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Jan Dijkstra posthuum ere-lid van Oud Hoorn Herman Lansdaal 

Bewoners hofjes Venenlaan onderscheiden 

De blije bewonersgroep van de hofjes aan de Venen/aan bedankt voor de onderscheiding 
van Oud Hoorn. Voorzilter L Vermeer behij/U het geve/schild. 

Oud Hoorn heeft de bewoners van de hofjes van de Venenlaan de jaar
lijkse onderscheiding toegekend, die geldt voor bijzondere inspannin
gen op het terrein van waardevol stadsbehoud. 
Dit maakte voorzitter J .M. Baltus bekend tijdens de ledenvergadering 
van de vereniging op 28 november j.1. in de Oosterkerk. De druk be
zochte vergadering stemde er van harte mee in, evenals met het voor
stel de op 15 augustus plotseling overleden Jan Dijkstra tot ere-lid van 
Oud Hoor n te benoemen. 

De vergadering verliep vlot, binnen 
een uur was de agenda afgewerkt. 
De voorzitter was dan ook opval
lend kort van stof. 
Hij blikte terug op het jubileumjaar, 
dat "bol van activiteiten" heeft ge
staan, omschreef 1992 als een suc
cesvol monumentaal jaar en her
dacht behalve redacteur Jan Dijks
tra, ook Ben Renckens, kunsthisto
ricus en oud-stadgenoot, wiens ken
nis waardevol voor Hoorn is 
geweest. 
Baltus bracht daarnaast dank aan. 
de wel honderd leden, die zich op 
vele terreinen van de vereniging 
weer een jaar lang verdienstelijk 
hebben gemaakt, in het bijzonder 
noemde hij "de met Oud Hoorn ver
groeide Vera en Chris Hellingman". 
De voorzitter liet daarnaast weten, 
dat Ben van Tartwijk zich wegens 
drukke werkzaamheden als kandi
daat-bestuurslid heeft teruggetrok
ken. 
De onderscheiding van J.L.N. Dijk
stra tot ere-lid werd hem posthuum 
toegekend voor "de overstelpende 
hoeveel tijd, die Jan heeft over ge
had voor de bloei van de vereni-

ging, in het bijzonder voor het blad 
van Oud Hoorn, waarmee hij het ge
zicht van de vereniging naar buiten 
op een opvallende wijze heeft be
paald". 
Marigold Dijkstra, die een fraaie rui
ker bloemen kreeg aangeboden, zei 
in haar dankwoord dat Jan ver
baasd zou hebben gestaan over de 
benoeming tot ere-lid. "Hij vond het 
vanzelfsprekend, dat 
hij zijn talenten in 
dienst stelde van 
Oud Hoorn''. 
Van de gerenoveerde 
hofjes aan de Venen
laan was een aantal 
bewoners aanwezig 
voor de uitreiking 
van de onderschei
ding. 
Voorzitter Baltus stel
de vast dat de bewo-

Voorzitter Baltus ouerlwn
digt een fraaie ruiker 
bloemen aan Marigold 
Dijkstra, wier man post· 
huum tot ere-lid is be
noemd. 

nersgroep "niet genoeg te prijzen is 
voor de strijdbare wijze waarop zij 
zich tegen sloop van de huizen 
heeft verzet. Daarmee is de afbraak 
van het oudste arbeiderswooncom
plex van Hoorn voor een belangrijk 
deel voorkomen". Baltus betrok in 
zijn dankwoord ook nadrukkelijk de 
Stichting Stadsherstel. "De Venen
laan heeft zijn hofjes dankzij veler 
inspanning in de oorspronkelijke 
staat terug. Dat is een felicitatie en 
een onderscheiding waard". Hij 
bood een gevelschild voor de hofjes 
aan. 
Namens de bewonerscommissie 
dankte voorzitter L. Vermeer. Op
bouwwerker A. Moerkerken van 
Stichting Netwerk prees de eensge
zindheid van de bewoners. "Ze heb
ben gelijk gekregen, het was de 
moeite waard orp hun huizen te be
houden". 

