriaan van Bredehoff 
(1733). In enkele gevallen blijkt dat 
de schilderijen getaxeerd waren 
door Hoornse schilders, onder wie 
Johannes Bronckhorst, Jan Riet
schoof, Anthony Hengstenburgh en 
Herman Henstenburgh. Het werk 
van Hoornse schilders vond dus af
trek bij de koopkrachtige burgerij 
van de stad, als geldbelegging of uit 
liefhebberij. Zij gaven privé-op
drachten en vroegen om schilderij
en die verband hielden met hun be
stuurlijke funkties. De Hoornse elite 
liet zich door schilders uit de eigen 
stad portretteren, maar in hun hui
zen hingen ook landschapjes, 
bloem- en fruitstukken. Mogelijk 
hing het werk van Hoornse kunste
naars ook aan de muur bij de bak
ker of slager, zoals dat wel eens ge
beurde in de l 7de eeuw. Concrete 
bewijzen daarvoor zijn mij evenwel 
niet bekend. Er was ook behoefte 
aan decoratie van verschillende 
openbare gebouwen, zoals het stad
huis, de Doelen, de Kamer van de 
V.0.C. en de Admiraliteit. Vooral 
portretten, schuttersstukken en ook 
zeestukken kwamen daarvoor in 
aanmerking. In deze vraag kon wor
den voorzien door schilders uit de 
eigen stad, via opdrachten of via de 
vrije markt. 

De marineschilders 

Het is wellicht toepasselijk om voor 
een havenstad als Hoorn, die in de 
l 7de eeuw economisch gezien sterk 
afhankelijk was van de scheepvaart, 

te beginnen met haar marineschil
ders. In tegenstelling tot wat mis
schien verwacht zou worden, is het 
aantal bekende Hoornse zeeschil
ders overigens vrij gering. 

Als eerste kan Caspar van den Bos 
(Hoorn 1634 - na 1656), ook wel Jas
per of Gaspar van den Bos(ch), ge
noemd worden.8 Van hem is weinig 
bekend. In de doop/trouw/be
graaf( dtb)-reglsters in Hoorn heb ik 
niets over hem gevonden; zijn ge
boortedatum is gebaseerd op een 
vermelding bij Houbraken. Afgaan
de op Houbraken, de enige bron 
over zijn leven, moet hij een talent
volle schilder zijn geweest. Volgens 
hem "teekende hy Zeen, en stille 
wateren met allerhande soort van 
vaartuigen, zoo konstig, net en los 
van behandeling, als vast en vloe
jende met de punt van 't penceel ge
arceert, dat de Konstschilder 
Bronkhorst [d.i. de Hoornse schil
der Johannes Bronkhorst] my ver
klaart heeft, nooit beter te hebben 
gezien". Aanvankelijk was Caspar 
werkzaam in .de scheepsbouw, net 
als zijn vader. Al gauw werd hij ech
ter aangetrokken tot de teken- en 
schilderkunst, en maakte hij zee
stukken en ook riviergezichten. 
Houbraken eindigt met: "doch deze 
knaap stierf in 't prilste van zyn len
televen". Aangezien zijn laatst geda
teerde werk uit 1656 afkomstig is, 
moet een sterfdatum na die tijd ge
zocht worden. Biograaf Waller geeft 
zonder nadere verklaring "1658?" 
als overlijdensdatum en noteert 
verder dat hij werkzaam was in Am
sterdam (1656), Rotterdam en Enk
huizen. 
Van Van den Bos zijn enkele schilde
rijen bekend, voornamelijk in enke
le Nederlandse musea en particulie
re verzamelingen. Het zijn veelal fijn 
uitgevoerde grisailles of penschilde
rijen, in grijstinten met penseel ge
schilderde werken. Deze techniek 
zou hij wel eens onafhankelijk van 
Willem van de Velde de Oude en ge
lijktijdig ontwikkeld kunnen heb
ben. In de inventarislijst van schil
derijen van de Hoornse regent Flo
ris Abbekerk (1748) komen twee te
keningen van Van den Bos voor, bei
de getaxeerd op het laagste bedrag 
fl. 3,-. Zijn werk hing dus bij inwo
ners van Hoorn aan de muur. Het 
Westfries Museum Hoorn bezit van 
hem een schilderijtje met de haven 
van Hoorn erop afgebeeld, geda
teerd 1655 (zie afbeelding). 
In zijn zee- en riviergezichten is het 
landschappelijke element het be
langrijkste en niet zozeer de sche
pen zelf. Merendeels zijn het kalme 
zeeën, waarvan de horizon vrij laag 
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gehouden is. De schilderijen en te
keningen zijn over het algemeen 
niet groot van afmeting. Over een 
leermeester of voorloper in Hoorn 
is niets bekend; misschien heeft hij 
werk van Jan Porcellis (1584/7-1 632, 
werkzaam in Haarlem en Amster
dam) gezien, waarmee het zijne eni
ge overeenkomst vertoont. Als een 
van de eersten had Porcellis (even
als Van den Bos) vooral belangstel
ling voor de weergave van de atmo
sfeer van de Hollandse wateren, en 
niet zozeer voor de gebeurtenissen 
op zee zoals zeeslagen. 

Na Van den Bos, en eigenlijk een ge
neratie overslaand, was Jan Claesz. 
Rietschoof (Hoorn 1652 - Hoorn 
1719) werkzaam in Hoorn.9 Zijn ge
boorte- en sterfdatum zijn geba
seerd op gegevens van Houbraken. 
In de dtb-registers Hoorn is te vin
den dat hij in 1675 trouwde met Ma
rytie Heyndricks, weduwe uit Am
sterdam, en dat hij in 1719 werd be
graven in de Grote Kerk in Hoorn. 
Volgens Houbraken was hij eerst 
leerling van de Hoornse portret
schilder Abraham Liedts (overle
den 1668) en later van de ook in 
Hoorn niet onbekende zeeschilder 
Ludolf Bakhuysen (1631-1708), die 
in Amsterdam werkte. Rietschoof 
moet Johannes Bronkhorst, de in
formant van Houbraken, gekend 
hebben, want zij taxeerden in 1703 
samen de schilderijen van Mr. Wil
lem Crap, burgemeester van Hoorn. 
Hij schilderde en tekende zee- en ri
viergezichten, en ook schepen in de 
buurt van de kust of met een Zui
derzeehaven in de achtergrond, ge
schilderd "vanuit zee". Sporadisch 
hield hij zich bezig met een geheel 
ander onderwerp. In een akte en 
een veilingbericht werden namelijk 
resp. een landschap met boerderij 
en een eierboertje genoemd. 
Er is vrij veel werk van Rietschoof 
bekend en te zien in musea en parti
culiere verzamelingen over de hele 
wereld, onder meer in Leningrad en 
Johannesburg. De invloed van Bak
huysen is duidelijk in zijn werk te 
bespeuren, met name in de compo
sitie en weergave van wolken en 
golven. De atmosfeer van het 
Noordhollandse kustgebied is vaak 
goed weergegeven. Maar zijn schil
derijen doen ook denken aan Wil
lem van de Velde de Jonge, die zich 
vooral op het scheepsportret richt
te en die net als Bakhuysen in die 
tijd in Amsterdam werkzaam was. 
Amsterdam was rond 1650 dan ook 
hét centrum voor zeeschilders. 
Vaak is er bij Rietschoof iets op de 
voorgrond gezet of vindt daar iets 
plaats, zodat de dieptewerking ver-
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De Hoornse haven. Tekening door Hendrik Rietschoof, 1743. Verz. Teylers Museum Haar
lem. 

sterkt wordt. Zijn schepen zijn 
meestal vroeg 18de-eeuwse typen. 
Rietschoof heeft enkele pendanten 
gemaakt, zoals een woelig water 
met als gebruikelijke tegenhanger 
een stil water, in het Rijksmuseum 
Amsterdam. 
In een cataloguslijst van schilderij
en uit 1733 komt een schilderij voor 
dat beschreven werd als "De Turkse 
Zee-slag, door Loef, en de oude 
Rietschoof". Naar alle waarschijn
lijkheid gaat het hier om Jan Claesz. 
Rietschoof en Jacob Gerritz. Loef. 
Laatstgenoemde zeeschilder werd 
in 1648 in Enkhuizen gesignaleerd 
en mogelijk werkte hij ook in Hoorn. 
Op een veiling in 1971 kwam een 
schilderij voor dat een Hollands 
schip op de rede van Hoorn voor
stelde en dat gemerkt was met lGL 
(=Loef). Van deze schilder is nog 
niet veel bekend. '0 

Ook een zoon van Jan Claesz., 
Hendrik Rietschoof (Hoorn 1687 of 
1678 - Koog aan de Zaan 1746) was 
zeeschilder. u Over zijn geboorteda
tum bestaat enige onduidelijkheid, 
maar de meeste biografen houden 
1687 aan. Hendrik trouwde in 1705 
met Maretje Compostels uit Hoorn 
en woont dan al in Wormerveer. 
Hendrik was leerling van zijn vader 
en tevens van Ludolf Bakhuysen. 
Zijn werk komt niet zo vaak voor als 
dat van zijn vader, maar hij was niet 
minder populair. Op veilingen wa
ren zijn tekeningen zeer gezocht. 
Houbraken vermeldt over Hendrik 
"[hij] volgt op 't spoor van zyn va
der, en is niet minder dan de zelve 

in vloejentheit van schilderen". Ge
schiedschrijver Abbing merkt op 
dat de stukken van Hendrik wegens 
hun uitvoerigheid en penseelbehan
deling "nog boven die van zijnen va
der geschat" werden. Zijn werk be
hoort echter tot de 18de eeuw en 
valt daarmee buiten het onderwerp 
van dit artikel. 

Behalve deze schilders, die zich ex
pliciet toelegden op het maken van 
zeestukken, werd ook de schilder 
Mathias Withoos (1627-1703), die 
pas in 1672 in Hoorn kwam wonen, 
geboeid door de scheepsbouw en 
visserij in de stad. Hij maakte onder 
andere een schilderij van de Gras
h"aven in Hoorn (1675), een mooie 
combinatie van een visstilleven op 
de voorgrond en de weergave van 
een haven daarachter (te zien in het 
Westfries Museum Hoorn , zie af
beelding) . Ook echte zeestukken 
van zijn hand zijn bekend, maar 
aangezien Withoos vooral als stille
ven- en landschapschilder bekend 
staat, zal hij in die categorie uitge
breider besproken worden. 

Zeestukken dienden in de 17de 
eeuw dikwijls als schoorsteenstuk. 
Ze konden verschillende zinnebeel
dige funkties hebben, al naar gelang 
het onderwerp, bijvoorbeeld een 
"kalm water" als symbool voor een 
veilige thuiskomst. Ook de zeestuk
ken van de Rietschoven, vader en 
zoon, en in mindere mate van Cas
par van den Bos, zullen tegen een 
schoorsteen en op andere plaatsen 
in Hoornse woonhuizen gehangen 



hebben. In inventarislijsten van 
schilderijen van de Hoornse elite in 
de 18de eeuw komen hun namen 
tenminste regelmatig voor. 
Verder gaven natuurlijk instellingen 
als het Admiraliteitscollege, dat in 
Hoorn gevestigd was, opdrachten 
voor zeestukken. De uit Alkmaar af
komstige schilder Jan Blankerhof 
(of Jan Maat) kreeg in 1663, bijna 
een eeuw na dato, opdracht om de 
Slag van Bossu op de Zuiderzee 
(1573) te schilderen, voor fl. 800,-. 
De Prinsenkamer van het College 
was volgens geschiedschrijver Se
bastiaan Centen "vei:ciert met Scho
ne en kostelyke Schilderyen". Be
halve waarschijnlijk zeestukken 
hing daar ook het portret van Mi
chiel Adriaansz. de Ruyter (zoals na 
1666 bij alle admiraliteitscolleges), 
geschilderd door Ferdinand Bol. 
Cornelis Vroom, zeeschilder uit 
Haarlem, kreeg in 1622 opdracht 
van de stadsregering een gezicht op 
Hoorn te schilderen, voor fl. 100,-. 
Bovenstaande voorbeelden lijken er 
op te wijzen dat er te weinig Hoorn
se marineschilders waren om aan 
de vraag te voldoen. Voor belangrij
ke opdrachten moest men schilders 
van buiten aantrekken. Door de 
vroege dood van Caspar van den 
Bos (overigens naar het zich laat 
aanzien geen schilder van monu
mentale stukken) ontbrak het ook 
lange tijd aan een goede zeeschil
der in de stad. Daarbij komt nog dat 
Hollanders op het eind van de l 7de 
eeuw (de tijd van de Rietschoven) 
niet meer met succes de zeeën be
heersten, waardoor de vraag naar 
"marines" van belangrijke gebeurte
nissen op zee vanzelf terugliep. Ook 
na de l 7de eeuw bleven de haven 
en het Hoornse Hop evenwel inspi
reren tot het maken van zeestukken 
en havengezichten. 
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De onderofficiers-kazerne 

In Oud Hoorn van december jl. 
stonden herinneringen afgedrukt 
van W. Brugman te Den Haag, een 
oud-inwoner van de stad, onlangs 
lid geworden van onze vereniging. 
Bij diens bijdrage (bladzijde 134) 
had de afbeelding van een ansicht
kaart moeten staan. Dat mislukte. 
Daarom plaatsen wij haar in dit 
nummer alsnog. De kaart brengt de 
twee VOC-pakhuizen aan Onder de 
Boompjes in beeld, zoals ze er voor 

1940 uitzagen. Daarnaast is nog een 
klein stukje te zien van de toenmali
ge garage Met. Het gezin Brugman 
woonde in het linkse van de twee 
pakhuizen. Dat was ooit een onder
officiers-kazerne. Adjudant B.A.L. 
Brugman gaf militaire lessen in de 
loods, die een stormbaan in het 
klein was. Daar huist nu de Stich
ting Hiaat. Op de zolder wordt het 
archief van Oud Hoorn onderge
bracht. 
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75 jaar Oud Hoorn: gefeliciteerd! 
Harry van Lunteren 

Gemiste kansen bij de jubileum
viering 

Voor de Vereniging Oud Hoorn staat 
het gehele jaar 1992 in het teken 
van de viering van het 75-jarig be
staan. Wat in 1917 begon als een 
kleine vereniging van een handjevol 
(23) Horinezen is uitgegroeid tot 
een club van ruim .1500 Horinezen, 
Hoornaars en Buitenpoorters. Met 
z'n allen beijveren zij zich, volgens 
de Statuten van de Vereniging, 
"voor het behouden van de schoon
heid en het in herinnering houden 
van het verleden van de stad 
Hoorn, een en ander in de ruimste 
zin". 

Het realiseren van deze doelstelling 
wordt op allerlei manieren nage
streefd. Voor leden en publiek zijn 
de bekendste activiteiten wellicht 
de wandelingen en de bouwkunst
cursussen, maar voor de stad als 
zodanig is van minstens even groot 
belang de invloed die direct en indi
rect wordt uitgeoefend om zoveel 
mogelijk stedelijk schoon in stand 
te houden. 
Zo heeft de Vereniging een aantal 
historische panden van de onder
gang weten te redden door deze 
panden te verwerven en vervolgens 
te restaureren. Ook hebben verte
genwoordigers van Oud Hoorn zit
ting in instellingen als de Gemeente
lijke Welstandscommissie en het 
Bestuur van de Stichting Stadsher
stel. 
Nieuw Hoorn, d.w.z. het Gemeente
bestuur en Oud Hoorn staan soms 
lijnrecht tegenover elkaar. Dat bleek 
nog onlangs bij de procedure voor 
de Raad van State, waarin de Ge
meente in het ongelijk werd gesteld 
en er niet begonnen mag worden 
aan de aanleg van een recreatie
eiland voor de Hoornse kust, zolang 
de bezwaarprocedure die hiertegen 
door Oud Hoorn is ingesteld, een 
zogenaamde bodemprocedure, niet 
is afgerond. 

Een actieve vereniging dus die, zo
als gezegd, in 1992 het 75-jarig be
staan viert. Dit gebeurt door een 
aantal activiteiten, verspreid over 
het hele jaar. De officiële opening en 
het openingsconcert in de Ooster
kerk zijn inmiddels geweest. Tussen 
nu en eind december staan nog 
meer concerten, lezingen, een ten
toonstelling e.d. te wachten. Ook de 
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gewone activiteiten, zoals de wan
delingen en het kwartaalblad, gaan 
normaal door. 
Wij missen in deze activiteiten ech
ter een moment van reflectie. Een 
gelegenheid waar Bestuur, leden en 
overige belangstellenden eens met 
elkaar van gedachten kunnen wisse
len over de koers van de Vereniging 
Oud Hoorn in verleden, heden en 
toekomst. Naar onze mening is het 
voor iedere jubilerende instelling 
een goede zaak eens even pas op de 
plaats · te maken en door zelfonder
zoek een eigen antwoord te formu
leren op de vraag "Waar zijn we nu 
eigenlijk mee bezig?" 

Een dergelijk zelfonderzoek kan ook 
bij Oud Hoorn geen kwaad, want 
waar is die Vereniging nu eigenlijk 
mee bezig. Steeds vaker struikelen 
wij over de wat zeurderige toon van 
bijvoorbeeld artikelen in het kwar
taalblad. Artikelen die dan zijn ge
wijd aan veranderingen in de stad. 
Een goed voorbeeld hiervan is het 
artikeltje "De Prullenbak" van Leo 
Hoogeveen in het blad van 15 de
cember jl. Wij betwijfelen ten zeer
ste of het realiseren van de doelstel
ling van Oud Hoorn gediend is met 
dit soort geneuzel. En ook de kruis
tocht van voorzitter Bas Baltus te
gen de - in zijn woorden - toenemen
de Volendammisering zet weinig 
bruikbare zoden aan de bescherm
de dijk. 

Het spreekt vanzelf dat de activitei
ten van Oud Hoorn zich met name 
richten op de historische binnen
stad van Hoorn. Zoals zoveel Neder
landse steden en stadjes beschikt 
Hoorn over een prachtig oud cen
trum. Terecht heeft een aantal pan
den de monumentenstatus verkre
gen en is er sprake van een be
schermd stadsgezicht. 
Niet terecht achten wij het dat dit 
een zekere verlamming van de stad 
zou rechtvaardigen. Immers, het 
centrum is het hart van de stad en 
een verlamd hart klopt niet meer en 
dat leidt onvermijdelijk tot de dood 
van de stad. 
Terecht wordt getracht zoveel mo
gelijk van het oude in stand te hou
den, maar conserveren betekent 
toch niet noodzakelijkerwijs consol
ideren. In alle redelijkheid kan toch 
niet verwacht worden dat bestem
mingen van panden ongewijzigd 
blijven en dat commerciële activi-

teiten niet in de gelegenheid wor
den gesteld mee te resoneren in het 
ritme van het tijdperk waarin wij nu 
leven. Hoorn, zoals wij het nu ken
nen, is zo geworden omdat het in de 
eerste 560 jaar van haar bestaan 
wel die mogelijkheden kreeg. 