Ruim 1650 leden 
Administrateur C. Kooyman heeft 
reeds meer dan 1650 leden inge
schreven. De vereniging groeit als 
kool. Penningmeester W.L.van der 
Waal meldde, dat het Oud Hoorn fi
nancieel "redelijk goed gaat". De uit
gave van het jubileumboek heeft de 
vereniging uiteindelijk f. 15.000 ge
kost. 
De circa 100 leden maakten na af
loop onder leiding van vijf gidsen 
een tocht langs de pas gerestau
reerde historische poortjes in de 
stad. 
(Meer bijzonderheden over de ver
gadering in de Oosterkerk in het 
verslag van secretaris A.G.F. van 
Weel, dat gepubliceerd wordt in het 
eerste nummer van 1993). 
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Bestuursmededelingen 

Overlijden B. Renckens 

In september is te Den Haag 
overleden ons lid, de heer 
Ben Renckens. Hij blijft in 
onze gedachten als een emi
nent kunsthistoricus; binnen 
de Oud Hoornkring is hij o.a. 
bekend door zij n artikelen
reeks in het Noordhollands 
Dagblad in de jaren 1974-
1980, getiteld Hoorns Histo
rie, die heeft gediend als ba
sis voor de straatnaambe
schrijving in Hoorn-huizen, 
straten mensen en voor het 
informatiepakket ten behoe
ve van de gidsen van onze 
zomeravondwandelingen. 

Najaarsledenvergadering 
d.d. 28 november 1992 
Tijdens deze vergadering is post
huum het erelidmaatschap der ver
eniging verleend .aan de heer J.L.N. 
Dijkstra. 

De jaarlijkse onderscheiding aan 
personen of instellingen die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt voor het behoud van het his
torisch aanzien van de stad Hoorn 
is uitgereikt aan de bewonersgroep 
van de Venenlaanhofjes die actie 
heeft gevoerd tegen de sloop van 
deze 28 historisch en architecto
nisch waardevolle panden. 

Mevrouw A. de Graaf van het Grote 
Oost is ingeschreven als ons 
1600ste lid. Wegens ziekte van haar 
zoon kon zij niet aanwezig zijn om 
het jubileumboek in ontvangst te 
nemen. 

Rondwandelingen 1992 
Het bestuur is de gidsengroep, de 
coördinatoren en andere mede
werk( st)ers van de zomeravond
wandelingen zeer erkentelijk voor 
de fantastische manier waarop zij 
zich ook dit jaar van hun taak heb
ben gekweten. Veel dank dus aan 
hen die dit seizoen op het gidsen
schema stonden vermeld (in wille
keurige volgorde): Kees Kok, Els 
Lust, Cilia van Weel-Niesten, Annie 
Pietersen-Ensink, A. Poland-v.d. Gu
lik, Trudy de Rooy-Fikke, Trudy 
Schrickx-Guinee, Hieke Stapel, 

Marleen Weel, Ben van Tartwijk, 
Femke Uiterwijk, Piet Aartsen, Joke 
Admiraal, Tine Eggers, Marjan Fa
ber-Zwart, Niek Hauwert, Jan Jon
ker, Antoinette Kuiper, Ton van 
Weel en Jan Tros. Veel lof ook voor 
degenen die hebben gezorgd voor 
de gegevens die nodig waren voor 
de beide speciale Jubileumwande
lingen: de Hoornse Architectentrip 
op 22 mei en de Gewonnen en Verlo
rentocht op 17 juli. Veel werk hier
voor is verzet door de coördinato
ren Els Lust en Harm Stumpel met 
onmisbare steun van o.a. Arie Boe
zaard. Wellicht ten overvloede kan 

J .M. Baltus 

vermeld worden dat de medewer
king en hulp van de gidsengroep 
lang niet beperkt blijft tot activitei
ten in de zomermaanden. 

Le Pays de Retz 
Op donderdag 29 oktober heeft Oud 
Hoorn de Franse historische kring: 
Société d'Etlldes et de Recherches 
Historiques sur Le Pays de Retz rond
geleid door -de Hoornse binnenstad. 
Deze groep nam deel aan een drie
daagse "Gouden Eeuw-studietocht" 
door Nederland. Na een bezoek aan 
het Westfries Museum volgde een 
gezellig samenzijn met de ca. vijftig 

Christ Stoffelen, Harm Stumpel, Gids Niek Hauwert vertelt over het Munnickenveld. 
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Franse gasten in De Waag. En petit 
comité zal onderzocht worden hoe 
de prille banden tussen deze ver
eniging en de onze kunnen worden 
verstevigd. In de archieven van de
ze Westfranse streek blijken nogal 
wat Nederlandse stukken te berus
ten. Contactpersoon is ons lid, de 
heer Paul Klöters. Interessant is te 
melden dat waar Hoorn Jan Pieters
zoon Coen onder zijn zonen telt, de 
mensen in Retz kunnen wijzen op 
de beruchte Gilles de Rais (ook wel: 
Gilles de Retz). 

Stichting Stadsherstel Hoorn 
Deze lovenswaardige Stichting viert 
dit jaar haar twintigjarig bestaan. 
Ter gelegenheid daarvan organi
seerde zij op 30 oktober een feeste
lijke middag in de regent(esse)nka
mers van het Sint-Jozefhuis, onder
broken door een uitstapje per bus 
langs diverse door de stichting ge
restaureerde panden. Tevens werd 
de nieuwe Stadsherstel-brochure 

gepresenteerd door voorzitter Rita 
Bax en aangeboden aan oud-voor
zitter Dirk Breebaart. Oud Hoorn 
bood de jubilerende club een fles 
wijn aan (het bekende merk Cha
teau Bas) en een envelop met in
houd (duizend gulden) ten behoeve 
van een nog betere aankleding van 
beide kamers. 

Oud Hoornzolder in het 
VOC-pakhuis 
Afgelopen maand is door de en
thousiaste Pakhuisploeg (deze geu
zennaam heeft men zelf geijkt) hard 
gewerkt aan een betere accommo
datie van onze verdieping. Alles is 
schoongemaakt, kasten e.d. zijn ge
arriveerd en enkele verbouwings
werkzaamheden zullen worden ver
richt. Penningmeester Van der Waal 
heeft voor de financiering daarvan 
een potje apart gehouden. 

Rapporten, brieven, plannen 
Binnenskamers beraadt het bestuur 

zich over de inhoud van o.a. het Be
stemmingsplan Nieuwe Noord e.o. 
1992, het rapport Evaluatie Parkeer
plan en Herziening Parkeer- en Ver
!?eersplan Binnenstad Hoorn en de 
startnotitie i.v.m. de nota "Toe
komstperspectief Hoorn 2015": Mo
dellenstudie Hoorn; Bouwstenen 
voor de Modellen (over toekomstige 
bouwlokaties voor de gemeente 
Hoorn. De vereniging Oud Hoorn 
ontvangt deze stukken onder meer 
in haar kwaliteit van overlegorgaan 
aangaande nieuwe planvorming. 
Het bestuur houdt zich verder bezig 
met de ontwikkelingen van het 
Stationsgebied, en volgt met argus
ogen nieuwe plannen omtrent het 
!Jsselmeerkustgebied, de Karper
kuilomgeving en het Julianapark. 

Jubileumuitgave 
Van de Jubileumuitgave "Vervolg op 
de Chronijk van Velius" zijn nog 
25 exemplaren (à j70,-) in voor
raad. 

Monumentenliefhebbers en Stadsherstel/ers bij de Venenlaanhofjes 
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Henk Saaltink 