Dankbaar wordt door Vereniging, le
den en sommige binnenstadsbewo
ners gebruik gemaakt van de heers
ende Nieuwsteense mode om je 
vooral erg druk te maken over de, al 
dan niet vermeende, overlast van 
horecabezoek en speciale activitei
ten in het centrum. 
Deze mode heeft er ondermeer toe 
geleid dat er geen WPK-festival 
meer bestaat, dat Hoorn een unieke 
kans om de Rock & Roll Capita! of 
the World te kunnen worden heeft 
laten schieten en dat waarschijnlijk 
niemand het meer in z'n hoofd zal 
durven halen om nog nieuwe bin
nenstadsevenementen te ontwikke
len. 
Let wel, we hebben het hier over ac
tiviteiten die stuk voor stuk slechts 
een dag duren. Zelfs al zou er iedere 
maand zo'n evenement worden ge
houden dan neemt dat, samen met 
10 kermisdagen, 10 Hartje Hoorn 
markten, 2 veemarkten, 1 Ronde 
van Hoorn en 1 Kortebaan Draverij, 
nauwelijks meer dan 10% van een 
jaar in beslag. 
Zulks in schrille tegenstelling tot de 
door het carillon veroorzaakte over
last, die met het oog op de frequen
tie en de eentonigheid nog het bes
te met de term carillonterreur kan 
worden aangeduid. 

Wij houden van onze stad, wonen 
en werken er graag en zijn er ook 
trots op. Inderdaad is Hoorn niet de 
enige Oudhollandse stad, maar het 
is zeker een van de fraaiste. Het is 
dan ook een goede zaak dat er 
zoiets als een Vereniging Oud Hoorn 
bestaat. Zeker met het oog op het 
disfunctioneren van de lokale de
mocratie kan een extra geweten 
geen kwaad. Waarvoor wij echter 
willen pleiten is dat Oud Hoorn de 
invloed die zij heeft beter gaat aan
wenden. 
Wij kunnen ons bijvoorbeeld niet 
voorstellen hoe diverse onderne
mers ooit toestemming hebben kun
nen krijgen voor allerlei uitstulpin
gen en andere misvormingen van 
historische gevels. Dat dit allemaal 
wel kan spreekt boekdelen over het 



Eindelijk rust ... is dat de oplossing? 

kwaliteitsgehalte van zowel de Wel
standscommissie in het algemeen 
als van de Oud Hoorn-vertegen
woordiging daarin. 
Overigens is Hoorn ook daar niet 
uniek in. Het lijkt er op dat in alle 
Nederlandse binnensteden de be
waard gebleven oude winkelpuien 
zo snel mogelijk moeten verdwij
nen. 
Het kan natuurlijk ook anders, in 
het buitenland zijn daar fraaie voor
beelden van te vinden. Zo is on
langs besloten om Londen's meest 
bekende en meest prestigieuze win
kelstraat - Regent Street - van straat 
meubilair te gaan voorzien. Banken, 
prullenbakken en lantaarnpalen zijn 
van een en dezelfde ontwerper en 
zien er uit alsof zij ten minste 100 
jaar geleden zijn ontworpen, alles 
uitgevoerd in prachtig diepdonker 
Pruisisch blauw. Verschoond van 
reclame, want de zegeningen van de 
firma Publex blijven de Regent 
Street bespaard. 
Nog een voorbeeld, omdat Neder
landse beleidmakers graag verre 
oriëntatiereizen maken. Het stadje 
Sheridan in de Amerikaanse staat 
Wyoming kent een Main Street die 
er feitelijk nog net zo uitziet als zo'n 
honderd Jaar geleden. l.)eze straal Is 
dan ook een zogenaamd National 
Historie City Center, beschermd 
stadsgezicht dus. Geen gemoderni
seerde winkelpuien, geen merk
waardige uitbouwsels boven de 
deuren, gewoon gevels zoals zij er 
altijd uit hebben gezien. Wel veel 
uithangborden, zoals men ook wel 
ziet op oude foto's van Nederlandse 
winkelstraten, hoewel de uithang-

borden bij ons wat bescheidener 
van afmeting zijn. In Sheridan is de 
kleine industrie ook niet het cen
trum uitgewerkt. Sterker nog, de 
plaatselijke zadelmakerij staat open 
voor bezoekers en heeft achter de 
zaak een museum ingericht. 

Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat 
de Vereniging Oud Hoorn haar in
vloed effectiever zou kunnen aan
wenden, zijn wij realistisch genoeg 
om te beseffen dat andere partijen 
meer schuld dragen. 

In de eerste plaats denken wij dan 
aan de lokale politiek. Onze Ge
meenteraad treft minstens zoveel 
blaam. Ietwat gechargeerd laat het 
beleid zich het beste omschrijven 
als trachten van een stilte-gebied 
een bloeiende toeristische attractie 
te maken. Daarbij schuttert men 
zich een weg tussen alle partijen 
door op een manier die geen van 
die partijen tot tevredenheid stemt. 
Enerzijds iedere gevelmisvorming 
goedkeuren en anderzijds moeilijk 
doen over de op straat uitgestalde 
waren heeft niets te maken met een 
gezond compromis. Nee, een derge
lijk gedrag symboliseert slechts de 
stuurloosheid van de 1Jclcld111akt::rs. 
Echt kwaad worden wij pas als we 
het horecabeleid in beschouwing 
nemen. Als men van Hoorn een toe
ristische trekpleister wil maken dan 
is uitbreiding van allerlei voorzie
ningen absolute noodzaak. Echter, 
vanwege de vermeende overlast is 
uitbreiding van het aantal kroegen 
vrijwel uitgesloten. Wij zijn vast niet 
de enige die doorhebben dat de ho-

reca-overlast, d.w.z. grote groepen 
uitgaanders op straat, vooral het 
gevolg is van een schrijnend tekort 
aan vierkante meters café-opper
vlak. 
Zoals gezegd, wij houden van onze 
stad, maar soms voelen wij ons be
schaamd over onze stad. Dat ge
beurt met name op die talrijke mo
menten als wij een groep zoekende 
jongeren moeten uitleggen dat er in 
deze gemeente van 60.000 inwoners 
geen discotheek van enige allure is 
te vinden. 
Ook de ondernemers gaan niet vrij
uit. Een gezamenlijke visie komt bij 
hen niet veel verder dan het idee 
dat het inhuren van clowns en ezels 
een tot in lengte van jaren te herha
len succesformule is. Als je dan ook 
nog de winkelpui zodanig laat ver
bouwen dat ieder eigen karakter 
verloren gaat dan zit je wel goed. 

Waar wij voor willen pleiten is dat 
alle betrokkenen nu eens op con
structieve wijze met elkaar gaan 
praten over de vraag wat we nu ei
genlijk willen met onze binnenstad. 
Historisch stedenschoon, een leef
baar centrum, toeristische trek
pleister en een gezond onderne
mersklimaat moeten toch met el
kaar te verenigen zijn op een ma
nier die alle betrokkenen tot tevre
denheid stemt. De belangen gaan 
namelijk veel meer hand in hand 
dan dat betrokkenen nu lijken te 
denken. 

Uiteraard lukt het nooit om ieder
een te vriend te houden. Het hand
jevol ontevredenen dat na boven
staand debat overblijft staat niets 
anders te doen dan elke andere 
mjnderheid in een democratie: ac
cepteren of naar elders vertrekken. 
En dergelijke discussie, bij voorkeur 
openbaar, zou onderdeel moeten 
zijn van het jubileumprogramma 
van Oud Hoorn. Zij hoort betrokken 
te zijn bij de beantwoording van de 
vraag of Hoorn op Volendam of op 
Sheridan gaat lijken, of het Grote 
Noord een kleine Kalverstraat of 
een kleine Regentstreet gaat wor
den. 
Daarna kan Oud Hoorn ophouden 
met zeuren en - inderdaad als een 
g1;:wclc1l - er op toezien dat dé 01ll

wikkelingen in lijn blijven met dat
gene wat afgesproken is. 
Als de discussie nog dit jaar wordt 
gestart dan kan zij redelijkerwijs 
worden afgerond voor de Gemeen
teraadsverkiezingen van 1994. 

Jammer, dat deze kans is gemist bij 
de opzet van het jubileumprogram
ma. 
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Kent u Hoorn ook zo? 
J.M. Baltus 

Merkwaardigheden en minder be
kende aspecten van het historisch 
Hoorn 

Het was de vorige keer een maritie
me speurtocht: zes boten die voor
komen op gevelstenen in de binnen
stad. Rik Singer moest na een be
zoek aan het VOC-pakhuis nog wat 
adressen af, vertelt hij, en het toe
val wilde dat hij de schepen op zijn 
route allemaal tegenkwam. 

De oplossingen: 
Foto 1: Veemarkt 19. De heer Homan 
schrijft: "Dit schip is voor mij heel 
bekend. In de tuin van het "voorma
lige" bejaardenhuis Westerhaven 
(nu gesloopt) stond een door mij ge
maakte zonnewijzer met een schip 
als bekroning. Het voorbeeld voor 
dit scheepje was de afbeelding op de 
gevelsteen in het pand op de Vee
markt, toen nog in gebruik als op
slagplaats van veehekken voor de 
schapenmarkten en ook allerlei 
spullen voor de andere markten en 
tevens diende het als kantoor voor 
de marktmeester." Het pand heeft 
overigens allerlei functies gehad: 
ooit stond hier de Sint-Clarakapel (er 
zijn nog muurgedeelten van over), 
klokken- en geschutsgieterij, turfpak
huis; tegenwoordig makelaarskan
toor Van Brenk. 

Foto 2: J. Wester schrijft: "in ons 
VOC-pand Onder de Boompjes 21 ". 
Harm Stumpel berispt: "Foutje, de 
leeuw zit niet op het roer, maar op 
de voorsteven. " De heer Tangeman: 
"Het leeuwtje zit op de boeg of als ik 
het goed heb: de galjoen. " 

Foto 3: Muntstraat 26, pas gerestau
reerd door mevrouw M Stumpel, be
kroond met de Oud Hoorn-onder
scheiding 1991. 

Foto 4: Nieuwendam 10, het Hasselt
se Houtschip, nu in gebruik door de 
Kabelkrant. 

Foto 5: Grote Oost 132 met de gevel 
aan de Slapcrs/Javen: /Jet 11wcst linll 
se Bossu-huis. 

Foto 6: Oude Doelenkade 17-19, In 
Den Ostervarer, bewoond door ex
Oud Hoornbestuurder Scherpenberg. 
De heer Tangeman: "Dit is een fluit
schip want tussen de bovenspiegel 
of hekkebord met daaronder het ron
de achterschip is een opening over 
de hele breedte. Deze opening is 
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voor het heen en weer bewegen van 
de helmstok. " 

De heer Jaques Wester verstrekte 
nog de volgende interessante infor
matie: "Van de zes gevelstenen ko
men die op foto 1 en foto 4 vrijwel 
met elkaar overeen wat betreft het 
doel waarvoor ze werden gebruikt, 
namelijk het onderhouden van gere
gelde diensten op een groot aantal 
steden. Men vervoerde o.a. kaas, 
meel, mais, hout, turf en stenen. Het 
schip op foto 1 zou een boeier kun
nen zijn: voor en achter hoog oplo
pend, weinig diepgang en uitgerust 
met zijzwaarden. 
De schepen op foto 2, 3 en 5 zijn 
volgens mij de zogeheten spiegel
schepen. Deze kenmerken zich door 
de hoog oplopende en platte afslui
ting van het achterschip. Spiegel
schepen waren in twee soorten te 
onderscheiden: koopvaardijsche
pen en oorlogsschepen. 
Het schip op foto 6 is ongetwijfeld 
een fluitschip. Dit schip was het 
voornaamste type koopvaardijschip 
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in de Europese vaart. Naar de 
bestemming onderscheidde men: 
Straetvaerders (Middellandse Zee), 
Fransch- en Spaenschvaerders 
(Frankrijk, Spanje), Noordvaerders 
(Noorwegen) en Oostvaerders 
(Oostzeegebied). De "Fluit" had een 
rond achterschip, dikke wangen en 
sterk ingehaalde boorden (waar
door een smal dek ontstond)." 

Goede oplossingen kwamen bin
nen van: 
Rob Mantel, J. Homan, mevr. M.C. 
Mes, mevr. J.C. Waard-Opmeer, Rik 
Singer, J.A.G. Schermer, D. Tange
man, J.H.J. Wester, Harm Stumpel, 
mevr. Els Lust, fam. Lampe, A.J. de 
Wolff, J.C. Beekhof, J. Baart, Th. Peij
nenburg en de familie Hellingman. 

Vrouwe Fortuna schonk dit keer 
haar gunsten aan Jaques Wester, 
Achter op het Zand 28, die dus in 
het bezit komt van de bekende boe
kenbon. 

Geen nieuwe prijsvraag dit keer: 

Wegens ziekte mijnerzijds deze keer geen "fotoprijsvraag" maar de al eerder 
aangekondigde foto waarop /oodgietend kunstenaar H. van de Weurf het to
rentje van het hoekpand Nieuwsteeg-Kruisstraat van de fa. Brüggemann aan 
het restaureren is. 



Men vraagt ons 
H. W. Saaltink 

Bij een redelijk aantal nieuwe fo
to's en enkele brieven met veel in
formatie over onbekende mensen 
op eerder ingezonden foto's kan 
mijn inleiding kort zijn. Ik wil dan 
ook direct beginnen met mijn ei
genlijke verhaal niet zonder de in
zenders en briefschrijvers harte
lijk te danken voor hun bijdrage. 

Schoolkiekjes 
De heer J.M. Scholten te Amstel
veen stuurde me een brief met wat 
gegevens over de schoolklas op fo
to 5 in het september nummer van 
1991 (blz. 79). De school die daar 
haar uitstapje naar Bergen maakte, 
is de Kruisstraatschool, waarop de 
briefschrijver een deel van zijn 
jeugd heeft doorgebracht. De bege
leidende onderwijzer op de foto is 
meester Van Albarda, die les gaf in 
de vijfde en zesde klas. De dame 
met pothoed is juffouw Dalmeyer, 
die in de vierde klas voor het bij
brengen van de nodige kennis zorg
de. 
Het jongetje op de tweede rij in ma
trozenpak is met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid Henk 
van Petten. Zijn vader zou op de 
hoek van de Nieuwendam met de 
Pompsteeg een aannemersbedrijf 
hebben gehad. Het donkere meisje . 
schuin voor hem, met het pagekop
je dus (HWS), is waarschijnlijk Jo 
Bethlem. De rest van de aanwezigen 
blijft' in het duister van het verleden 
verborgen. 

Deze foto maakte zeer veel los bij 
mevr. A. Musman-Okx, van het Pel
molenpad. De foto is volgens haar 
een opname van de derde of vierde 
klas van de Kruisstraatschool op 
schoolreis naar Bergen in 1926. Op 
deze kiek zouden de volgende per
sonen te zien zijn. Zij gaat bij het 
opnoemen van links naar rechts en 
van boven naar beneden. 
Achterste rij: 1. meester Schuurman 
of Boot. Dus een ander dan volgens 
de vorige briefschrijver. 2 en 3 zijn 
onbekend, 4 Tekke Withaan, 5 juf
frouw Dalrneyer. 
Tweede rij: 6 Jaap van Kalken(?), 7 
Jaap Rinses, 8 Piet Polman, 9 Dirk 
Schollee, 10 Wessel Spoelder, 11 en 
12 zijn weer onbekende figuren, 
13 Stien Nauta, 14 Marie Bakker, 15 
Cor Serrarens. 
Derde rij:~p één knie 16 Koning(?), 
17 Gré feller, 18 Jo Betlem, 19 onbe
kende jongen 20 Hilly de Jong met 
lang haar en baret, 21 Piet Keizer, 

22 Jaap Clay, 23 Wally Zijp, 24 en 25 
twee onbekende jongens. 
Voorste rij: 26 Jaap Holman, 
27 Mien Krop, 28 Jeanne Okx, 
29 Trien Pool, 30 onbekend, 31 Alie 
Brevé, 32 onbekende jongen. 

Muziekminnaars 
De dochter van Jet Snoek - ik ben 
helaas import van buiten de stad, 
dus ik weet niet, wie ik me hierbij 
moet voorstellen - stuurde me de 
namen van de mensen op foto 2 en 
4 in het september-nummer (blz. 78 
en 79). Het zijn twee opnamen van 
mandoline orkesten. Eerst foto 2, 
het mandoline-orkest "Entre nous". 
Op de achterste rij, staande, van 
links naar rechts: 1 onbekende 
trommelaar, 2 onbekende mandoli
nespeler, 3 Willem Benrath, 4 Cor 
van de Rol, 5 Thijs Beek, 6 Lou 
Schagen, 7 onbekend, 8 ene Groot, 
9 onbekend, 10 Freek Musman 11 en 
12 onbekend, 13 Siem van Riel 
14 Nol Hogedoorn, 15 Bram Beek. 
Op de voorste rij, zittend: 16 mevr. 
Groot, 17 en 18 onbekend, 19 Trien 
Schoonwagen, 20 Jel Snoek, 21 Roe
lof Wassenaar, 22 Aaf Musman, 
23 Gon van de Rol, 24 An Meeuwes, 
25 onbekend, 26 mevr. Tromp. 

Dan foto 4, het muziekgezelschap 
voor de twee zwarte deuren. Op de 
achterste rij, staande: 1 een onken
de heer, 2 Bram Beek, 3 een onbe
kende 4 met witte kraag Riek Otte, 
5 Lou Schagen, 6 Willem Benrath, 
7 Gon van de Rol, 8 Aaf Musman, 
9 Dick Krab 10 Trien Schoonwagen, 
11 Annie Kalter 12 Jel Snoek, 13 Jo 
Verus, 14 Freek Musman, 15 Cor van 
de Rol. Tweede rij, zittend: 16 Siem 
van Riel met de gitaar tussen en 
17 een onbekende met het muziek
instrument op de knieën, 18 Roelof 
Wassenaar, 19 een onbekende, 
20 een onbekende oudere heer met 
pochet en kalend hoofd, 21 t/m 23 
drie charmante jongedames waar
van we weten, dat de eerste Annie 
Pos en de laatste Geertje Pauw 
heette. Voor het geheel zijn nog ge
drapeerd 24 een onbekende Jonge
man en 25 Gerrit Kuipers. 

Buurtbewoners 
Mevr. van Hinte stuurde me via de 
heer Hellingman wat namen van 
personen die te zien op foto 4 in het 
decembernummer (blz 132).Deze 
foto met een groep buurtbewoners 
uit de Gravenstraat moet zo'n 
70 jaar geleden gemaakt; dus in het 

begin van de twintiger jaren. Het 
zijn bewoners van de Gravenstraat, 
de Peperstraat en het Gerritsland. 
Helaas is niet aangegeven wie wie 
is. We zien hier onder anderen Bru
no van Hinte met zijn zusje Aat, 
Saar Warbout, voorts de vader en 
de moeder van Stien Ruitenberg. 
Dan Jansje Nielse, die tijdens de 
voorstellingen doosjes lucifers ver
kocht aan rooklustige bezoekers 
van het Park en ook nog Betje Mak. 
Vrouw Okx staat voor haar kruide
nierswinkel op de hoek van de Pe
perstraat. Dat moet dus een van de 
dames geheel rechts zijn. Ook zijn 
er nog te zien vrouw Boekhof, de 
gebroeders Van Kluft en een zekere 
Piet Eindhoven met pet. Aangezien 
zich op de achtergrond drie man
nen met petten hebben opgesteld 
blijft de vraag wie van de drie Piet 
is. 