Jan Dijkstra bepaalde het gezicht van ons blad 
Het is moeilijk Jan Dijkstra, ons op 
15 augustus van dit jaar overleden 
redactielid, in een enkele zin te ty
peren. Hij was een in vele opzichten 
begaaf cl mens. Een religieus mens, 
die zijn gelovigheid verborg achter 
een fijn gevoel voor humor. Geen 
vechtjas, maar een diplomaat. Mis
schien het meest typerend voor 
hem was zijn nieuwsgierigheid naar 
de kleine bijzondère dingen van de
ze wereld, waaraan een ander vaak 
zo achteloos voorbijgaat. Vooral cle 
natuur interesseerde hem, maar 
ook het verleden. 
Hij werd in 1930 te Roermond gebo
ren als zoon van een Friese, katho
liek geworden ambtenaar bij de 
douane en een Limburgse moeder. 
Het beroep van de vader bracht 
mee, dat het gezin vaak verhuisde. 
Hij groeide op in Kerkrade en Beek 
bij Nijmegen, later in Nijmegen zelf. 
In Beek en Nijmegen doorleefde hij 
de oorlog, ook het grote bombarde
ment op Nijmegen van februari 
1944. De oorlogstijd heeft sporen 
bij hem achtergelaten. Het bombar
dement bezorgde hem een blijven
de afkeer van vuurwerk. Ongeveer 
een jaar voor zijn dood vroeg hij 
zich in een dagboek nog af, of die 
afkeer iets te maken had met niet 
verwerkte angsten of dat hij zich 
gewoon maar aanstelde. Hij woon
de in het huis van een tante en toen 
dat door het oorlogsgeweld sterk 
beschadigd werd, · verhuisde hij 
weer naar Beek. Nog later woonde 
hij aan de Barbarossastraat in een 
huis met een schitterend uitzicht 
over de polders, iets dat hem, toen 
al natuurliefhebber, bijzonder ge
boeid moet hebben. Na de bevrij
ding waren er veelvuldige contac
ten met Engelse en Amerikaanse mi
litairen, die ook bij burgers inge
kwartierd werden. Er werden siga
retten gebietst, maar ook werd de 
eerste grondslag voor zijn latere ta
lenkennis gelegd. 
Dan de studie. Hij heeft nog een 
ti,jdje met de gedachte gespeeld 
priester te worden. De rituele as
pecten van het katholieke geloof, 
het Gregoriaans en het Latijn, trok
ken hem sterk aan. Maar na een 
paar weken op retraite te zijn ge
weest besefte hij dat dit toch een te 
smalle basis was voor een leven in 
dienst van de kerk. Wel bleef hij zijn 
leven lang een gelovig mens, maar 
dan wel een die de ontwikkelingen 
in de katholieke kerk van de laatste 
decennia kritisch bleef volgen. 
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Op het Canisius-college van de pa
ters Jezuïeten werd een gedegen 
grondslag gelegd voor zijn kennis 
van de moderne talen. Maar het 
meeste plezier had hij in tekenen en 
hij had eigenlijk naar de academie 
gewild. Maar zijn ouders vonden 
dat daar geen toekomst in zat en 
dus moest hij toelatingsexamen 
doen voor de belasting-academie. 
Daarvoor zakte hij en daardoor 
werd hij student Engels aan de Nij
meegse universiteit. Daar deed hij 
van alles behalve studeren. Een tijd
lang had hij een bijbaantje als sla
gersknecht en ook werkte hij als 
drager bij een katholieke begrafe
nisvereniging. Ook deed hij veel 
vertaalwerk, bij voorbeeld bij Unox. 
Aan de toen pas opgerichte toneel
school in Arnhem gaf hij les in En
gels en Frans drama. Tenslotte ver
dween de universiteit geheel uit het 
gezicht. In een Engels studenten
kamp ontmoette hij zijn latere 
vrouw. Ze trouwden in 1959. 
Zijn eerste volwaardige baan kreeg 
hij bij de media-afdeling van "Het 
Binnenhof", een respectabele krant 
in Den Haag. Het betekende verhui
zen van een etage in Nijmegen naar 
een echte flat in de Hofstad. De 
krant bood te weinig perspectief en 
daarom stapte hij na een jaar al 
over naar het reclamebureau Van 
Maarn, waar hij ook weer op de me
dia-afdeling terecht kwam. Na enke
le jaren werd hij bevorderd tot 'ac
count executive' , de tussenpersoon 
tussen opdrachtgever en tekst
schrijver. Het betekende ook een 
bevordering in die zin dat hij hoofd 
van een afdeling werd, die uit 1 me
dewerker bestond. Het reclame-

bureau was ook in zoverre waarde
vol, dat het hem gelegenheid gaf 
zijn Engels in de praktijk te gebrui
ken en zijn kennis van grafische 
technieken uit te breiden. 
In 1963 verhuisde het inmiddels a l 
met twee kinderen uitgebreide ge
zin naar Volendam. Hier kwam een 
nieuw aspect van zijn veelzijdige 
persoonlijkheid naar voren, zijn be
langstelling voor het cultuur-histori
sche. Een van de eerste mensen 
met wie hij meer dan oppervlakkig 
bevriend raakte in Volendam, was 
de tandarts Rahder. Deze trachtte 
bij de bevolking van dit vissersdorp 
belangstelling voor het eigen cultu
rele erfgoed te wekken. De vissers 
h~dden een slechte tijd achter de 
rug en verkochten hun traditionele 
kleding, die niet meer gedragen 
werd, aan begerige opkopers. Rah
der vormde met een aantal belang
stellenden een groep die de kleding 
en andere cultuurhistorisch belang
rijke zaken verzamelde en voorlopig 
opsloeg. Ook in huize Dijkstra puil
den de kasten uit van Volendammer 
rokken en broeken. Langzaam groei
de onder de plaatselijke bevolking 
het begrip voor het eigen verleden. 
Er kwam in samenwerking met het 
Zuiderzeemuseum een tentoonstel
ling. Ondanks felle kou - het was 
hartje winter - werd de tentoonstel
ling goed bezocht, vooral door de 
eigen mensen. Er werden plannen 
voor een plaatselijk museum ont
wikkeld. Men begon schilderijen 
aan te kopen van bekende kunste
naars, die in Volendam gewerkt had
den. Het was Jans taak het geld 
hiervoor los te peuteren bij aanne
mers en andere welgestelde lieden. 
Het museum is er na zijn vertrek ge
komen. 
Aan het eind van de jaren zestig be
gon hij naar iets anders om te zien. 
Hij wilde 'aan de andere kant .van de 
tafel zitten', zelf iets op poten zet
ten. Het werd de Zaadunie in Enk
huizen, die iemand zocht die de 
promotie op zich kon nemen, de 
vreemde talen goed beheerste en 
ook nog iets wist van grafische 
vormgeving. Het was een baan die 
hem op het lijf geschreven was. Op 
1 maart 1969 maakte hij de over
stap. Een verhuizing naar Hoorn 
was het noodzakelijk gevolg. 
In zijn nieuwe baan heeft hij veel op 
poten gezet. Hij zette het bedrijfs
blad 'Saet Praet' op poten, ontwik
kelde de "Summer Garden" tot een 
tuin waar de zakelijke relaties en 



Jubileumactiviteiten 

.Vergaderen onder de hanebalken van het VOC-palûwis. 

Pim van der Waal en 
in aanwezigheid van 
een aantal bestuurs
leden van het Ge
nootschap wissel
den vele vertegen
woordigers van zus
terverenigingen en -
stichtingen over 
diverse onderwer
pen van gedachten 
als: gezamenlijke ac
ties, de problema
tiek betreffende het 
dupliceren van his
torisch documenta
tiemateriaal, met na-

Kringbijeenkomst 
Op dinsdagavond 22 september jl. 
was onze vereniging in het VOC
pakhuis t.g.v. haar jubileum gast
heer van de Kringbijeenkomst voor 
historische en oudheidkundige ver
enigingen in West-Friesland onder 
auspiciën van het Genootschap 
West-Friesland. Onder leiding van 
onze bestuursleden Bas Baltus en 

me meer modern 
materiaal als videobanden e.d., 
maar ook de handel en wandel bin
nen de clubs zelf, waarbij aan jonge 
verenigingen als bijv. die van Wer
vershoof i.o. nuttig advies kon wor
den verstrekt. Bij elkaar een buiten
gewoon informatieve en verfrissen
de contactavond die al doet verlan
gen naar de volgende in 1993. 