Voor al deze informatie mijn harte
lijke dank. Voor verdere aanvullin
gen houd ik mij aanbevolen. 

Verkleedpartij 
Nieuwe foto's ontving ik van mevr. 
Rijswijk-Holle uit de Johan Mes- · 
schaertstraat en van de heer E. de 
Vries uit de Rotiusstraat. Door het 
grote aantal foto's dat ik nog in 
voorraad heb kan ik slechts één op
name behandelen van de twee van 
de heer de Vries, terwijl het groep
sportret van mevr. Rijswijk helaas 
moet wachten tot de volgende keer. 
Ik wil beginnen met de foto van een 
vijftal verklede dames voor het 
pànd Binnenluiendijk 3, ook bekend 
als het Huys anno 1624. Ik ontving 
deze foto al weer enige tijd geleden 
via de heer Hellingman van mevr. 
N. de Lange-Vlaar van de Koepoorts
weg. Volgens de bewoner van het 
pand, de heer Visser, gaat het hier 
om een modeshow van historische 
kleding, die in "Het Park" gehouden 
is in het begin van de dertiger jaren. 
Een van de dames zou de echtgeno
te van de Doopsgezinde predikant, 
ds. Visser, geweest kunnen zijn. 
Graag de namen van de dames. 

Gezelschap op Doelenplein 
Als tweede een van de foto's van de 
heer de Vries. Een groep dames en 
heren gekiekt op het Doelenplein. 
De heren keurig in het pak, de da
mes ook in hun goeie goed. De foto 
is genomen naar het noorden, de 
kleine huisjes op de achtergrond 
staan langs oe Vest, links is nog 
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Vijf dames voor het pand Binnenluiendijk 3 

juist een stukje van de gevel van 
het gymnastieklokaal te zien. De fo
to moet gemaakt zijn in 1923 of 24. 
Alleen bekend is de naam van de 
tweede figuur links boven. Dat is de 
vader van de inzender, C.A. de Vries. 

Kinderen in het bos 
Dan wil ik nog twee exemplaren op
nemen uit de bijna onuitputtelijke 
voorraad van mevrouw Kuiper. On
ze derde foto toont een aantal jon
gens voor een mogelijk zelf gebouw
de takkenhut. Gezien de stokken 
lijkt het wel een groepje padvinders 
zonder uniform. Geen van de na
men is bekend. Graag zou ik willen 
weten welk soort jeugdvereniging 
we hier voor ons zien en wat de na
men van de stoere spoorzoekers 
zijn. De vierde foto toont een groep 
waarschijnlijk in de duinen. Als we 
letten op het verpleegstersuniform 
van enkele der begeleidende dames 

Groepsfoto op het Doe/enplein 
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en op het feit dat de dames veel 
luchtiger gekleed zijn dan de jon
gens in hun dikke jassen, mogen we 
wellicht de gevolgtrekking maken, 
dat dat dit een groep patiëntjes is 
uit een t.b.c.-kliniek of uit een kin
der vakantie-kolonie. 
Ook hier is geen enkele naam be
kend. Wellicht dat een van onze le
zers enkele van deze knapen of be
geleidsters kan thuisbrengen. 

Rooms Katholieke gymnastiek 
anno 1915 
Tenslotte als vijfde een foto waar
van we wel bijna alle personen ken
nen, maar die we toch plaatsen om 
zijn historische waarde. Ik ontving 
hem door bemiddeling van Harm 
Stumpel van de pater Jezuïet Han 
Renckens uit Den Haag. Het is de 
Rooms Katholieke Gymnastiekclub 
op de plaat gezet kort na de oprich
ting in 1915. Het was de bloeitijd 

van het zuilenstelsel, waarin ieder 
van de zuilen, de rooms katholieke, 
de protestants christelijke, de libe
rale en later ook de socialistische 
zijn eigen vertrouwde organisaties 
had. Over de katholieke zuil in het 
19e eeuwse Hoorn is zojuist het 
zeer verhelderende boek van Leen
ders verschenen (1), zodat ik daar
over niet verder wil uitweiden. Op 
deze foto zijn bijna alle bekende na
men uit het rijke Roomse zakenle
ven van Hoorn terug te vinden. Ik 
geef ze U hier van links naar rechts 
en van boven naar beneden. Eerste 
rij: 1 Botman, 2 Herman Renckens, 
3 Kaag (deze familie is rijk vertegen
woordigd onder deze gymnasten). 
Tweede rij: 4 Rustenburg, 5 Henk 
Rupert, 6 Velt, 7 Omes, 8 Ooms, 
9 Kaag, 10 Toon Kaag, 11 Gerard 
('witte') Lippits, 12 de enige onbe
kende, 13 Theo Konijn. Derde rij: 
14 Gymnastiekleraar Kooltjes. Zijn 
vrouw is weinig aanstootgevend op 
de achtergrond geplaatst, nauwe
lijks zichtbaar tussen de twee jon
gens die .naast haar man staan. 
15 Bakker 16 Otten, 17 Vlaar, 18 de 
eerste Bruggeman, 19 Wens Rupert, 
20 Kaag, 21 Koop, 22 Dirk Renckens, 
23 Welkers, 24 Meinard Lippits, 
25 de tweede Bruggeman, 26 Snel
ten, 27 Jan Lippits, 28 Simon Keet, 
29 Koop. Vierde rij: 30 Jan Nuijten, 
31 Kwaad, 32 Florijn, 33 Smits, 
34 Van Berkum, 35 Marie Kalden
bach, 36 Jeanne Rupert, 37 Marie 
Penders, 38 Bet Kramer, 39 Jo Koop, 
40 Bockxmeer, 41 Witteman, 42 Lo
kie Krijgsman, 43 Ben Renckens, 
44 Gerard Kaldenbach. Vijfde rij: 
45 meisje Saulenn, 46 Fie Snelten, 
47 To Kaldenbach, 48 Jo Winnubst, 
49 Riek Velt, 50 Willemien Kaag, 
51 het Duitse meisje Siska, 52 Fie 
van Buchem, 53 meisje Kaag, 
54 Mag Stumpel. 
Voor de liefhebbers nog wat Hoorn
se herinneringen van de heer Renc
kens. De 83-jarige inzender inzender 
herinnert zich nog wel alle gezich
ten, maar kreeg de bijbehorende na
men van zijn vader Pieter Renckens 
(1864-1951). Deze trouwde in 1896 
met Marie Stumpel, een ander goed 
katholieke naam, en verhuisde in 
1919 naar Den Haag. Vader Renc
kens was klokkenmaker in de 
Nieuwsteeg op nr 20. Daar woonde 
ook al grootvader Dirk Renckens 
(1833-1890), die in klompen deed en 
verder in likeuren en naaimachines 
en daarbij ook nog kerkmeester 
was. In het genoemde pand vestig
de later overbuurman Jo van Ber
kum een kunstzinnige zaak. Hierbij 
wil ik het voor deze keer laten. Ik 
zie opggaven van herkende perso
nen met belangstelling tegemoet. 



Jongens in het bos 

Kinderen in de duinen 

Roomskatholieke gymnastiekclub. 
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Over de archiefdienst en een 
geplaagde klant 
Leo Hoogeveen 

In zijn verslag over de restauratie 
van een plafond in de Statenpoort 
in het vorige nummer maakt de di
rekteur van de VW enige 'zure' op
merkingen over de gemeentearchi
varis, wellicht ingegeven door heL 
'zure'artikel over de 'gevelversierin
gen' van de VVV aan de Statenpoort 
van een medewerker van die archi
varis, overigens niet in die kwaliteit, 
in een eerder nummer. 
Die opmerkingen vragen om een 
weerwoord. 

De heer Van der Pijl verraadt zich
zelf door eerst een sneer te verko
pen aan de gemeentearchivaris met 
de opmerking dat de gemeente ei
genlijk maar weinig weet van het 
pand waarin zij jarenlang heeft ver
gaderd, om vervolgens vriendelijke 
woorden te wijden aan de afdeling 
voorlichting van diezelfde gemeen
te als dank voor de verstrekte infor
matie. Laat ik volstaan met dit 
merkwaardig te noemen. 

De gemeentearchivaris van Hoorn 
en zijn medewerkers zijn allesbehal
ve geplaagde ambtenaren, maar het 
feit dat de gemeente Hoorn pas in 
1974 een fulltime archivaris aanstel
de beperkt de archiefdienst in zijn 
mogelijkheden. De tien medewer
kers zijn bovendien niet alleen 
werkzaam voor de gemeente Hoorn, 
maar ook voor twaalf andere ge
meenten, het Waterschap Westfries
land en het SOW. 
Het oudst aanwezige stuk in de ar
chiefkluis, een privilege voor de
stad Enkhuizen, dateert uit 1255; 
het jongste, de raadsnotulen van de 
gemeente Hoorn, uit 1990. Dat bete
kent dat de ruim 17-jarige archief
dienst de schriftelijke nalatenschap 
van West-Friesland uit een periode 
van 635 jaar moet bewerken. Dat 
gaat niet van de ene op de andere 
dag. 
Het inventariseren c.q. catalogise
ren van de archieven en verzamelin
gen, die een totale planklengte van 
drie kilometer omvatten, heeft de 
hoogste prioriteit. We doen dit werk 
'klantgericht'., zoals dat in afschu
welijk modernistisch jargon heet. 
Dat wil zeggen dat de bezoekers 
van de studiezaal alle hulp krijgen 
bij het wegwijs raken in de papier
winkel, vooropgesteld dat zij het 
onderzoek zelf doen. Willen we de 
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bezoekers die service bieden, dan 
is het noodzakelijk dat de archieven 
en verzamelingen althans enigszins 
toegankelijk zijn. 
Ziedaar ons dilemma. 
Inderdaad is het ons onmogelijk een 
arbeidsintensief onderzoek te ver
richten naar een aspekt van de 
Hoornse geschiedenis op verzoek 
van derden. Het is daarentegen on
ze plicht de toegankelijkheid van de 
bronnen dermate te verbeteren, dat 
in de toekomst een onderzoek naar 
welk onderwerp dan ook minder ar
beidsintensief is. De direkteur van 
de VW is echter vrij om zelf een 
onderzoek naar de geschiedenis 
van de Statenpoort in te stellen. Hij 
kan daarbij op volle steun van de 
archiefambtenaren rekenen bij het 
vinden van zijn weg in de Hoornse 
archieven en verzamelingen. In alle 
redelijkheid kan hij echter niet ver
langen dat wij onze tijd voor zo'n 
onderzoek beschikbaar stellen. Die 
tijd hebben wij eenvoudig niet. 

De opmerking van de heer Van der 
Pijl in de laatste alinea van zijn stuk 
is een rechtstreekse aanval op de 
integriteit van de archivaris. Een ar
chivaris registreert en verzamelt al 
het materiaal dat voor de historie 
van zijn stad of streek van belang is 
en zal zich daarbij nooit laten lei
den door persoonlijke voorkeur of 
afkeer. Een archivaris die zijn per
soonlijke opvattingen laat doorwer
ken in zijn acquisitiebeleid deugt 
niet voor zijn werk. 
Het kwartaalblad van de Vereniging 
Oud Hoorn wordt in zijn geheel be
waard in de bibliotheek van de Ar
chiefdienst. De heer Van der Pijl kan 
er dus zeker van zijn dat zijn ver
haal over de restauratie van het pla
fond voor het nageslacht bewaard 
blijft. 
En de archiefdienst zal in de toe
komst met liefde het nieuwere ge
deelte van het archief van de VW, 
met daarin het dossier over de res~ 
tauratie van 1991 in de kluis opne
men als aanvulling op het daar al 
berustende archief van de VW uit 
de periode 1923-1962. 

Boekbespreking 

H. W. Saaltink 
Hoorn oh ja. Van mensen en din
gen die voorbijgingen, 1991. 
De Hoornse VW bestaat 90 jaar en 
dat was voor haar een reden een 
boekje uit te geven waarin met fo
to's en teksten de belangrijkste ste
delijke gebeurtenissen van het afge
lopen jaar zijn vastgelegd. De ca 
80 foto's zijn van Marcel Rob en 
Henk de Weerd. Herman Lansdaal 
verzorgde de teksten op de hem ei
gen manier, soms in dichtvorm. Het 
fotomateriaal is voor een deel af
komstig uit het Dagblad voor West
Friesland. Het is een aantrekkelijk 
initiatief een jaar Hoorn opnieuw in 
herinnering te brengen. En echt 
waardevol kunnen uitgaven als deze 
worden, indien ze in de toekomst 
voortgezet kunnen worden. Aange
zien in de inleiding hierop gezin
speeld wordt, hebben we bij de pre
sentatie vaq dit boekje misschien 
aan de wieg van een moderne Velius 
in platen gestaan. Want de illustra
ties zijn duidelijk het belangrijkst. 
Het werkje is goed afgestemd op de 
moderne toeschouwer, die meer kijkt 
dan leest. De kwaliteit van het opge
nomen materiaal verschilt nogal. 
Dat is begrijpelijk, omdat de krante
foto's in het boek zijn geselecteerd 
op het onderwerp dat ze in beeld 
brengen, niet op hun artistieke 
waarde. Persoonlijk sprak mij de 
eerste foto in de publikatie het 
meest aan. Een winteropname van 
het Hoornse Hop waarin vorst en 
sneeuw een grillig patroon hadden 
getekend. Al bladerend vraag je je 
af, of er in een jaar in Hoorn wel ge
noeg gebeurt om er een boekje met 
tientallen foto's mee te vullen. Het 
aantal opnamen van al of niet gehul
digde vertrekkende en komende 
personen in de openbare sfeer is 
nogal hoog. Verder lijkt me door de 
samenstellers wel een verantwoor
de keuze uit het voorhanden zijnde 
materiaal te zijn gemaakt. Overi
gens zullen de meer belangrijke on
derwérpen er wel door de tijd wor
den uitgezeefd. De vormgeving van 
het omslag vind ik niet zo gelukkig 
en ook de lay-out van de pagina's 
zijn .naar mijn smaak wat stijf. Maar 
dat zijn maar bijzaken. Het is voor 
de geïnteresseerde in de allerjong
ste geschiedenis van onze stad of 
voor degene die van zo maar blade
ren houdt, een aardig naslagwerk. Ik 
kan het volledig bij onze leden aan 
bevelen. Het boekje kost f 13,50 bij 
de VW en bij de Hoornse boekhan
delaren. 



Plattegrond Hoorn 1918/1924 
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Gedurende dit jubileumjaar zal de redaktie in elk nummer een stadsplattegrond uit telkens een andere perio
de van de afgelopen 75 jaar publiceren. 

We beginnen met een plattegrond uit 1918, herzien in 1924, van de hand van onze oprichter J.C. Kerkmeijer. Om
trent de oorspronkelijke versie uit 1918 is ons niets bekend. De herziene versie maakte Kerkmeijer op verzoek van 
de pas heropgerichte VVV, die op 25 april 1924 in de Keizerskroon besloot "op de goedkoopste wijze" een platte
grond van Hoorn uit te geven. De oplage werd op 4 september 1924 in café Geel bepaald op 300. Ongeveer tegelij
kertijd gaf de WV een "Gids van Hoorn" uit van de hand van de waarnemend voorzitter van de "oude" vereniging, 
S.H.A. Esser. 
In 1930 is de plattegrond, enigszins aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in de stad, opnieuw uitgegeven, nu 
met een beschrijving van een stadswandeling door Kerkmeijer op de achterzijde. 
Opvallend is dat Kerkmeijer op de plattegrond van 1924 een "oud huisje" (nr. 37) en een "oud geveltje" (nr. 43) 
heeft moeten schrappen. Het betreft hier het pand van Blokker op de hoek van het Breed en de Veemarkt en Kruis
straat 9, eigendom van de r.k.-parochie, beide gesloopt in 1922. 

LH 
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Uit de voorgeschiedenis van Oud Hoorn 
Leo Hoogeveen 

De Vereniging Oud Hoorn ontstond in 1917 uit een gezamenlijk initiatief 
van de Commissie van Toezicht op het Westfries Museum en het Teeken
genootschap Debutade. Helaas is het archief van Debutade, een van de 
oudste Hoornse verenigingen, bij een brand verloren gegaan, zodat we 
niet gedetailleerd op de hoogte zijn van de rol van dit genootschap. Het 
feit dat een zekere J.C. Kerkmeijer er directeur van was zal er veel, zo 
niet alles mee te maken hebben. Dit verhaal gaat over de aandacht die 
de commissie van toezicht op het Westfries Museum in de decennia voor 
de oprichting van Oud Hoorn had voor oude panden in de binnenstad. 

Het Westfries Museum 
Het Westfries Museum was de eer
ste instelling in Hoorn die zich met 
de geschiedenis van de stad bezig
hield. Burgemeester Van Dedem 
nam in 1876 het initiatief tot de op
richting. Omdat men geen geschikte 
lokaliteit kon vinden bleven de 
plannen enige tijd rusten, totdat de 
opheffing van de Arrondissements
rechtbank in 1877 mogelijkheden 
bood in het gebouw van het voor
malige College van Gecommitteerde 
Raden. Het kantongerecht werd nu 
in het gebouw gevestigd en de res
terende ruimte door het rijk aan de 
gemeente ter beschikking gesteld 
voor het nieuwe museum. In 1880 
ging het voor het eerst open voor 
het publiek. Het museum werd be
heerd door een 'Commissie van 
Toezicht', benoemd door de ge
meenteraad. Met name de secreta
ris was belast met de dagelijkse lei
ding, maar ook de andere commis
sieleden hielden zich aktief bezig 
met het onderhoud van het gebouw, 
het verwerven en opstellen van de 
voorwerpen en het begeleiden van 
de bezoekers. 

De commissie was een club van no
tabelen, met de burgemeester als 
voorzitter en architecten als Bleys, 
Hennink, Van Reyendam en Faber 
als leden. Secretaris, in de praktijk 
conservator, was aanvankelijk de 
doopsgezinde predikant dr. A. Wîj
brands, na hem enige jaren J. Brou
wer en vervolgens ruim dertig jaren 
de commissionair Adriaan Brouwer. 
De titel conservator is pas veel la
ter verleend aan de opvolger van 
Brouwer als secretaris J.C. Kerme
ijer. 

Het Westfries Museum raakte eigen
li.jk min of meer vanzelf betrokken 
bij het lot van oude panden in de 
stad. Waardevolle onderdelen wer
den uit de. sloop en bij verbouwin
gen gered en kwamen in het muse
um terecht: gevelstenen, lood-gie
tersmerken, betimmeringen, tegels, 
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balken, schoorsteenmantels enzo
voorts. Ook begon het museum af
beeldingen van historische gebou
wen te verzameln. Eerst incidenteel, 
na 1895 systematisch. In dat jaar 
brandde de Grote Kerk van Schagen 
af. De commissie realiseerde zich 
toen pas dat van vele gebouwen in 
West-Friesland in het geheel geen 
afbeeldingen bestonden. Van de 
kerk in Schagen kon men via via nog 
aan foto's komen, maar 'op een der
gelijke uitredding mogen wij niet 
steeds rekenen', schreef de secreta
ris in het jaarverslag over 1895. 
Daarom besloot de commissie uit 
haar midden een 'commissie voor 
afbeeldingen van antieke bouwwer
ken in West-Friesland' te benoemen, 
die de opdracht kreeg afbeeldingen 
van bijzondere panden te laten ver
vaardigen. Deze commissie beperk
te zich niet tot de grote gebouwen, 
maar liet ook eenvoudige woonhui
zen fotograferen. Daaraan hebben 
wij een rijke collectie foto's van ou
de panden van rond de eeuwwisse
ling te danken, die thans bij de Ar
chiefdienst berust. Aanvankelijk 
leek de commissie zich tevreden te 
stellen met het verwerven van uit 
panden gesloopte onderdelen, maar 
in 1888 kwam er een kentering in 
dit automatisme. In de commissie 
werd van gedachten gewisseld over 
een schoorsteenbetimmering in de 
Hoofdtoren, die daar niet voldoen
de bewaakt en tegen beschadiging 
beveiligd werd. Sommigen vroegen 
zich af of de betimmering niet beter 
naar het museum zou kunnen wor
den overgebracht. 'De vergadering 
is echter van gevoelen dat het de 
voorkeur zou verdienen den 
schoorsteen zijn plaats in den 
Hoofdtoren te doen behouden'. De 
commissie overwoog het vertrek 
verder aan te kleden met enige 
schilderijen van zeegezichten en als 
dependence van het museum onder 
zijn hoede te nemen. Om financiële 
redenen werd van dit plan afgezien; 
ook vond men de schilderijen in het 
museum onmisbaar. Vanaf 1897 

maakte de secretaris in zijn jaarver
slagen van het Westfries Museum 
steeds melding van sloop, verande
ringen en restauraties van antieke 
bouwwerken, vergezeld van een op
roep meer belangstelling te tonen 
voor de zichtbare en tastbare over
blijfselen uit ons verleden en daar
mee voorzichtiger te handelen. De 
gemeente Hoorn werd voortdurend 
geprezen om de tot stand gebracht 
restauraties. Men vreesde vooral de 
onverschilligheid van particuliere 
eigenaren. Hieronder volgt een in
ventarisatie van de gevallen die de 
aandacht van de commissie trok
ken. 

Slapershaven: Bossuhuizen 
In 1897 uitte de commissie zijn 
waardering voor de voltooide res
tauratie van het middelste der Bos
suhuizen, 'waardoor dit voor verder 
verval en de in den gevel voorko
mende steen (Bossu's schip naar 
Hoorn gesleept) voor vernietiging 
werden bewaard'. Het pand kreeg 
een vernieuwde trapgevel. De com
missie gaf de heren Schottee de 
Vries en Brouwer op 20 december 
1902 opdracht zich in verbinding te 
stellen met de nieuwe eigenaar van 
het derde Bossuhuis, F. Polak, en er 
bij hem op aan te dringen 'zoo mo
gelijk te waken tegen verloren gaan 
van den gevelsteen'. In 1905 zei 
Kerkmeijer van Polak gehoord te 
hebben dat deze het pand wilde 
verkopen en het vooraf aan de Mu
s~umcommissie wilde aanbieden. 
Meer lezen we hier niet over in de 
notulen en jaarverslagen van het 
museum. In november 1916 deelde 
de burgemeester nog mee dat twee 
van de basreliëfs opnieuw waren ge
schilderd door M. Storm. Het derde 
zou door de eigenaar, zelf schilder, 
worden gedaan, maar 'voor de een
heid van de geheele serie' wisten b. 
en w. hem te bewegen dit ook door 
Storm te laten doen. De burgemees
ter deelde in april 1917 mee dat 
Storm het schilderen van het derde 
Bossu-basreliëf ter hand genomen 
had. 

Bierkade 
Ook in 1897 kocht 'een onzer oud
heidminnende stadgenooten... een 
schilderachtig antiek huisje aan de 
Bierkade alhier, dat door het overlij
den van den eigenaar in sloopers
handen dreigde te vallen en nu in 
zijn oude gedaante zal blijven be-



staan'. Mijn vermoeden is dat hier
mee Bierkade 10 is bedoeld, maar 
dat komt niet overeen met het feit 
dat dit pand al in 1886 in handen 
was gekomen van de laatste eige
naar vóór Oud Hoorn. 

Oosterpoort 
In 1898 kon de comm1ss1e gewag 
maken van de 'degelijke en oordeel
kundige herstelling' van de gewel
ven en de gevel aan de stadszijde 
van de Oosterpoort door het ge
meentebestuur De restauratie werd 
in 1899 voortgezet met het opnieuw 
opmetselen van de noordermuur en 
een deel van de oostelijke gevel, ge
bruikmaking de oude zandsteen. 
'Moge dit goede voorbeeld navol
ging vinden bij velen in en buiten 
Hoorn, bij besturen en bij particu
lieren, want een toekomst van voor
uitgang, van meerdere welvaart, 
van opgewekter leven zijn alleen 
waardig zij, die weten te waarderen 
het goede en het schoone dat hun
ne vaderen hebben verricht en ge
wrocht'. In 1912 en 1913 is het ge
bouwtje boven de Oosterpoort 
weer bewoonbaar gemaakt. Het 
werd toegankelijk via een wentel
trap in een nieuw achthoekig toren
tje, waarvoor gebruik was gemaakt 
van tekeningen en foto 's uit het mu
seum. 'Hoogst aangenaam', jubelde 
de secretaris van de commissie in 
zijn verslag over 1912, 'is het ons in 
elk onzer jaarverslagen te kunnen 
spreken van de krachtige pogingen 
van het bestuur onzer gemeente, 
om het antieke karakter van Hoorn 
zoveel mogelijk te bewaren, door 
een nauwgezet en oordeelkundig 
onderhouden en herstellen van het 
merkwaardige, dat uit het verleden 
ons overbleef'. In 1915 vroeg de se
cretaris of de wapenschilden aan de 
Oosterpoort niet konden worden 
gepolychromeerd. De burgemeester 
beloofde dit in de vergadering van 
b. en w. te bespreken; gemeentear
chitect Faber merkte op dat enkele 
van die wapens onherkenbaar wa
ren geworden 'wegens afslijting'. 
Een paar maanden later deelde de 
burgemeester mee dat er geen prin
cipieel bezwaar bestond tegen het 
herstel van de wapens, maar dat de 
onherkenbaarheid van sommige wa
pens uitvoering in de weg stond. 
Van enkele daarvan was bekend van 
wie ze waren, o.a. van Karel V, 
Hoorn en West-Friesland. Van ande
re heeft Kerkmeijer nog geprobeerd 
te achterhalen welke 1 dit geweest 
zijn, maar hij kon niets vinden. 

Grote Oost 32 en 107 ~n Nieuwen
dam 10 

Hollandschen stijl' kon de goedkeu
ring van de commissie wegdragen 
in 1898. Het betrof hier de woonhui
zen Grote Oost 32 en 107 en het 
pakhuis Nieuwendam 10. De panden 
werden opgesierd met nieuwe trap
gevels. Men vond het resultaat van 
die herbouwingen niet in alle op
zichten bevredigend vanwege 'de 
moeielijkheid om de moderne ei
schen van bewoonbaarheid met de 
oud-Hollandsche vormen in over
eenstemming te brengen'. De com
missie sprak de hoop uit dat en 
meer de vroegere onverschilligheid
heid en lauwheid bij het grote pu
bliek plaats zou maken voor harte
lijke belangstelling in en meerdere 
bekendheid met de roemrijke histo
rie van ons gewest. 

Sint Pietershof 
Over de verbouwingen an het Sint 
Pietershof in 1900-1901 door archi
tect J. van Reijendam oordeelde de 
commissie positief. De noordelijke 
vleugel werd afgebroken en vervan
gen door dertien nieuwe woningen 
en een tweede binnenplaats (het 
Rozenhof) aan de Spoorstraat. 
'Ging daarmede een wel oud maar 
niet antiek gedeelte van dit merk
waardige gebouw te niet, in de 
plaats daarvan verrees een groep 

De herbouw van drie gevels in 'oud- Grote Noord in mei 1903 (nu foto Meyer) 

woningen, die volkomen passend in 
hare omgeving, met haar typisch 
binnenpleintje en aansluitend aan 
het schilderachtige kloktorentje, 
een sieraad voor dat stadsgedeelte 
belooft te worden', aldus Adriaan 
Brouwer in zijn verslag over 1900. 
Hij dankte de regenten Pietershof 
en 'hun bekwamen architect' voor 
dit bewijs van piëteit jegens het ver
leden en het voor vernietiging be
waren van het !Se-eeuwse keldertje 
aan de noord-oosthoek, 'dat zeker 
tot de oudste gedeelten van het ge
bouw behoort'. S. de Jong betreur
de een kleine driekwart eeuw later 
het verdwijnen van deze oudste 
vleugel aan de binnenplaats en het 
afbreken van een deel van het oud
ste riool 'waardoor ons thans een 
belangrijk stuk informatie ontbreekt 
over het aantal oorspronkelijk hier
op aangesloten geheime gemakken'. 
Ook over de vervanging van de oos
telijke muur aan de Spoorstraat 
dacht men in 1901 en 1973 verschil
lend. Brouwer schreef met erkente
lijkheid over de vervanging van de 
'bouwvalligen en smakeloozen Oos
termuur' door 'een met het inwen
dige van het gebouw en met de in 
1900 gestichte groep woningen aan 
de noordzijde meer in overeenstem
ming zijnden muur.' 'De nieuwe ge-
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vel werd een wel erg eigentijds 
bouwwerk en werd met weinig be
grip voor de oude bestaande be
bouwing neergezet', vond De Jong. 
(S. de Jong, De gebouwen van het 
St. Pietershof in Hoorn (Zaandam 
1973), p. 26-27). 

Stadhuis 
In de 1901-1903 vond een restauratie 
plaats van de stadhuisgevel, in 
hoofdzaak bestaande in het van 
verf ontdoen van de zandstenen 
banden, beelden en versieringen 
Burgemeester Zimmerman sprak er 
op 23 december 190.1 in de commis
sie zijn leedwezen over uit dat het 
werk wegens geldgebrek niet met 
meer spoed ten einde kon worden 
gebracht. 'Hij had zich afgevraagd 
of het ook op den weg der Museum
Commissie kon liggen bij den ge
meenteraad aan te dringen op het 
toestaan van een grooter bedrag in 
1902 voor het bedoelde werk, maar, 
kennende den toestand der stedelij
ke finantiën meent hij toch dat dit 
maar achterwege moet blijven. De 
andere leden achten eveneens in
menging der Commissie in deze 
aangelegenheid ongewenscht res
tauratie werd evenwel in tot een 
goed einde gebracht en Brouwer 
concludeerde: 'Hierdoor is dit 

merkwaardig monument zonder 
twijfel zeer veel in uiterlijk aanzicht 
verbeterd; wij spreken den wensch 
uit dat de thans helder gele kleur 
van den steen op den duur niet we
der verloren zal gaan door den 
schadelijken invloed van ons voch
tig klimaat.' 

Grote Noord 40 en 61 
In 1902 constateerde de commissie 
geen belangrijke verbouwingen of 
herstellingen aan antieke gevels in 
onze stad. 'Gelukkig werden ook 
geen merkwaardige oude bouwwer
ken gesloopt'. Wel vreesde men 
voor de toekomst van het 'interes
sant, ofschoon slecht gerestaureerd 
geveltje' van Grote Noord 40. 'We
gens bouwvalligheid en het verkrij
gen eener andere bestemming is af
braak hiervan niet onwaarschijn
lijk'. 'Grote Noord 40 wacht op ee
ne beslissing omtrent zijn lot', lezen 
we nog in het verslag over 1903. Ar
chitect Van Reijendam kon de com
missie op 1 juni 1904 meedelen dat 
dit geveltje, alsmede dat van de Ge
br. Bloem aan het Grote Noord 61, 
onder zijn toezicht in de oude vorm 
zouden worden gerestaureerd. Hij 
oogstte hiermee applaus. Grote 
Noord 61 kreeg een nieuwe trapge
vel. 

Grote Noord 61 in mei 1903, vóór de restauratie 
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Noorderkerk 
Kerkmeijer vestigde in 1902 de aan
dacht van de commissie op de 'zoo 
fraaie' Noorderkerk, die dringend 
hier en daar restauratie behoefde. 
Burgemeester Zimmerman had 
daarover in het verleden op ver
zoek van Victor de Stuers al eens 
particulier aan de kerkmeesters ge
schreven; die brief betrof het van 
verf ontdoen van het tochtportaal 
en de wenteltrap, maar bleef zonder 
succes. De burgemeester achtte 
thans particuliere en mondelinge 
bespreking met de heer Van Hool
werff, lid van de commissie èn kerk
voogd van de hervormde gemeente, 
de aangewezen weg in een poging 
om iets te verrichten in het belang 
van een restauratie van de kerk. 

Oosterkerk 
De Oosterkerk was jarenlang een 
bron van zorg voor de commissie. 
In 1903 vestigde Van Hoolwerff de 
aandacht op het enig overgebleven 
gebrandschilderde raam in de Oos
terkerk, dat 'in staat van ernstig 
verval verkeerende, reeds lang een 
punt van bespreking in de vergade
ring van kerkmeesters is geweest'. 
Deze hadden een bod van f 3.000,
op het raam gekregen, alsmede een 
nieuw venster van gewoon glas. Een 
deskundige van het ministerie van 
binnenlandse zaken, om advies ge
vraagd, raadde de verkoop ten zeer
ste af wegens de historische en es
thetische waarde. Daarop hebben 
kerkmeesters het bod van de hand 
gewezen, ook nadat het met f 1.000,
- was verhoogd. Inmiddels bleef de 
toestand van het raam zo slecht, 
dat een flinke storm het geheel zou 
kunnen vernielen. De kerkmeesters 
hadden nu besloten het raam aan 
de commissie aan te bieden in ruil 
voor een nieuw venster van gewoon 
glas voor f 550,-. Het aanbod leidde 
tot een levendige gedachtenwisse
ling in de commissie. Omdat niet 
precies bekend was hoe de toe
stand van het raam was en in hoe
verre herstelling ter plaatse moge
lijk was, werd een commissie van 
onderzoek ingesteld, bestaande uit 
Van Hoolwerff, Kroon, Kerkmeijer 
en Van Reijendam. Van Reijendam 
bracht een kleine vier maanden la
ter verslag uit. Totale vernieling van 
het raam behoefde zijns inziens in 
de naaste toekomst niet gevreesd te 
worden. Het metsel- en zandsteen
werk was nog in goede staat; boven
dien bevond het raam zich aan de 
kant van een particulier erf, zodat 
'de kans op breking der glazen door 
steenwerpen' niet groot was. De 
kwestie bleef rusten tot juni 1904. 
De kerkmeesters wilden het raam 



uit de kerk verwijderen, 'omdat dit 
gebouw, wegens ongunstige finan
tieelen toestand der Ned. Hervorm
de Gemeente moet worden opge
ruimd, hetzij als gebouw, hetzij 
voor amotie'. Aan de commissie 
werd gevraagd het raam voor haar 
kosten naar de Noorderkerk over te 
brengen. De burgemeester sabelde 
als voorzitter van de commissie het 
verzoek van de kerkmeesters gena
deloos neer. Het vorige voorstel -
plaatsing van het raam in het muse
um en vervanging door een gewoon 
raam in de kerkwas financieel reeds 
te bezwaarlijk, 'maar dan kreeg men 
ten minste waarde voor de bestede 
gelden. Dit nieuwe aanbod zou veel 
moeite en kosten veroorzaken, en 
niet ten voordeele van 't Museum, 
maar uitsluitend in 't belang van 
heeren Kerkmeesters. Men zou geld 
moeten gaan bijeenzamelen van de 
Hoornsche ingezetenen, in casu van 
de lidmaten der Ned. Herv. Gemeen
te en dit kunnen K.M.'s beter en ge
makkelijker doen dan de Museum
Commissie'. Bovendien was de bur
gemeester nog niet zo bevreesd 
voor het verloren gaan van de oos
terkerk, omdat de toren van de ge
meente Hoorn was en bij b. en w. de 
neiging bestond die kerk als histo
risch en bouwkundig monument in
tact te bewaren. Burgemeester Zim
merman liet weten dat hij over 'dit 
interessante gebouw' al sedert 1896 
in correspondentie was met jhr. De 
Stuers. Met 9 stemmen tegen 1 (on
getwijfeld die van Van Hoolwerff) 
werd besloten het verzoek van de 
kerkmeesters af te wijzen. De com
missie liet in het jaarverslag over 
1906 geruststellende geluiden over 
de Oosterkerk horen. Kerkmeesters 
lieten de westelijke zijgevel restau
reren. 'Hiermede schijnt ook aange
duid te zijn dat het lang bestaande 
gevaar van slooping van dit merk
waardige gebouw is verdwenen. Wij 
constateeren dit met genoegen, 
juist ook omdat wij, overtuigd dat 
Kerkmeesters zelf het behoud van 
dit bouwwerk steeds hebben ge
wenscht het voor hen aangenaam 
vinden, dat verbeterde geldelijke 
omstandigheden het hun,thans mo
gelijk maken niet alleen te behou
den, maar zelfs te restaureeren'. In 
november 1910 bracht gemeentear
chitect Faber het uftstekende wlj
zerbord van de Oosterkerk ter spra
ke. Het uurwerk was defect en kon 
vanwege de grote kosten niet gere
pareerd worden. Voor f 60,- zou het 
wijzerbord _ met een niet-lopend 
uurwerk _ kunnen worden gerepa
reerd en behouden blijven. De com
missie wenste behoud van het 
bord, ook al zou het uurwerk niet 

lopen. Een half jaar later kon de 
burgemeester meedelen dat het wij
zerbord behouden en hersteld kon 
worden, en 'dat er zelfs kans be
staat dat het in de toekomst weder 
den juisten tijd zal aanwijzen'. De 
gemeente had van een klokkenma
ker uit de omtrek, Gebr. Hinke te 
Hoogwoud. een aanbod tot herstel
ling van het uurwerk ontvangen dat 
aanmerkelijk goedkoper was dan 
het eerdere van Addicks te Amster
dam. De wijzerplaat werd boven
dien voorzien van uur- en minuut
wijzers, in plaats van alleen een 
uurwijzer, zoals voorheen De storm 
van 30 september 1911 had, tijdens 
herstelwerkzaamheden aan de to
ren van de Oosterkerk, de klok van 
Willem Wegewaert uit 1496 naar be
neden geworpen. 'Weinig egoï
stisch, viel zij niet op of door het 
dak der kerk, wat haar behoud had 
kunnen zijn, maar kwam in één val 
op de straat naast het gebouw te
recht, waar zij in meerdere stukken 
brak'. Van het oude metaal is bij 
Van Bergen in Heiligerlee een nieu
we klok gegoten, 'in vorm en versie
ring aan de gebrokene gelijk, maar 
met een randschrift, vermeldende 
de hergieting in 1912'. Van de oude 
klok is eerst door G. Lückens een af
gietsel in gips vervaardigd, dat in 
het museum is geplaatst. 
De commissie hoorde met belang
stelling en erkentelijkheid voor de 
goede zorgen van het gemeentebe
stuur deze berichten aan. 
De restauratie van de toren werd in 
1912 voltooid. 'De toren staat nu we
der in haar volle schoonheid daar, 
en kan thans opnieuw gedurende 
lange jaren een sieraad blijven van 
het kerkgebouw en van onze stad'. 
In 1916 is besloten het gebrand
schilderde raam uit de Oosterkerk 
te verwijderen en voorlopig in kis
ten in het museum op te bergen, in 
afwachting van het tijdstip dat geld 
voor de restauratie aanwezig zou 
zijn. Nog in hetzelfde jaar kon Kerk
meijer meedelen dat het raam ge
restaureerd en herplaatst zou wor
den dankzij een subsidie die door 
tussenkomst van glasschilder 
Schouten te Delft was toegezegd. 
In januari 1918 zei de voorzitter te 
hebben vernomen dat een ander ge
schilderd raam uit de Oosterkerk 
zich bevond In het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 
Kerkmeijer kon dit bevestigen, 
maar voegde eraan toe dat het 
slechts een fragment betrof. Hij 
vond dat musea zouden moeten 
overeenkomen om voorwerpen 
over te brengen naar het museum 
in het gebied waar ze oorspronke
lijk vandaan kwamen. 