Veemarkt J 20 jaar geleden met Kazernegebouw en trapgevel. 
Laatste lunchlezing 
Dinsdag 10 novem
ber jl. hield ons be
stuurslid Loes Ren
sema-Brevet haar 
derde lunchlezing, 
ditmaal in de film
zaal van het Stad
huis aan de Nieuwe 
Steen. Voor een uit
gelezen gezelschap 
van wethouder 
Schaper, gemeente
ambtenaren en an
dere stemgerechtig
den vertelde zij dit 
keer over de ontwik-

(Vervolg van pag. 134, Jan Dijkstra 
bepaalde het gezicht van ons blad) 

het publiek de produkten van het 
bedrijf konden bekijken en organi
seerde rondleidingen en congres
sen. Hij was ook een van de drijven
de krachten achter de oprichting 
van het Zaadmuseum Saet en Cruyt 
in Andijk. l januari 1991 hield hij of
ficieel op met werken. In de praktijk 
was daar weinig van te merken. Hij 
was even weinig thuis te bereiken 
als voorheen. Hij bleef actief en 
men wist hem te vinden, als dat 
nodig was. Een week voor zijn dood 
werd hem nog gevraagd de promo
tie op zich te nemen voor een 
nieuw op te richten stadsmuseum 
van Enkhuizen. 

Oud Volendam heeft hem op het 
pad naar Oud Hoorn gezet. Pas er
gens in de tweede helft van de ze
ventiger jaren nam hij contact op 
met onze vereniging. Niet zo ver
wonderlijk, want de vereniging was 
nog niet zo actief. Aanvankelijk 
vond zijn historische belangstelling 
genoeg materiaal in het Zuiderzee
museum, dat bovendien relaties 
met Sluys en Groot onderhield. 
Jan Dijkstra kwam in de vereniging 
op het moment dat deze uit haar 
winterslaap ontwaakte. Het waren 
de jaren waarin het kwartaalblad 
begon te verschijnen en de eerste 
rondwandelingen werden georgani
seerd. Hij is vanaf het begin de ziel 
van het kwartaalblad geweest. 
Schrijven deed hij er niet in. Dat liet 

kelingen rond het Gedempte Turf
havengebied (tussen 1870 en 1980) 
aan de hand van dia's uit de onvol
prezen collectie-Ooievaar. 
Het bestuur is zeker van plan deze 
Ooievaarlezingen in de komende ja
ren te vervolgen. 

Cornelis Springer 
Tot de hoogtepunten van de viering 
van ons jubileumjaar behoort onge
twijfeld de prachtige Cornelis Sprin
ger-tentoonstelling in het Westfries 
Museum. Tussen l l september en 
2 november hebben velen genoten 
van de unieke collectie schilderijen 
en andere kunstwerken van deze 
grootmeester. Oud Hoorn heeft on
der meer gezorgd voor de uitgave 
in boekvorm van de Springerbro
chure. Deze is in het museum en bij 
bestuursleden nog steeds verkrijg
baar voor f. 5,- (alleen al wegens de 
fraaie illustraties, deels in kleur, een 
'must' voor alle.minnaars en minna
ressen van het oude Hoorn. 
Op de foto ziet u de mannen achter 
de schermen van deze expositie, 
van l.n.r. : Kees Bakker, Ruud Spruit, 
Willem Laanstra en Care! de Jong. 

J.M. B. 