Koopmans-, burger- en arbeiders.
huizen 
Terug naar 1904. 
Commissielid De Vries had bezoek 
gehad van rijksbouwmeester Pe
ters, die zich - particulier- interes
seerde voor de 'inwendige inrich
ting van oude koopmans-, burger
en arbeidershuizen'. Hij zocht uit 
nog bestaande fragmenten gege
vens om het totaal van dergelijke in 
tekening te brengen. De Vries had 
hem bekende antîeke huizen laten 
zien, maar Peters betreurde het dat 
er in Hoorn geen van wat op dit ter
rein hier nog aanwezig is en dat 
geen opmetingen gedaan of afbeel
dingen gemaakt werden van de be
staande fragmenten. De Vries vroeg 
zich af of het niet op de weg van de 
commissie zou liggen om in elk ge
val te beginnen met een dergelijke 
lijst. Besloten werd dat de Commis
sie voor afbeeldingen van antieke 
bouwwerken zich daarmee onledig 
zou houden. 

Kloosterpoort 
In december 1904 sprak de waarne
mend voorzitter de wens uit het 
Kloosterpoortje te ontdoen van de 
gaslantaarn en de gaspijpen die het 
ontsierden. Van Hoolwerff beloofde 
het in de commissie voor de gasfa
briek ter sprake te brengen. In mei 
1905 bleek er nog niets gedaan te 
zijn aan de 'veelbesproken' lantaarn 
en besloot men b. en w. daarover te 
schrijven. Dit had resultaat; in de
cember deelde de voorzitter mee 
dat de lantaarn was weggenomen. 

Schoolsteeg 5 
Kerkmeijer liet in maart 1905 weten 
dat een deur en ramen met luiken 
van de afgebroken voorgevel van 
het huis van Van der Veen in de 
Schoolsteeg (nummer 5) te koop 
waren; hij vroeg of het museum 
daar bijvoorbeeld f 10,- voor over 
had en kreeg toestemming van de 
commissie de zaak met de eigenaar 
te bespreken. Het 'schilderachtig 
trapgeveltje' was op 5 januari door 
brand vernield. Hoe dit is afgelopen 
ben ik niet tegengekomen. 

Hoofdtoren 
In dejaren 1905-1907 maken dejaar
verslagen van het museum melding 
van de testauratle van de Hoofdto
ren. 
In 1905 onderging de voorgevel, die 
bouwvallig begon te worden en 
waarvan de top reeds eerder geres
taureerd werd, een 'degelijke' her
stelling wat het middengedeelte be
treft. In 1907 was de restauratie, op 
een klein onderdeel na, voltooid 
met de herstelling van de onderpui, 
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'zoodat dit interessante 16e eeuw
sche gebouw, op zoo gelukkige wij
ze bekroond door het fraaie l 7e 
eeuwsche kloktorentje, thans weder 
in al zijn schoonheid daar staat, ge
reed om op nieuw den tand des 
tijds te trotseren en nog jaren lang 
de vreemde bezoekers naar onze 
haven te lokken, welker ingang het 
reeds beschermde toen de geoefen
de strijders van den graaf van Bos
su tot hun schade en schande 
moesten ondervinden hoe, met hel
denmoed en doodsverachting, vrij
heid en vaderland werden verde
digd door die st9ere Westfriezen, 
van wier karakter en leven en stre
ven, van wier zeden en gewoonten 
en deugden - ondeugden, helaas 
ook _ en handelsgeest en kunstzin 
ons museum meer en meer een vol
ledig beeld moge kunnen geven', zo 
draafde Adriaan Brouwer maar 
door in zijn verslag over 1907. 

Veermanskade 2 
Het verslag over 1905 vermeldt met 
waardering de bouw van een 'pak 

Het nieuw gebouwde pand Veermanskade 
2, naar een ontwerp van J. C. Kerkmeijer, 
in 1905 

huisgevel in echt oud-Hollandschen 
stijl, waarin zelfs de in lood gevatte 
ruitjes niet ontbreken'. Hoorn had 
er weer een trapgevel bij. 

Kruisstraat 28 
Het 1 poortje van de Latijnsche 
School in de Kruisstraat, nu toe
gang gevend tot de tweede burger 
school en de normaalschool, werd 
door de zorgen van het gemeente 
bestuur' in 1906 gerestaureerd 
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Doelenplein/ Achter de Vest 
Gemeentearchitect Faber deelde in 
1908 mee dat het bovengedeelte 
van de muur tussen het Doelenplein 
en de Vest zou worden afgebroken 
wegens bouwvalligheid. De toppen 
van de poortjes zouden dan ook 
moeten worden afgenomen; hij zei 
ervoor te zullen zorgen dat de zand
stenen zorgvuldig zouden worden 
opgeborgen. 'Wederopbouwing van 
dat muurgedeelte was onraadzaam, 
daar de genoemde basreliëfs en or
namenten zoo verweerd en gesleten 
zijn, dat ze alleen na een kostbare 
restauratie, die met eene vernieu
wing zou gelijk staan, weder op hun 
plaats konden worden gesteld'. 
Maar in 1910 kon de commissie met 
genoegen de dat jaar aangevangen 
restauratie van de beide poortjes in 
de muur vermelden. Bij het bouwen 
van een nieuw gemeentelijk gym
nastieklokaal tussen de beide 
poortjes werden ze met gebruikma
king van de oude zandsteenstukken 
in hun 'vorigen vorm herbouwd. 

Waaggebouw 
In 1908 hief de commissie een klaag
zang aan over de toestand van het 
waaggebouw. De Namense steen 
waaruit het gebouw was opgetrok
ken bleek niet bestand tegen het af
wisselende Hollandse klimaat, 
'zoodat veel blokken geheel ver 
weerd zijn en uitspringende orna
menten neiging tot omlaag vallen 
vertoonen'. In 1912 en 1913 kon de 
restauratie eindelijk worden uitge
voerd onder leiding van architect 
Jos Cuypers uit Amsterdam. Lang
durige onderhandelingen tussen ge
meente, rijk en provincie over de 
kosten van dit werk hadden de uit 
voering daarvan tot dan toe opge
schort. 
In 1913 liet Adriaan Brouwer zich 
wat nuchterder uit over de voltooi
ing van de Waag dan hij dat zes jaar 
eerder over de Hoofdtoren had ge
daan. 'Deze restauratie, waarbij te
vens de moderne ijzeren marquise 
werd vervangen door eene ouder
wetsche houten hangluifel, waar
borgt weder voor onafzienbaren tijd 
het behoud van dit zeer fraaie en 
hoogst merkwaardige bouwwerk uit 
de eerste jaren der 17e eeuw'. 

Kruisstraat 17 
'Onze stad had in 1910 het verlies te 
betreuren van weder een der weini
ge overgeblevene trapgevels (Kruis
straat 17), die vooral merkwaardig 
was daar elk der trappen versierd 
was met twee blokjes zandsteen, in 
plaats van met één, zooals gewoon
lijk het geval is. Het bedoelde ge-

bouw, dat in zijn benedenverdiepin
gen uitwendig niets antieks meer 
bezat, verloor door het afbreken 
van den top zijn rijzig voorkomen 
en is nu geworden tot een van die 
banale woonhuizen met een houten 
gootlijst, een dakvenster en een af
geschuind dak'. 

De Barmhartige Samaritaan 
Enige leden van de commissie heb
ben in 1910 C. Koeman, de nieuwe 
eigenaar van de 'merkwaardige l 7e
eeuwsche boerenwoning in Wester
blokker', die wegens bouwvallig
heid gevaar liep te worden afgebro
ken, gewezen op de architectoni
sche waarde van het gebouw en op 
de wenselijkheid het te bewaren en 
te restaureren. Koeman, burgemees
ter van Blokker, gaf daar niet veel 
hoop op. Zijn Hoornse collega 
merkte op dat Koeman niet tot 
sloop kon overgaan zonder daarvan 
vooraf kennis te hebben gegeven 
aan het rijk, waarvan 'stellig' subsi
die voor restauratie kon worden 
verwacht. In het jaarverslag over 
1909 was Koeman - anoniem - al 
omschreven als iemand, 'van wien 
men met rede kan verwachten dat 
hij, indien verbouwing onvermijde
lijk blijkt het huis zal doen restaur
eeren in zijn oude gedaante'. 
'Dit interessante steenen gebouw 
met zijn typisch trapgeveltje ver
dient in elk opzicht bewaard te blij
ven als type eener bouwtrant die 
men in West-Frieslands dorpen 
slechts weinig aantreft'. 
Meer horen we bij de commissie 
niet over de boerderij. 

Kerkdaken 
In 1913 wees Kerkmeijer op de fout 
die zijns inziens de laatste tijd ge
maakt werd bij het herstellen van 
de leien kerkdaken, waarbij de 
schuine leien werden vervangen 
door horizontale lagen. Van Hool
werff zegde toe het college van 
kerkmeesters hierop te wijzen. Hij 
zag geen reden om de schuine leien
lagen niet toe te passen. 

Demping Nieuwland en Munnic
kenveld 
Secretaris Brouwer had in hetzelfde 
jaar 'met leedwezen' kennisgeno
men van het denkbeeld van de bur
gemeester, uitgesproken in een 
raadsvergadering, om de grachtjes 
van het Nieuwland en het Munnic
kenveld te dempen. Kerkmeijer had 
in een ingezonden stuk in de Hoorn
sche Courant al gewezen 'op het be
treurenswaardige van zulk een 
maatregel', Hij meende dat er 'ter 
wegneming van den stank dier wa
teren' wel andere middelen te vin-



hebben. Ook subsidie zou door de 
tijsomstandigheden moeilijk te ver
krijgen zijn. 
In april 1917 werden op wens van 
Kerkmeijer de beelden van het 'St 
Sebastiaans Doelenpoortje' in het 
museum geplaatst. 

Breed 20 en 41-43 en Onder de 
Boompjes 5 

De oude deur van Koepoortsweg 5 (nu in pand Binnenluiendijk nr. 4) 

Omtrent een waarschijnlijk te amo
veren gevelfragment op het Breed, 
bedoeld werd nummer 20, besloot 
de commissie in december 1915 
om, indien dit niet te verhinderen 
zou zijn, de gevelstenen zo mogelijk 
voor het museum te verwerven. In 
januari 1916 moest men constate
ren dat de gevel zou verdwijnen De
butade en de VW hadden reeds ge
probeerd de nieuwe eigenaar er toe 
te brengen het antieke gevelfrag
ment ter plaatse te doen blijven, 
maar tevergeefs. Faber heeft nog 
een ontwerp getekend voor een 
nieuwe gevel met behoud van het 
oude fragment, zij het één verdie
ping hoger, maar de hoge bouwkos
ten waren dáartegen een bezwaar 
Kerkmeijer had hierover aan Heem
schut geschreven, nog geen ant
woord gekregen. 

den zouden zijn. Burgemeester De 
Jongh antwoordde 'zelf veel te ge
voelen voor het eigenaardige 
schoon van die grachtjes' en meen
de dat men zich voorlopig maar 
niet te beangst moest maken voor 
het tot uitvoering komen van dat 
denkbeeld. 

Koepoortsweg 5 
Het huis aan de Koepoortsweg 5 is 
in 1915 verkocht aan D. Pijper te 
Hoogwoud, die het zelf wilde be
trekken. Kerkmeijer had lucht ge
kregen van het plan van Pijper in de 
voordeur' een kijkraampje te doen 
aanbrengen. Dit zou te betreuren 
zijn, vond Kerkmeijer; 'de deur is 
daartoe niet geschikt en zal haar ka
rakteristiek aanzicht daardoor ge
heel verliezen'. 
De commissie besloot Pijper 'per 
missive' te verzoeken de deur niet 
te veranderen, en mocht dat niet 
mogelijk zijn er dan liever een nieu
we deur in te plaatsen, in overleg 
met de commissie, en de oude deur 
aan het museum af te staan. 
De poging om de fraaie deur in het 
huis te behouden is jammerlijk mis
lukt. Pijper had Kerkmeijer en Brou
wer welwillend aangehoord, maar 
'welhaast' bleek dat hij de deur 
reeds lang voordien voor f 30,- had 
verkocht aan de antiquair P. Vlekke, 
die er nuf 125,- voor vraagt.' 
'En thans prijkt(?) het huis met een 
moderne voordeur, met een kijk
raampje', noteerde de secretaris 
mismoedig in de notulen. 

Doelenhotel 
Commissielid Clarion wees in de zo
mer van 1915 op de treurige toe
stand van het beeldhouwwerk van 
St. Sebastiaan boven de deur van 
Hotel de Doelen. Faber antwoordde 
dat een restauratie zeer kostbaar 
zou zijn en de burgemeester voegde 
daaraan toe dat de eigenaar daar
voor waarschijnlijk geen geld zou 

Terzelfdertijd waren ook oude pan
den aan Onder de Boompjes (num
mer 5) en op de hoek Vee
markt/Breed (Blokker) in andere 
handen overgegaan en dreigde ge
vaar voor afbreken. 
In april 1916 bleek dat Breed 20 niet 
bewaard kon blijven. Van de zijde 
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De restanten van Onder de Boompjes 5 in 1916 

van Heemschut waren nog pogin
gen tot behoud gedaan, maar alles 
stuitte af op geldgebrek. Faber heeft 
het oude kozijntje en de gevelsteen 
voor het museum gevraagd. De bur
gemeester had ook nog aandacht 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken op het gebouwtje gevestigd, 
maar kreeg ten antwoord dat zo 
lang de mobilisatie duurde geen 
subsidies voor dergelijke doelein
den werden gegeven. 'Photografien 
van 't geveltje zijn vervaardigd 
zoowel voor de Regeering als voor 
ons museum', aldus de secretaris 
van de commissie. 
In zijn verslag over 1916 schreef hij 
nog: 'De mooie l 7e eeuwsche top
gevel Breed 20, en het typische 
huisje Onder de Boompjes 5, wer
den na van eigenaar te zijn veran
derd afgebroken en vervangen de 
eene door een gewonen modernen 
gevel, het andere door een in zijn 
omgeving geheel misplaatst bouw
gewrocht'. 

Overtuinen Dal 
Kerkmeijer sprak in januari 1916 als 
zijn wens uit dat de overtuinen aan 
het Dal in voortuinen zouden wor
den veranderd door verlegging van 
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de straat naar de zijde van de ge
dempte Turfhaven. Nu toch bomen 
in de overtuin van het St. Pietershof 
door nieuwe worden vervangen zou 
het nu een geschikt ogenblik zijn 
om deze 'verbetering' aan te bren
gen. Een aantal jaren eerder hadden 
de eigenaars dit als eens voorge
steld, maar het gemeentebestuur 
had dit toen geweigerd. Debutade 
had op een brief hierover aan de re
genten van het St. Pietershof nog 
geen antwoord gekregen. Faber 
vond dat de 'alsdan ontstane meer
dere breedte van de Gedempte Turf
haven voor kermis-terrein de Ge
meente zeer te stade zou komen, nu 
de kermis-etablissementen steeds 
grooter worden en meerdere bo
dem-oppervlakte eischen'. Hij ver
wachtte de meeste tegenstand van 
de directeur van de Westfriesche 
Bank. Besloten werd het antwoord 
van het St. Pietershof aan Debutade 
af te wachten. 
In april liet Faber weten dat hij alle 
eigenaren van de overtuinen had 
gevraagd om medewerking om de 
overtuinen in voortuinen te veran
deren en daarover rapport aan 
b. en w. had uitgebracht. De menin
gen waren verdeeld. Enige eigena-

ren waren bereid tot verplaatsing of 
verkoop, anderen wel tot verkoop 
maar niet in ruil voor een aan hun 
huis grenzend stuk grond. 
Een maand later klaagde Clarion er 
over dat er voor het St. Pietershof 
bomen waren geplant, die het zicht 
op de voorgevel weer maskeerden. 
Verrschillende commissieleden wa
ren het hiermee eens, maar troost
ten zich met de gedachte dat de 
nieuwe bomen lindebomen waren, 
die niet zeer snel groeiden en zo no
dig konden worden ingesnoeid. Bo
vendien was nog een totale veran
dering ter plaatse mogelijk ïn ver
band met het opruimen van de 
overtuinen in het Dal'. 
Meer horen we hier niet over bij de 
commissie. 

De Fraghtwagen 
In 1910 bevond de Fraghtwagen aan 
het West zich in zeer slechte toe
stand; het pand was hoogst bouw
vallig en liep kans onbewoonbaar te 
worden verklaard. De commissie 
wilde dit in.het oog houden. 
Jaren gebeurde er niets. In 1916 
kwam de Oudheidkundige Bond in 
Hoorn op bezoek en naar aanleiding 
daarvan werd de 'deplorabele toe
stand van het antieke gebouw' op
nieuw ter sprake gebracht. De eige
naar, P. Vlekke, was niet ongenegen 
te restaureren, mits hem daarvoor 
subsidie kon worden gegeven. 
Schottee de Vries meende dat een 
subsidie van f 500,-, indien daarmee 
het gebouw te redden was, nog wel 
bijeen te brengen zou zijn. Scher
mer zou het niet ongewenst achten 
dat, 'met eenige speculatie op Vlek
kes ijdelheid', de voorzitter zelf 
hem over de kwestie sprak. De bur-

. gemeester wilde dit gaarne 'beproe
ven'. 
In het najaar kreeg Faber opdracht 
van b. en w. een rapport uit te bren
gen omtrent de Fraghtwagen. De 
commissie wilde eerst de behande
ling daarvan in het college afwach
ten alvorens zelf stappen te onder
nemen. 
In november vroegen b. en w. ad
vies aan de commissie betreffende 
de aankoop en restauratie van de 
Fraghtwagen door de gemeente. 
Men verwachtte dat Vlekke er of 
niets aan zou doen of er een 'goed
koope banale gevel' voor zou plaat
sen. Ylekke bood het pand te koop 
aan voor f 3.500,- en de kosten van 
vernieuwing van de gevel, met be
houd van de oude puibalk, en van 
enige herstellingen aan het interi
eur en aan de zijmuur werden be
groot op f 950,-. 
Commissielid De Vries verklaarde 
dat hij als wethouder niet bepaald 



tegen aankoop is geweest, maar het 
toch betreurde dat de .gevel eigen
lijk geheel nieuw zou worden en 
daardoor, wat hem betrof, zijn anti
quarische waarde zou verliezen. Hij 
vroeg zich af of het niet mogelijk 
was nog andere gedeelten van de 
oude gevel dan de puibalk in de 
nieuwe gevel te plaatsen. 
Kerkmeijer antwoordde hierop dat 
de architectonische waarde van de 
gevel, ook volgens de Nederland
sche Oudheidkundige Bond, zo bo
ven alle twijfel verheven was, dat 
restauratie, zelfs met geheel nieuw 
materiaal, ten zeerste was aan te 
bevelen. 
Brouwer wees nog op de interes
sante binnenarchitectuur, die zou 
verdwijnen als de gemeente niet 
koopt. 
Hij vond dat behalve de puibalk ook 
de zandstenen lijst daarboven, de 
gesneden houten consoles, het 
deurkalf met jaartal en de deur, als
mede de gevelstenen en een groot 
deel der metselstenen van de bo
vengevel weer gebruikt konden 
worden. Op die wijze werden alleen 
de dragende houten constructiede
len van de onderpui en de bovenko
zijnen geheel vernieuwd. 

Met algemene stemmen werd nu be
sloten positief te adviseren over de 
aankoop door de gemeente en daar- · 
bij tevens te wijzen op de wenselijk
heid om zoveel mogelijk het oude 
materiaal weer te gebruiken. De 

Vries wenste dat Faber en Kerkme
ijer toezicht zouden houden bij de 
restauratie. De burgemeester merk
te op dat het een gemeentezaak was 
en dat Faber als gemeentearchitect 
verantwoordelijk was voor de res 
tauratie. 'Intusschen _ als de heer 
Faber geen bezwaar heeft tegen een 
samenwerken met den heer K. in 
deze? De heer Faber antwoordt dat 
het hem aangenaam zal zijn bij deze 
restauratie te kunnen gebruik ma
ken van de adviezen van den heer 
Kerkmeijer, en de heer K. verklaart 
zich gaarne bereid om, voor zoo ver 
noodig, in deze van advies te die
nen'. 
Op 11 april 1917 werden in de com
missie mededelingen gedaan om
trent de Fraghtwagen. De gemeente 
had het pand voor f 3.250,- gekocht 
en Faber had een restauratieplan 
gemaakt, dat zou worden - uitge
voerd in overleg met de Rijksbouw 
meester Adolf Muller. 'Zoodra het 
weer iets zachter is, wordt met het 
werk begonnen, dat niet aanbesteed 
maar uit de hand zal worden uitge
voerd door den timmerman v.d 
Berg, die ook bij den aankoop zijn 
goede diensten verleende'. 
In december kon de burgemeester 
melden dat de restauratie ten einde 
was gebracht op enkele kleinighe
den na, bijvoorbeeld reparatie van 
enige luiken en het van de kalklaag 
ontdoen van de metselsteen aan de 
bovenverdieping. Een woord van 
dank aan het adres van Faber en 

Hoek Breed/Veemarkt in 1901, afgebroken in 1922 (nu firma Blokker) 

Kerkmeijer voor hun leiding van de
ze restauratie werd door de com
missie met applaus onderstreept. 

De commissie beperkt zich weer 
tot museumtaken 
Nadat de commissie van toezicht 
op het Westfries Museum een be
langrijke stoot had gegeven tot de 
oprichting van de Vereniging Oud 
Hoorn en de Bouwplancommissie 
kon zij zich weer volledig gaan wij
den aan de museumtaken en zien 
we de 'monumentale' kwesties lang
zamerhand uit de commissieversla
gen verdwijnen. 
Commissielid Donker gaf blijk van 
historisch inzicht toen hij in april 
1917 opmerkte dat de jaarverslagen 
behalve de geschiedenis van het 
museum ook de geschiedenis bevat
ten van 'hetgeen in 't belang van 
onze oude bouwwerken is verricht. 
Dit kan voor later een goede vraag
baak zijn.' 
Zijn voorstel die jaarverslagen te la
ten bijeenbinden en te voorzien van 
een alfabetisch register vond bij al
le leden instemming. 
In december 1917 sprak de commis
sie nog over de slecht gerestaureer
de en weer bouwvallig wordende 
gevel van fotograaf Sche'pel aan het 
Grote Noord 40, maar men laat dit 
verder voor wat het is. 
Donker vestigde in dezelfde verga
dering de aandacht van de commis
sie op het fraaie stucwerk in het ge
bouw van de remonstranse gemeen
te, dat het zeer waard is van de wit
kalk ontdaan en schoongemaakt te 
worden. 'Men zal dit ter sprake 
brengen in de Vereniging "Oud
Hoorn", waar het te huis behoort', 
werd hem geantwoord. 
Op .23 januari 1918 tenslotte kwa
men plannen ter sprake voor een 
Gids van Hoorn'. De commissie was 
ten zeerste ingenomen met deze 
plannen en vond dat ze ondanks de 
ongunstige tijden moesten worden 
uitgevoerd, 'waardoor die "Gids" 
klaar kan zijn tegen den tijd dat we
der een grootere toevloed van 
vreemdelingen kan worden tege
moet gezien'. 
'Toch meent men dat deze zaak 
meer eigenaardig bij de jonge Veree
niging "Oud-Hoorn" te huis be
hoort clan bij onze Commissie'. De 
aanwezige bestuursleden van Oud 
Hoorn verklaren zich bereid de zaak 
in hun midden nader te overwegen. 

Tot zover dit inventariserende over
zicht van de rol van de commissie 
van toezicht op het Westfries Muse
um in de monumentenzorg te 
Hoorn in de periode voor de op
richt. 
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Martin Brozius, de Hoornse clown 
Herman Landsdaal 

De vrijbuiter van het Kerkplein die op de 
kermis begon met "gekke mannetjes" 

"De MULO van meester Holtkamp 
aan Onder de Boompjes stond min 
of meer naast ons huis. Geen mi
nuut lopen, maar toch vaak net niet 
op tijd of zeg maar altijd te laat. Ik 
had dan al horden leerlingen met 
dikke tassen achterop hun fiets 
zwaar trappend voorbij onze ramen 
zien komen. Als het 's winters vroor 
dat het kraakte, had ik met die gas
ten te doen". Al tien of meer kilome
ters achter de rug en dan zat ik nog 
lekker thuis aan m'n koppie thee en 
m'n broodje kaas. Toen heb ik een 
keer een geintje uitgehaald. Op een 
morgen piepte ik heel vroeg als eer
ste ons lege klaslokaal in. Op het 
bord krijtte ik met grote letters 
HEDEN USVRIJ! en zette daar in 
schrijfschrift H.G. Holtkamp onder. 
De handtekening van "blubber" was 
zeer geslaagd, ze leek als twee 
druppels water. Terug in huis zat ik 
me te verkneukelen op wat er zou 
gebeuren. Verkleumd, dik ingepakt 
en hijgend tegen de sneeuwjacht in, 
zag ik ze weer voorbij ons huis ko
men. Drie minuten later fietsten ze 
joelend en juichend terug. IJSVRIJ, 

lekker schaatsen. Prachtig toch? Bij
na de hele klas ging die dag terug 
naar huis. Vijf voor half negen stap
te ik als de vermoorde onschuld de 
klas binnen, maar dat bleek op te 
vallen. Ik kon meteen vertrekken, ze 
wisten wie 't geflikt had. Dat waren 
de twee druppels die de emmer de
den overlopen. Ach ja, er was 's zo
mers ook zoveel gebeurd en in de 
lente daarvoor. Ik werd van school 
getrapt, maar 't deed geen zeer, 
want ik had erg genoten van dat 
Minst Uitgebreide Lager Onder
wijs." 

Martin Brozius trekt een van z'n ve
le grimassen tijdens een drie uren 
durende terugblik op z'n merkwaar
dige, uiterst kleurrijke, voor hem 
nooit meer te vergeten jeugd in 
Hoorn en wat er daarna allemaal ge
beurde met de talentrijke zoon van 
een eenvoudige timmerman van 
Achter op 't Zand. Z'n verhaal trekt 
als in een chaotisch geregisseerde 
film met vallen en opstaan, vreugde 
en verdriet, weemoed en warmte, 
vol krankzinnige anecdotes aan z'n 

Met z'n borstelkop nog een keer lac/Jend voor Kerl~plein 17, dat met /Jet vroegere hoekhuis 
van buurvrouw Vermeulen intussen één geheel vormt. Martin keek er z'n ogen uit, maar 
herkende nog veel. 
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In de vier jubileum-uitgaven van 
dit jaar wil de redactie oud-stad
genoten aan het woord laten, die 
op welk terrein dan ook natio
naal bekend zijn gew0rden. 
De eerste in de rij is Martin Bro
zius, geboren en getogen in de 
oude stad, die jarenlang furore 
maakte in de varieté-wereld; ijs
shows, opera's, cabaret, musi
cals, toneel en ballet. Z'n groot
ste bekendheid kreeg hij echter 
door de presentatie van het bij 
de jeugd razend populaire t.v.
programmá "Ren je rot" (van 
1973 tot 1983). 
Brozius was een dankbare ge
sprekspartner voor Herman 
Lansdaal, die zich in bijgaand 
interview alleen tot de jeugdja
ren van de onvervalste Hoornse 
mannetjesmaker beperkte. Maar 
dat was al boeiend genoeg. 

herinnering voorbij. 
De clown Martin Brozius, in novem
ber 50 jaar geworden, weet nauwe
lijks van ophouden. Hij raakt bij 
zichzelf de trillende snaar van zijn 
jeugdjaren en vertelt daarover alsof 
hij nog in het verveloze huis op 
Kerkplein nummer 17 woont in 
plaats van in een eigen huis op 
nummer 17 ergens in Amsterdam 
Oud-Zuid. Hij ziet al vertellend 
steeds meer Hoornse beelden voor 
z'n geest opdoemen en zegt: 
"Hoorn is de smeltkroes geweest, ik 
heb er zo ontzettend veel meege
maakt. Nog proef ik de sfeer van het 
oude stadje in de jaren pal na de 
oorlog, het Havenkwartier, de vis
sers, de kwajongens, die we waren, 
m'n jaren in het Weeshuis, de ver
huizingen, wat een arme tijd en 
toch zo rijk. Ik moest het altijd van 
geintjes hebben, ik was geen body
builder. Met grappen en grollen 
hield ik fysiek sterke jongens van 
me af. Het zat er al vroeg in. Ik wist 
dan ook al heel lang wat ik wilde 
worden, zoiets als Tom Manders, 



Dorus of nog mooier... Toon Her
mans. Die zag ik voor het eerst op 
de zwart-wit t.v. in het Gezellenhuis 
op de hoek van het Kerkplein, waar 
ome Jan Entius woonde. Ik zat daar 
vaak met m'n klaverjasmaatjes. 
Toon deed toen die show met de 
stoel van z'n zuster. Dat vond ik zo 
fantastisch. Carré... Ik droomde er 
jaren later nog van. Maar hoe komt 
een jongetje van twaalf jaar op de 
planken in Carré? Dat leek natuur
lijk onbereikbaar. Toen ik er een
maal als man toch tussen glitter en 
goud stond, toen heb ik nog wel 's 
gedacht aan dat slungelige jochie 
uit Hoorn, die van alles deed om de 
down uit te hangen. Brozius, je 
hebt 't toch maar mooi voor me
kaar, dacht ik dan. En ik genoot ... " 

Vrijbuiter 
Martin Brozius, de vrijbuiter, de so
list. Als jongetje van vijftien, zestien 
presenteerde 'ie zich voor het eerst 
aan een echt publiek op de kermis 

in Hoorn. Dat was in de tent van 
Lamerus, die loten aan de man 
bracht in z'n attractie op de hoek 
van Gouw en Nieuwstraat. 
"Ik deed Tom Manders na, Joseph 
Schmidt of zo maar een mannetje, 
droeg ook snorretjes, zette bol
hoedjes op, zong en deed gek. De 
mensen bleven kijken. Dat was ook 
de bedoeling van Lamerus. Kon hij 
z'n loten ondertussen slijten. Als 
het zakie verkocht was, gingen de 
prijzen er uit en begon ik met m'n 
acht aan de volgende ronde. Prach
tig om te doen. Op de kermis ver
diende ik m'n eerste echte gage, 'n 
paar kwartjes ... " 

De mannetjesmaker van toen komt 
elk jaar in augustus terug voor de 
kermis, waar de jonge Brozius z'n 
eerste publiek vermaakte. Hij kan er 
niet buiten, snuift er de sfeer-van
lOtJl1 611 :del :tld1 uug s ttJuûs Slüllll, 
daar waar het allemaal begon. 

Dan loopt 'ie naar Achter op 't 
Zànd, waar z'n geboortehuis stond 
op nummer 58. Dat is nu al lang ver
dwenen, herbouwd als het is in het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 
evenals nummer 56, waar buur
vrouw Fluiter. woonde. Op het 

schuin aflopende talud naar de ha
ven slaagde Martin er al vroeg in 
het bestek van z'n moeder weg te 
maken in een winkeltje, dat hij er 
met veel fantasie voor buurtkinde
ren had ingericht. Hij herinnert zich 
ook dat 'ie daar de door zijn vader 
gemaakte groene stoeltjes met roze 
verf onderkladderde. Kleine Brozius 
banjerde er rond in het Havenkwar
tier op klompjes en in de kleertjes 
van z'n oudere broers ("ik kreeg zel
den wat nieuws"). Vier jaar oud ver
huisde Martin met vader mee naar 
het Achterom. 

Bij de nonnen 
De naweeën van de oorlogsjaren 
waren vader Brozius niet bespaard 
gebleven. Door de nood gedwongen 
zocht moeder tijdelijk elders onder
dak. Vader Thijs en z'n vijf kinderen 
trokken in het huis van opa Brozius 
op het Achterom 9. Daar bleven ze 
echter niet lang; één deur verder 
was de ingang van het vroegere 

katholieke weeshuis, dat intussen 
bejaardenhuis Sint Jozef was gewor
den. Dat werd het nieuwe onderko
men voor de kinderen Brozius. Non
nen zwaaiden er de scepter. Aan het 
hoofd ervan stond zuster Bonusla
via, die als "moeder" ook de school
rapporten van de zogenaamde 
weeskinderen tekende. Martin be
waart dat rapport van toen als een 
kostbaar kleinood tussen z'n tastba
re Hoornse herinneringen. 
De r.k. jongensschool was om het 
hoekje van de deur. Martin dreunt 
achter elkaar de namen op van het 
onderwijzend personeel: juffrouw 
Jonk, juffrouw Schermer en de 
meesters Rozemeijer, Ruyter, Poot, 
Haring, Schuld en Schoof. "En van 
Timmermans kregen we zang en 
voordracht. Ik hoor ons nog het 
Kwezelke zingen, gek hé?" 
Tekenen kon Martin als een van de 
IJesteu. Op :c111 rupputt :;tuüll ucgcu• 
en-halven, maar opeens ook minde
re cijfers. Is dat niet vreemd? Hij 
schudt z'n hoofd. 
"Er kwam een jongetje uit Neder
lands-Indië op school. Die kon nog 
mooier tekenen dan ik. Ik kon niet 
tegen 'm op. Toen liet ik het zitten 
en daarna gingen ook al m'n andere 
cijfers omlaag. Dat had niets met 

dat jongetje te maken, wél omdat 
m'n moeder na een paar jaar terug
kwam, weer voor ons ging zorgen 
en we het weeshuis uit mochten. Ik 
zie ons nog gaan door de Gelderse
steeg, ieder met z'n eigen stroma
tras, mok, tinnen bordje en roestig 
bestek op weg naar een kleine, 
tochtige woning aan het Kerkplein 
nummer 17". 

Op het Kerkplein 
Het huis was van tante Marie Brozi
us, die een café-slijterij had op de 
hoek Kerkplein-Nieuwstraat. "M'n 
vader moest sappelen, maar tante 
Marie was rijk. En ze waren toch 
kinderen uit één gezin, daar snap je 
soms toch niks van ... " Voor de klei
ne clown ging er een nieuwe wereld 
open achter de Grote Kerk. Op het 
plein was 'ie plotseling zo vrij als 
een vogel, het keurslijf van het 
weeshuis knelde niet meer en hij 
ontdekte van alles, waar 'ie voor
heen geen weet van had gehad. 
"Toen we in het weeshuis woonden, 
ging ik graag naar school, dat was 
eigenlijk mijn wereldje, ik ontvlucht
te er als het ware dat gedoe bij de 
zusters, want wat er in dat wees
huis allemaal gebeurde... En er 
mocht ook nooit wat! Niks voor mij. 
Eenmaal op het Kerkplein was het 
opeens over met de school. Ik ge
loofde het wel. Rond ons huis in de 
oude buurt was het veel spannen
der, leuker, je beleefde er van alles". 
Toch had Martin ook wel eens de 
show bij de nonnen gestolen. Als 
misdienaartje leefde hij zich uit in 
de rol van de kleine acteur met een 
heus missaaltje. Hij mocht ook de 
mis doen aan het gefiguurzaagde al
taartje in een dito kapelletje. Alsof 
'ie al de priester was, die hij later 
zou moeten worden ... Maar het liep 
wel even anders. Hoewel katholiek 
van huis uit stoorde hem, zegt hij 
nu, "het liefdeloze gebeuzel dat ik 
om me heen ontdekte. Toen ik een
maal het huis uit was, moest ik er 
dan ook niets meer van hebben". 
Maar gelachen heeft 'ie er deson
danks. Met verve vertelt 'ie van de 
struikelpartij over z'n te lange toog, 
toen 'ie, zwaaiend met het wierook
vat op de grond viel; brandende 
wierookkorrels in z'n gezicht. De 
nonnen schrokken zich te pletter. 
Ze btlltQu z'u wo 11<l1;: 11 !11 de kupêl 
met wijwater, terwijl cle dienst ge
woon doorging. 
"Pijn? Jazeker, maar het was achter
af toch niet zo onaardig allemaal, 
want de kapel zat vol met beminde 
gelovigen, doorgaans aandachtige 
kerkgangers, maar ik denk dat ze 
toen meer op mij dan op de priester 
letten". 
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Herinnert zich opeens ook z'n rol tij
dens een levende kerststal. "Ik wilde 
Jozef zijn, dat was tenminste ie
mand, timmerman trouwens , net als 
m'n vader. Ik had wat met Jozef, ge
heimzinnige man, heb ik altijd ge
vonden, voedstervader ... , ik wist 
niet hoe ik me dat moest voorstel
len. 
Ik koos jaren later Jozef ook als m'n 
vormnaam. De bisschop van Haar
lem, Huibers, die vroeger pastoor in 
Hoorn was geweest, heeft me nog 
het klappie op m'n wang gegeven. 
Maar in de kerststal mocht ik geen 
Jozef zijn. Ik moest als schaap op 
het veld stil liggen onder een groe
zelige wollen deken. En bek houden 
natuurlijk. Ik was dus min of meer 
het zwarte schaap en dat werd nog 
erger, toen een van m'n broers, 
die herder was, op m'n hand ging 
staan. 
Toen heeft het schaap daar toch een 
potje staan blèrren, niet tekort. Zie 
je dat voor je, een zwart schaap dat 
z'n wollen vacht verliest en jankend 
uit de stal wegloopt?" 

De vrolijke club 
Op en rond het Kerkplein botte 
Martin Brozius uit als de grappen
maker van de buurt, het jochie met 

de dwaze invallen en als hulpie van 
buurvrouw Vermeulen op de hoek 
van de Peperstraat, waar het altijd 
zo naar vis stonk. Geen wonder 
want buurman was visser en zeep 
was er, zegt Martin, slechts spora
disch. Op het plein ging 'ie ook weer 
tekenen, het kloosterpoortje, het 
poortje van het stadsziekenhuis, de 
buurt, wat niet? Hij kreeg er weer 
zin in, alsof het zomaar begon te 
swingen in z'n jonge leventje. Vlak
bij woonde Frits Willems, het zoon
tje van mijnheer Willems, die Martin 
later zou tegenkomen als leraar 
Frans op de Mulo. Bij Willems had
den ze een grote tuin met appelbo
men. Spannend was het om uit de 
tuin van je buurman fruit te pikken, 
maar ze deden het wel, durfal Mar
tin voorop. 
"Frits had een grote speelkamer. 
Daar konden wel twintig kinderen 
in. Kijk, wij sliepen met z'n vijven op 
de zolder en moeder lag beneden 
in het voorkamertje, maar Frits 
had het rijk royaal alleen, daar keek 
ik m'n ogen uit. Mooi van mjjnheer 
Willems was natuurlijk, dat we er 
voorstellingen mochten geven met 
DVC, De Vrolijke Club, die ik in de 
buurt had opgericht. Het was de 
tijd van Sterren Stralen Overal. Op 

de melodie daarvan maakte ik voo 
de meisjes uit de buurt een som 
choreografietje. Ook sneed ik ma! 
kers uit karton, verfde of kleurde di 
en zette ze om beurten op. Dan wa 
ik weer de Wolf, dan weer Roodkar 
je, soms Sneeuwwitje of ook wE 
Hans en Grietje tegelijk, goocheld 
wat en danste erbij, prachtig von 
ik het..." 
Clowntje Brozius liet het hooggeëe1 
de publiek uit de Gravenstraat, d 
Peperstraat en het Gerritsland vi: 
centen entree betalen. Maar in d 
pauze tracteerde hij elk kind op ee: 
wijnbal, die Martin voor een halv 
stuiver bij kruidenier Ox in de Gr< 
venstraat had gekocht. Erg veE 
hield 'ie er dus niet aan over. Han 
Bauwens wist daar nog van, toe1 
Martin hem later eens tegenkwarr 
Hans noemde zich toen al Georg 
Baker, de befaamde musicus van d 
gelijknamige Selection, die als jongE 
tje in de Gravenstraat woonde. "I 
weet het nog goed van die wijnbó 
en die maskers. Jonge, wat heb jij j· 
toen uitgesloofd", had Hans tege1 
Martin gezegd. 

Harde tijd 
Een mooie tijd, maar ook een hard€ 
Moeder kon de eindjes maar nauw€ 

De drie generaties op een rij op het binnenpleintje van het bejaardenhuis aan het Achterom, allen met het linkerbeen over de rechterknie 
eind jaren zeventig: vader Brozius, Martin (36) en diens zoontje Ramon, toen zeven jaar. 
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lijks aan elkaar knopen, bijverdien
sten waren goud waard, elk dubbel
tje was er een. "Na schooltijd moes
ten de oudsten bonen zoeken. Als 
middelste was ik natuurlijk altijd de 
sigaar, maar als we 's avonds naar 
bed moesten, dan hoorde ik opeens 
weer bij de kleintjes ... ach ja. Met 
bonen zoeken verdiende moeder 
aardig wat kwartjes. Dan schoof ze 
de tafel naar het raam aan het plein, 
zodat we de vuile bonen maar goed 
van de witte of de bruine konden 
onderscheiden. Die lagen als berg
jes voor je op de tafel. De vuile bo
nen schoof je op je schoot en weg, 
de mooie bleven bewaard, een buit 
van wel een paar zakken per dag. 
Kassa! 's Avonds werkte moeder in 
de oliebollen- en wafelbakkerij van 
Denies in de Gouw. Voor ik naar 
school ging, moest ik daar vette co
cosmatten uitkloppen. M'n broers 
Ton en Piet hoefden dat niet, die 
waren dan al naar de ABS toe. Als je 
dat snel uitsprak, dan hoorde je dus 
HBS, maar ze zaten natuurlijk ge
woon op de AmBachtsSchool. Ze 
leerden voor timmerman en bakker. 
Zo'n ambacht was niks voor mij. Ik 
moest maar decorateur/etaleur 
worden, hadden ze tegen m'n moe
der gezegd op het onderzoekbureau 
aan de Roode Steen. Daar had ik 

een vlekkentest moeten doen. Dan 
konden ze precies zien, waar je aan
leg voor had. Anderen riepen wel 
eens, dat ik naar de toneelschool 
moest gaan, maar daar had ik abso
luut geen zin in. Elitair gedoe, dacht 
ik. Shakespeare en zo, nee geen dra
ma's, ze moesten om me kunnen la
chen, dat wilde ik". 

Beschaafd 
Wat elitair? Thuis hadden ze al eens 
meewarig het hoofd geschud als 
Martin zo maar beschaafd begon te 
praten. Z'n typische Hoornse IJ en 
UI sprak 'ie toen uit zoals de kinde
ren van de betere stand dat ook de
den. "'Doe jij effe gewoon", zei z'n 
moeder tegen 'm, "doe jij effe ge
woon, wat heb jij nou?" 
Martin wist wel hoe dat kwam. Hij 
was elf jaar oud en intussen stapel 
verliefd geworden op Wiesje Ar-

nolds, de knappe dochter van de 
tandarts, die aan het Grote Oost 
woonde. Martin kwam er vaak, want 
Jan Arnolds was een van z'n vele 
vriendjes, hoewel deze drie jaar jon
ger was. Maar het ging Martin na
tuurlijk om Wiesje. 
"In die prachtige tuin van de Ar
nolds deden we zondagsmiddags 
wel 's wat. Ik sloofde me natuurlijk 
knap uit, dat voel je wel. Daar wa
ren dan meer katholieke notabelen, 
zoals Windhausen en chirurg Appel
boom. Ik zat er als snotaap tussen. 
Af en toe mocht ik mee naar Bergen 
aan Zee in de auto van de tandarts. 
Daar zag ik voor het eerst de duinen 
en de zee. Van lieverlee probeerde 
ik ook netjes te praten, beetje tegen 
m'n natuur in, maar ja ... Wiesje hé ... 
Het was zo'n ander milieu, chique, 
dat gaf cachèt, weet je, niet te ver
gelijken met de straatsfeer op het 
plein. Tussen Wiesje en mij is het 
natuurlijk niks geworden. Dat kon 
ook niet. Zij ging naar het Werenfri
dus. Voor mij was het lyceum niet 
weggelegd. Het moest voorlopig 
maar de Mulo worden." 

Mau-Mau-buurt 
Het ging Martin wel aan z'n hart, 
toen ze van het Kerkplein weg 
moesten. Moeder verhuisde met 'r 

gezinnetje naar Mauritsstraat 5, een 
heuse nieuwe woning aan het eind 
van de Venenlaan in de wijk, die in 
de volksmond al snel de Mau-Mau
buurt ging heten. Daar waren geen 
vlooien, had moeder gezegd, zoals 
op het Kerkplein. Daar was Martin 
nog een keer hardhandig achter ge
komen, toen 'ie buurvrouw Vermeu
len hielp haar slaapkamer tijdens 
de grote schoonmaak grondig te rei
nigen. Onder haar bed lag geen zeil. 
Vegend met een stoffer tussen de 
naden van de houten planken wip
ten de vlooien bij tientallen om
hoog. Hij ving er, zegt 'ie nu, wel 
vijftig achter elkaar. En verpletterde 
ze. Trots, dat Martin was. Dat moest 
buurvrouw ook weten, vond 'ie. 
Ze zat buiten op het plein te klesse
bessen met de buurtjes, toen Mar
tin haar vanuit het slaapkamerraam 
toeriep: "Buurvrouw, ik heb wel vijf-

tig vlooien onder uw bed gevangen, 
goed hè ... ". 
Dat had 'ie beter niet kunnen laten 
weten. Buurvrouw was razend, hij 
kreeg z'n kwartje niet, dat hem in 
het vooruitzicht was gesteld en hij 
kon nog van z'n moeder op z'n du
vel krijgen ook. 
In de Mauritsstraat hadden ze geen 
krakende vloer meer, wel een kou
we van beton, ook geen radiodistri
butie ("zo,n knop met vier kana
len"), maar wat 'ie vooral zou gaan 
missen was de sfeer van het plein, 
waar Martin zo gevoelig voor was. 
En toch zou de jonge Hoornse bek
kentrekker ook z'n stempel op de 
nieuwe buurt drukken. 
Gezinnen van De Kuil kwamen er 
wonen; Piet Oerlemans de orgelman 
met z'n kleine vrouwtje, de families 
De Greeuw en Blasweiler en Guurtje 
Fluiter niet te vergeten, die nog 
naast de Broziussen had gewoond 
op Achter op 't Zand. Het vervallen, 
leegstaande boerderijtje van groen
teboer Mak stond daar op het eind 
van de Veenenlaan. Ze wilden er in 
de winter nog wei"'s spruiten pikken 
als ze over de bevroren slootjes op 
diens houwtje sprongen. Zomers 
molken ze stiekem de koe van Mak, 
die er altijd zo eenzaam stond te 
wezen. 
In het lege boerderijtje werd de 
Green Band opgericht, waar Martin 
natuurlijk ook de hand in had. Hij 
had er lege vaten van karton zien 
staan, die vaders uit de buurt wel 
eens mee naar huis namen uit de 
vleesfabriek van Rein Groot, waar 
zij werkten. En alsof het zo moest 
wezen, vond 'ie er ook nog aange
sproken potten groene verf. Martin 
schilderde alle vaten prompt in die 
kleur, waarmee de Green Band was 
gebor·en. Allemaal trommelaars. 
Ze marcheerden door de straten 
met Martin Brozius als tamboer
maître voorop. Aan z'n tamboerstok 
had 'ie om het allemaal echt te 
doen lijken een wit geverfde rubbe
ren bal geprikt met zand erin. Al 
zwaaiend met z'n stok moest dat 
wel een keer mis gaan en het duur
de dan ook niet lang of Martin 
strooide zichzelf zand in de ogen ... 

Pijper in Apollo 
"Ik probeerde George van der Veen 
na te doen, die tamboer-maître was 
van de drumband Apollo. Daarin 
speelde ik als pijper mee, m'n broer 
Ton als tamboer en Piet blies er op 
de klaroen. Apollo had een eigen 
mars. Ik ken 'm nog uit m'n hoofd, 
hoor maar ... " 
Martin staart even naar het plafond, 
neuriet wat en pom-pomt vervol
gens hoog-laag-hoog-laag, terwijl z'n 
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vingers tokkelen en de punt van z'n 
schoen op en neer wipt. 
De Green Band vond 'ie eigenlijk 
het enige dat leuk was in de nieuwe 
buurt. Dooie boel daar. En op de 
Mulo ging het helemaal niet. Geen 

. wonder, Brozius deed niks aan z'n 
huiswerk, spijbelde en bleef het eer
ste jaar dus gewoon zitten. Toch 
was 'ie wel een beetje gevierd On
der de Boompjes. 
"Ik vermaakte ze op school met per
siflages van Snip en Snap. Ik denk, 
dat Schrickx, Stuifbergen ("Stuifie"), 
Van der Berg, Yellow en kale Wil
lems het misschien ook wel leuk 
vonden. Maar ja, als je voor de rest 
weinig uitvoerde, konden ze die 
grappen ook moeilijk toejuichen ... " 
Vooral meester Willems stimuleerde 
me, die zag wel wat in me. "Als je je 
diploma haalt dan kun je naar de to
neelschool, dat is wat voor je". Mar
tin heeft later nog wel 's aan die 
woorden gedacht. 
Moeder Brozius en haar vijf op
groeiende kinderen woonden een 
kleine twee jaar in het nieuwe huis 
van rode bakstenen. Ze waren er 
achteraf helemaal niet zo gelukkig 
en wilden dus wel weg. Ze kregen 
een nieuwe kans hartje stad, Onder 
de Boompjes 4, pal naast de Mulo 
van Martin, kon het mooier? 
Dan waren ze ook weer wat dichter 
bij de Ramen, waar vader Brozius 
toen woonde. Als ze voor het eten 
een kruis sloegen dan baden ze 
soms wel eens: "Onze Vader, die in 
de Ramen woont" ... Z'n katholieke 
kornuiten trof 'ie vaak in het Gezel
lenhuis, wat nu Huis Verloren is. 
Daar was een jeugdhonk, waar ze je 
sociaal in de gaten hielden. 

Succesnummer 
Tijdens schoolfeesten van de Mulo 
in de Parkzaal, etaleerde 'ie steeds 
nadrukkelijker z'n komisch talent. 
Zo droeg 'ie eens ontwapenend ze
ven coupletten van een gedicht van 
Adema van Scheltema voor. Hij is 
vergeten hoe het heette, maar het 
ging over een mannetje van de 
Noordpool. En hij was dat mannetje 
natuurlijk zelf. Iedereen moet ver
volgens in een deuk hebben gele
gen, toen Martin met anderen een 
mimisch optreden "in de bioscoop 
zitten" deed. Er werd zogenaamd 
een film gedraaid, het ging daarbij 
om de reacties van de bioscoopbe
zoekers, ze sloofden zich allemaal 
aardig uit, maar niemand kon aan 
die gekke Brozius tippen. "En als je 
me nou vraagt wat ik zo bijzonder 
deed, dan zou ik het echt niet we
ten ... " 
Had 'ie op toneel dus succes, op 
school ging het bergafwaarts. Hij 
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Onder de Boompjes 4, van waar 'ie in twintig stappen bij de Mulo was. Z'n moeder woont 
er nog. 

haalde in die tijd nauwelijks een 
voldoende meer. "Ik deed maar wat, 
ze hadden geen vat op me, het was 
dus maar beter dat ik er van af ging, 
zeiden ze. Toen het geintje gebeur
de met HEDEN IJSVRIJ klapte de 
deur definitief dicht. Ik was toen 
veertien". 

Eigen weg 
In de pas lopen kon Martin allang 
niet meer. Hij moest z'n eigen weg 
gaan, als een vogel, los van ingekap
selde structuren, los ook van de 
kerk, die hij ("dat onwaarachtige ge
doe") snel de rug zou toekeren. Z'n 
eigen weg. Daarom werd de am
bachtsschool ook niks. Hij moest 
maar schilder proberen te worden, 
want hij was toch getest voor deco
rateur? "Ik werd er gek, verf men
gen, potten vullen, ladders sjou
wen". Martin hield het precies twee 
weken vol, toen was het over. Hij 
moest maar aan het werk, zei z'n 
moeder. 
Z'n bazen volgden elkaar in snel 
tempo op. Bij Blikemba aan de Gel
delozeweg moest 'ie naden van blik
ken dicht solderen. 's Morgens 
vroeg fietste 'ie dus langs de am
bachtsschool aan 't Keern, waar 'ie 
net van af was. Z'n oude kornuiten 
strooiden dan ook nog zout in de 
wonde: "Hé, Martin, kan je de dek
sels al op de blikken krijgen ... ?" of 
zoiets. Dat liet 'm niet onberoerd, 
hij voelde het als een dubbele de
gradatie in z'n jonge leven; van 
MULO naar Ambacht, van Ambacht 
naar Fabriek. Daar werd het dus 
ook niks. 
Toen maar naar. Denies-in-oliebol
len-en-wafelen. Z'n moeder en hij 

verkochten als eersten in Hoorn pa
tat-mét, vertelt 'ie. Kalter, even ver
der op, wa's hun enige concurrent. 
Hij hield het een half jaar uit. Toen 
de kermis kwam kreeg Martin weer 
de kriebels: de tent van Lamerus 
stond notabene voor de deur. Hij 
zette liever z'n bolhoedje op dan 
een oliebol in het vet te bakken en 
dus liep het bij Denies ook verkeerd 
af. 
Hij waagde een nieuwe kans als 
leerling-etaleur bij V. en D. Tot z'n 
verbazing werd 'ie aangenomen. 
Een schriftelijke cursus van het LOI 
daarvoor lapte hij overigens al na 
drie weken aan z'n Jaars. Hij zou het 
wel even in de praktijk maken, sa
men met zijn chef Harry Schuma
cher. Als jongste bediende deed 'ie 
er van alles. Als 'ie in de etalages 
bezig was dan zag 'ie de passanten 
aan zich voorbij trekken. Soms jeuk
ten z'n handen om wat gekkigheid 
uit te halen, maar Martin beheerste 
zich. 
Het mooiste vond de leerling-eta
leur het als via de omroepinstallatie 
z'n naam door de zaak schalde: 
"Mijnheer Brozius, beddenetalage". 
Trots als een pauw ging 'ie dan naar 
beneden, zich verbeeldend dat de 
mensen in ieder geval naar hem ke
ken. 
Hij bleef zowaar een jaar bij 
V. en D. Toen kreeg Martin Brozius 
een getuigschrift als aankomend 
etaleur, ondertekend door direc
teur Conijn zelf. Er stond in, dat 
mijnheer Brozius zijn werk "voor 
zover dat in zijn vermogen lag" naar 
behoren had verricht. Maar hij 
mocht wel naar wat anders uitkij
ken. 



Naar Amsterdam 
Toen had de Hoornse Dorus schoon 
genoeg van baantjes. Zestien jaar 
jong sloot 'ie z'n jeugdboek af. Voor
goed. De briefkaart, die hij van zijn 
oudere schoolmakker Hans Verbeek 
had gekregen, was z'n houvast. 
Hans, die hem op schoolfeesten 
costuums had bezorgd om zich er 
beeldend in uit te dossen, was in
tussen leerling-kok in Amsterdam 
geworden. "Kom ook", stond er op 
de kaart, "hier gebeurt het. Je kan 
bij mij wel slapen". 
Martin aarzelde niet lang. Hij sjouw
de een paar dage~ later twee 
koffers met hoedjes, neuzen, mas
kers, puntschoenen, snorren, strik
ken en schoon ondergoed het huis 
uit en maakte zich schielijk uit de 
voeten, richting station. Moeder 
ging nog achter 'm aan, maar ze kon 
haar clown niet tegen houden. 
"Ik stapte op de trein naar Amster
dam, liep het Centraal Station uit en 
wist, dat ik er was. Een Hoornse 
jongen in de hoofdstad. Ik zou het 
vast gaan maken, maar wist abso
luut niet hoe. Ik wist niks, alleen dat 
m'n nieuwe leven was begonnen. 
Met het Victoria-hotel in zicht 
kwam me de vrijheid tegemoet. Het 
was maar goed, dat ik niet kon we
ten wat me allemaal boven m'n 
hoofd zou hangen. Toch was ik vast 
niet teruggegaan. Amsterdam was 
voor mij toen al het einde. Maar in 
Hoorn is alles begonnen, en dat ver
geet ik nooit". 

Tussen Wisselstraat en Kerkplein rende hij zich als jochie menigmaal rot door de eeuwen
oude doorgang. En tekende er meermalen hèt karakteristieke poortje. 

Kerkmeijer in 
1903 
Ja, en dan hier de heer J.Chr. Kerk
meijer al schilderend, rustig zittend 
op het Baatland. 
De foto moet van ± 1903 zijn, want 
het pand Veermanskade 2 is nog in 
oude staat (gesloopt 1904). 
Het was ook een café of tapperij zo
als men vroeger zei. De naam "De 
Nieuwe Stadsherberg". 
In 1912 was de heer Kerkmeijer al 
woonachtig op de Noorderstraat 
18A; daar komen we hem in 1949 
nog tegen. Ook wat dat betreft een 
"standvastig" man. In 1912 te boek 
als teekenleraar R.H.B.S. In 1920 
wordt er gewoon ovel' leraa1· ge
sproken. Even nieuwsgierig wat het 
adressenboek van 1928 ons voor
schotelt. Klinkt al weer beter; lee
raar in teekenen R.H.B.S." 
Dan in 1949 leraar af en staat er 
heel mooi "conservator" en we we
ten het allemaal: uiteraard van het 
West-Friesch Museum. 

Ch. v. Zei 
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Van onze lezers 

Deze rubriek staat open voor alle 
lezers van het kwartaalblad die 
op- of aanmerkingen hebben op 
eerder geplaatste artikelen of in 
het algemeen vragen willen stel
len of hun kritiek willen leveren. 
De ter discussie gestelde onder
werpen moeten binnen het be
langstellingsgebied van "Oud 
Hoorn" liggen. De bijdragen wor
den geplaatst buiten verantwoor
delijkheid van de redactie of van 
het bestuur van de vereniging. Er 
kan alleen schriftelijk gereageerd 
wurden. Op verzoek kan Uw naam 
en adres worden weggelaten. Brie
ven dienen geadresseerd te wor
den aan de redactie. 

Laatste verslag 
De heer Lieshout stuurde ons een 
brief met informatie die een aanvul
ling vormt op het artikel dat een 
verslag vormt van de werkgroep 
"Hoorn 1806". 'Mijn hartelijke dank 
voor deze gegevens, die in het be
stand zijn opgenomen. 

Hoorn 16 december 1991 

L.S., 
Met betrekking tot jaargang 
No 4 "Een mogelijk laatste ver
slag inzake M 056.Ka 323; EG 
5, 70 Gerritsland NZ Zeegers, 
Care!; Zeegers, Care! kan il~ U 
de geboortedatum geven ge
vonden in de fiches op het ar
chief t.w. 1759.24.05. 
Als aanvulling trouwt 1 Cathari
na Verhuist 1783.11. 05, inte
kening voor commissarissen 
1783.26.04 tr. voor Ds. Derwout, 
tr. RK parochie Nieuwe Noord 
tr. 2 Frederica Greve, int, voor 
commissarissen 1791.09.07, 
bruid gereformeerd, bruidegom 
Rooms, tr 13.11.1791 voor 
Ds Boomkamp. 
Vertrouwende dat U hier iets 
aan heeft, verblijf ik, 

hoogachtend, 

Nic. Lieshout 
Joh. Poststraat 8, 

1624 CC Hoorn 

De hierna volgende brief van de 
heer Canneman plaatsen wij zonder 
commentaar. 
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Geachte heer Hoogeveen, 

Met veel . belangstelling nemen wij 
ieder kwartaal kennis van de in
houd van het kwartaalblad "Oud 
Hoorn", dat aan mijn moeder als ge
rechtigde van een oud-erelid wordt 
toegezonden. Het geeft ons informa
tie over een onderwerp dat mijn Va
der altijd zeer na ter harte stond en 
waar hij zich ook steeds daadwerke
lijk voor heeft ingezet. Zeker in de 
direct na-oorlogse tijd hebben wij 
de zorgen die de monumentale 
structuur van Hoorn met zich mee
bracht van dichtbij meegemaakt, 
waarbij de conservering van de ou
de stad in goede harmonie diende 
te geschieden met de wederopbouw 
in een strak stramien van beperkte 
middelen. 

In dit verband heeft mij de discus
sie over de functie van het oude 
stadhuis waar velen een speciale 
herinnering aan bewaren getroffen. 
Tijdens mijn bezoeken aan Hoorn 
trof het mij dat het wapen van mijn 
Vader zoals dit door de gemeente in 
zijn oude werkkamer is aangebracht 
niet meer te zien was. Zelfs tijdens 
een bezoek aan de voormalige bur
gemeesterskamer konden wij, tot 
teleurstelling van mijn kinderen, 
geen foto meer maken van het glas
in-lood raam, daar - anders dan de 
VW-voorzitter in de december-edi
tie van Uw blad meldde - de aange
brachte borden, vastgezet tussen 
twee ramen het zicht niet meer 
toestonden. 

Tijdens de opening van de Kaap 
Hoornvaders-karner heb ik de huidi
ge burgemeester erop gewezen dat 
hij een morele verplichting jegens 
zijn voorgangers heeft ervoor te 
zorgen dat deze misstand, zoals 
door U in de laatste twee nummers 
van Uw kwartaalblad beschreven 
opgelost wordt. Als verhuurder be
staan daartoe verschillende moge
lijkheden. Overigens doet de reactie 
van de VW-voorzitter in het laatste 
nummer van Uw blad niet het aller
beste vermoeden. Het ware raad
zaam de betrokkene erop te wijzen 
dat het "unique selling point" van 
Hoorn de stijl van de oude stad is 
en dat deze alleen "verkocht" kan 
worden door zich hier zelf aan te 
conformeren. 
Stijl is nauwelijks voor discussie 
vatbaar, maar moet ervaren c.q. uit
gedragen worden. Wij kunnen ons 

gelukkig prijzen dat een vereniging 
als "Oud Hoorn" zich daarvoor al 75 
jaar inzet en daarbij tracht zoveel 
mogelijk betrokkenen daarvan te 
overtuigen. 
Daar ik tijdens de opening van de 
Kaap Hoornvaders-kamer niet ver
der de gelegenheid had met U van 
gedachten te wisselen leek het me 
goed U deze zienswijze schriftelijk 
te doen geworden, waarbij het U 
vrij staat hiermee naar eigen goed
dunken verder te handelen. 

Met vriendelijke groeten, 

Mr. E.W. Canneman 

De redactie ontving via onze voor
zitter een bijdrage van Harry van 
Lunteren, Kloosterpoort 1, die ge
zien de kritische toon in deze ru
briek thuishoort. Het stuk heeft 
echter de omvang van een klein ar
tikel, zodat het ons beter leek om 
het onder zijn eigen kop elders in 
dit nummer te plaatsen. De in de 
aanhef genoemde voorwaarden gel
den echter wel voor dit artikel. Wij 
zien met belangstelling reacties op 
deze bijdrage tegemoet. 

Er kwamen twee reacties binnen 
naar aanleiding van het gedicht 
over de moord te Hoorn en de daar
bij geplaatste foto in het vorige 
nummer van december 1991. 
De eerste is van de heer A. Bongers, 

. eigenaar van een en ander. Hij wil 
nog graag vermeld zien, dat het 
meisje op de foto zijn moeder is en 
dat zij de vergiftiging heeft over
leefd. 
De tweede reaktie komt van me
vrouw Hellingman. Zij is in het bezit 
van een boek genaamd "uit HET LE
VEN" gegrepen, samengesteld door 
Leonard de Vries. In dit boek zijn ar
tikelen verzameld uit het rond de 
eeuwwisseling verschenen Neder
landse familieblad HET LEVEN. Op 
een van de pagina's wordt onder de 
kop "De vergiftigde taart te Hoorn" 
het verhaal verteld dat in het ge
dicht (zie pagina 137 van ons vorige 
nummer) bezongen wordt. 
Een onbekend iemand stuurt vanuit 
Amsterdam (niet uit Haarlem zoals 
in het gedicht staat) een met arseni
cum gevulde taart naar de gemeen
te-bode van Hoorn, genaamd Mar
kus. Deze Markus eet zelf niet van 
de taart, maar wel zijn vrouw en 



hun dienstmeisje, Grietje Appelman 
(zij is de moeder van bovenvermel
de mijnheer Bongers). De vrouw 
van de gemeentebode overlijdt bin
nen enkele uren; het dienstmeisje 
verkeert vier dagen in levensgevaar 
maar blijft leven. 

Op de volgende pagina in het boek 
wordt melding gemaakt van de ar
restatie van de moordenaar door de 
kranige Hoornse politie. De dader 
hoopte dat de gemeentebode zelf 
van de taart zou eten. Hij dacht na 
diens dood de betrekking van ge
meentebode te krijgen .. 
Al met al een dramatische geschie
denis, die in heel het land grote be
roering wekte. 

Als laatste publiceren wij een brief, 
die voor zichzelf spreekt: 

Amsterdam, 8 februari 1992 

Aan de redactiecommissie van 
"Oud Hoorn" 
t.a.v. de heer Saaltink 

Geachte Heer Saaltink, 

Het is jammer, dat ik niet eerder ge
reageerd heb, maar nu moet mij 
toch iets van het hart. 
In het Juni-nummer 1991 werd een 
door mij ingezonden foto geplaatst. 
Ik had mij aan U bekend gemaakt 
als penningmeesteresse van de 
"Hoornse Jofferkring", die als ver
eniging al jaren lid is van de vereni
ging "Oud Hoorn". Ik had toen iets 
duidelijker moeten zijn over deze 
"kring". Vervolgens wordt in het 
September-nummer gesuggereerd 
als zou de foto de "Jofferkring" zelf 
voorstellen tijdens een uitstapje en 
in het December-nummer verschijnt 
zowaar een bijdrage van ene me
vrouw Koolhaas-Gijzelaar, die een 
oordeel meent te moeten geven 
over iets, waarvan zij waarschijnlijk 
ooit gehoord heeft. 
De leden van de Hoornse Joffer
kring waren - en zijn nog steeds - in
derdaad dames, die in vroeger jaren 
de R.H.B.S. in Hoorn bezochten. 
Meer dan 30 jaar geleden bij elkaar 

De kronen in de Oosterkerk 

Naar aanleiding van een verzoek 
van mevrouw drs. Herma van den 
Berg (Oud Hoorn, 13 jrg., nr. 3 
(sept. 1991), p. 75), heb ik 0p 24 
februari jl. de Oosterkerk te Uwent 
bezocht om daar de oude kronen 
te bekijken. De beheerder, de beer 
Van der Velden, die ons heel harte
lijk ontving, had een der kronen af
genomen, zodat hij goed kon wor
den bezichtigd. 

Hij is inderdaad gemaakt van geel
koper of messing, een· alliage van 
roodkoper en zink. Ik ben het ge
heeJ eens met mevrouw Van de 
Berg dat kronen gepoetst dienen 
te worden. 

De luchters in de Oosterkerk heb
ben wel een bronskleur, maar die 
is niet ontstaan door het aanbren
gen van een laagje brnns op het 
gele koper. De bruine kleur is het 
gevolg van het feit dat de kronen 
in het verleden of niet zijn ge. 
poetst, waardoor er een bruine pa
tina is ontstaan door de inwerking 
van de vervuilde lucht, of - en dat 
acht ik minder waarschijnlijk - zijn 
ze in een chemisch bad gedom
peld met het oogmerk de bruine 
kleur te verkrijgen. 
Zoals gezegd, de vele zeventiende
eeuwse schilderijen bewijzen het, 
geelkoperen kronen behoren te 
worden gepoetst. Het licht van de 

gekomen onder aanvoering van de 
heer Schultink, toen oud-leraar Ne
derlands aan die school. Het stre
ven was maandelijks bijeenkomsten 
te houden met het oogmerk iets cul
tureels te doen, zoals lezingen, mu
seumbezoek enz. Er was een flink 
ledental en op z.g. grote avonden 
werd een zaal gehuurd. De opzet is 
nog steeds dezelfde al is het aantal 
leden flink gedaald en worden er 
geen zalen meer gehuurd. 
Natuurlijk zijn er dames overleden 
maar er komen nieuwe leden bij en 
we ontmoeten elkaar nog elke 
maand. 
De opmerking van mevrouw Kool
haas vind ik ongepast. Bovendien 
komt de Hoornse Jofferkring vóór in 
Uw abonnementenadministratie en 
betaalt al jaren contributie. Had U 
niet beter eerst met mij contact op 
kunnen nemen alvorens haar be
richtgeving te publiceren? 
Ik verwacht wel, dat U in het vol
gende nummer nog enige duidelijk
heid hierover verschaft. 

Met vriendelijke groeten, 

T. Ekkel-Groet 
(penningm. H.J.K.) 
Jan Zwanenburghof 23" 
1063 JL Amsterdam 

kaarsjes weerspiegelt dan in de 
bol en de stam, hetgeen een feeë
riek geheel doet ontstaan. Ook in 
het verleden werden ze gepoetst. 
In elke kerkrekening uit de zeven
tiende en achttiende eeuw kan 
men jaarlijks een post aantreffen 
die daarop betrekking heeft. Het 
gehele iRterieur van de mooie kerk 
zou aanzienlijk worden verleven
digd. Indien het poetsen eenmaal 
per jaar plaats vindt acht Ik het 
onwaarschijnlijk dat de kronen 
daardoor. zouden worden bescha
digd. 

Deventer, februari 1992 
B.Dubbe 
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Komende jubileumactiviteiten 
tot eind juni 1992 
Bij het verschijnen van dit nummer 
van ons Kwartaalblad zijn inmid
dels al een flink aantal jubileumacti
viteiten achter de rug, maar dat was 
nog maar een begin. In het vorige 
nummer gaven wij u al een comple
te opsomming van wat er dit jaar 
op de Jubileum-rol staat. Voor de 
volledigheid en om er zeker van te 
zijn, dat u niets zult missen geven 
we hierbij nog een overzicht van 
wat er tot eind juni nog te verwach- . 
ten is. 

22 maart 1992: Jubileumconcert 
Op deze zondag zal om 14.30 uur 
een Jubileumconcert van start gaan 
in de Oosterkerk. Dit feestelijke 
concert zal worden verzorgd door 
de Koninklijke Zangvereniging 
"SAPPHO", Het Hoorns Symfonie 
Orkest "SINFONIA" en solisten. Op 
het programma· staan een aantal 
aantrekkelijke werken, zoals de 
"Cantate Historique" van Pieter 
Rynja en de "Piet Hein Rapsodie" 
van Pieter van Anrooy. Verder zal 
door "Het Gezelschap" e.a. een aan
tal Tableaux Vivants ten tonele wor
den gebracht. Het belooft een fijne 
middag te worden. 
Kaarten voor dit concert zijn voor 
de aanvang in de Oosterkerk te 
koop à f 10,-. 

27 maart 1992: Nationale Monu
menten Studiedag 
Op deze datum zullen een aantal 
monumenten-deskundigen hun jaar
lijkse studiedag houden in de Noor
der- en Oosterkerk. Het programma 
is alleen bestemd voor genodigden 
en start om 9.30 uur. 

28 maart 1992: Kranslegging 
Bestuur en enkele genodigden zul
len op deze zaterdag een bezoek 
brengen aan de laatste rustplaats 
van de heer Kerkmeijer, de oprich
ter van de Vereniging Oud Hoorn. 
Middels een bloemenhulde zal aan 
deze begeesterde monumenten
man in dit jubileumjaar respect 
worden betuigd. 

Bleijs-tentoonstelling 
Vanaf eind maart wordt in het West
fries Museum een tentoonstelling 
georganiseerd over de bekende ar
chitect Bleijs. Deze man heeft dui
delijk zijn architectonische sporen 
in onze stad achtergelaten en het 
zal de moeite waard zijn om mid
dels deze tentoonstelling verder 
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kennis te nemen van werk en leven 
van deze bouwer. Nadere gegevens 
zullen o.a. in de plaatselijke pers 
worden bekend gemaakt. Van harte 
aanbevolen voor een bezoek! 

14 april: 2e middaglezing. 
In de Studiezaal van het Westfries 
Museum zal mevrouw Loes Rense
ma een lezing houden met "Een se
lectie uit de diaserie van Ooievaar". 
De Vereniging heeft onlangs de be
schikking gekregen over een groot 
aantal dia's van deze fotograaf, die 
een uitstekend overzicht geven van 
het reilen en zeilen in onze stad 
vanaf het einde van de vorige eeuw. 
Voor het eerst zal een selectie uit 
deze dia's worden getoond. Recente · 
historie van Hoorn, die de moeite 
van het bekijken en aanhoren meer 
dan waard is. . . _ 
Aanvang van de lezing: 12.30 uur. De 
toegang is gratis. 

29 april 1992: 2e Avondlezing 
Het VOC-pakhuis is wederom het to
neel van de 2e avondlezing, deze 
keer over "Verdwenen sloppen en 
stegen". De heer A. Boezaard, des
kundige bij uitstek op dit gebied zal 
u allen ongetwijfeld weten te boeien 
met zijn (geïllustreerde) verhaal 
over wat Was en nu Verdwenen is 
uit onze stad. 
Deze lezing begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. Tegen een klei
ne vergoeding is er ook koffie in de 
pauze. 

Avondwandelingen 
Tot en met eind juni zijn er drie 
avondwandelingen gepland. 
De eerste vindt plaats op 22 mei a.s. 
vanaf het VOC-pakhuis aan de On
der de Boompjes. De start is om 
19.30 uur. Het onderwerp van deze 
wandeling is "Hoornse Architec
ten". 
De tweede wandeling is op 5 juni 
a.s., eveneens om 19.30. Dit wordt 
een "Havenwandeling" en de start
plaats is Rode Steen. 
Op 19 juni a.s. wordt een z.g. 
"Kloosterwandeling" georganiseerd. 
De naam zegt voldoende over de in
houd van dit programma. Er wordt 
weer om 19.30 uur gestart en wel 
vanaf Rode Steen. 
Het is zeker de moeite waard om 
eens een of meer van deze wande
lingen mee te maken. De gidsen zijn 
zeer deskundig en de door hen ver
strekte gegevens worden regelmatig 

aangevuld en waar nodig aange
past. Zeker in dit jubileumjaar moet 
u uw eigen stad eens gaan verken
nen en u laten leiden door de en
thousiaste groep gidsen. 

Voorjaarsledenvergadering 
De Oosterkerk is traditiegetrouw de 
laatste jaren de plaats waar de le
den hun jaarlijkse voorjaarsleden
vergadering houden. Dit jaar heeft 
deze bijeenkomst een extra feeste
lijk jubileumkarakter. Naast de "nor
male" huishoudelijke zaken zal er 
ook een receptie worden gehouden 
voor alle leden. De vergadering 
start om 20.00 uur, op 9 juni a.s. 

Kwartaal blad 
Omstreeks half juni zal het tweede 
nummer uitkomen van deze jaar
gang van ons Kwartaalblad. Ook in 
dit nummer· weer speciale aandacht 
voor een aantal zaken uit de levens
periode van onze vereniging. De Re
dactie is ook voor dit nummer al 
weer druk in de weer. 

3e Avondlezing 
De heer R. Spruit, directeur van het 
Westfries Museum zal deze avond 
verzorgen in het VOC-pakhuis aan 
de Onder de Boompjes: Het onder
werp zal zijn: "Hoorn ten tijde van 
de VOC-periode. De aanvang is 
20.00 uur, er is goede koffie te koop 
en de toegang is gratis. Van harte 
aanbevolen. 

. Zoals u ziet: u kunt de eerstkomen
de maanden uw hart ophalen aan 
allerhande zaken over Hoorn en 
haar historie. En als lid van onze 
grote vereniging hebt u daar zeker 
hart voor. Toont daarom uw belang
stelling voor alle activiteiten die 
door het Bestuur en de Jubileum
commissie voor u worden georgani
seerd. 
Let op de aanplakbiljetten en op de 
berichten in de pers voor de laatste 
gegevens. 
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