hij over aan de mensen die het be
ter konden, zoals hij bescheiden 
opmerkte. De vormgeving in samen
werking met de drukker was zijn 
werk. En het vervelende correctie
werk. Persoonlij k heb ik ook bijzon
der veel steun van hem gehad bij 
het verzorgen van de jubileumpu
blikatie. Zijn bemiddeling lag hierbij 
op hetzelfde terrein als bij het 
kwartaalblad. 
De grote verdienste van Jan Dijk
stra is geweest, dat hij vorm heeft 
gegeven aan het blad van Oud 
Hoorn en dat hij hiermee in belang
rijke mate het gezicht van de ver
eniging naar buiten heeft bepaald. 
Laten we zo de herinnering aan 
hem, aan een beminnelijk mens, be
waren. 
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Officiële viering van 75-jarig jubileum 
Voorzitter Bas Baltus was al tevreden vóór de aanvang van de officiële viering van het 75-jarig verenigingsju
bileum. Honderden en honderden leden kon hij persoonlijk verwelkomen bij de ingang van de Noorderkerk 
en dat betekende op vrijdag 11 september 1992: een volle zaal! 
Tussen half twee 's middags en zeven uur 's avonds passeerde in het middeleeuwse bedehuis een heel scala 
van serieuze en jolige activiteiten de revue. Uit heel Nederland waren leden en belangstellenden naar Hoorn 
getrokken zodat de viering tijdens de niet-officiële momenten soms meer weg had van een reünie." Burge
meester en wethouders, vertegenwoordigers van diverse monumenteninstellingen, de ereleden mevrouw Van 
den Berg en de heer Breebaart, met name ook de 97-jarige heer Perwitz uit Den Haag en later op de middag 
de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland Van Kemenade en allerlei andere feestvierders volgden 
het rijk geschakeerde programma. 

F.U. 
De foto 's van Jan ·crone geven een beeld van wat er die middag zoal plaats vond. 

Foto J: Een gedeelte van de talrijke kerkgangers. 

Foto 2: Burgemeester Janssens bood namens de gemeente een kost
bare aardewerk schaal aan. Hij verwachtte dat hel kunstwerk een 
plaats zal krijgen in ons VOC.pakhuiszolder om er bezwaarschrif
ten in te bewaren. 

Foto 5: Na meer dan twee jaar keihard werken is het jubileum
boeh: "Vervolg op de Chronyck van de heer dr. T. Ve/ius" uit. De 
wer/?ers voor en achter de schermen krijgen bloemen uitgereiht 
door de voorzitter van de jubileumcommissie: Loes Rensema
Brevel. Op de voorgrond terecht de samensteller van het boek: 
Henk Saaltink. _____.. 
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Foto 3: De vice-voorzitter Jaap Raat van het Historisch Genoot
schap Oud West-Friesland overhandigt een boehwerk met dia 's 
over de geschiedenis van onze streel?. Een wellwme aanwinst voor 
onze diatheek. 

Foto 4: Namens de Stichting 
Stadsherstel Hoorn hield me
vrouw Rita Bax een spranke
lend betoog waarin zij beide 
clubs l?enmerkte resp. als 
"aanpakkende idealisten" en 
"idealistische aanpakkers". 



Foto 6: Leden van de theatergroep Het gezelschap onder leiding 
van Artha van Alkemade beeldden in tableaux vivants een aantal 
gebeurtenissen uit die in de nieuwe Kroniek beschreven staan. Het 
ging er soms krijgshaftig aan toe. Op de achtergrond is een deel 
zichtbaar van het majestueuze decor: stadsbeeld met Oosterpoort, 
vervaardigd door maëstro Jacques Thorn. 

Foto 7: Herman lansdaal, eindredacteur van dit kwartaalblad 
praatte de tableau:x vivants aan elkaar als stadsomroeper in 17e
eeuws kostuum. 

Foto 8: Stralende glimlachen als commissaris Jos van KemellQde 
het eerste exemplaar van de Kroniek krijgt overreikt van bestuurs
lid Loes Rensema. Het boek werd in een oplage van duizend exem
plaren gedrukt en was al snel bijna uitverkocht. 

Foto 9: Visserman Klaas van Hinte, zelf verpersoonlijlüng van het 
oude Hoorn, praat met enkele trotse bezitters van de Kroniek 

Foto 10: De Commissaris van de Ko11ingi11 zet z ijn handtekening op 
het decor als symbolische opening van de serie jubileumtentoon
stellingen in het Westfries Museum. 

Foto 11: Directeur van het Westfries 
Museum Ruud Spruit geeft toelichting 
bij de Cornelis Spri11ger-expositie in 
z ijn museum. 

Foto 12: Same11Steller van de Kroniek 
Henk Saalting signeert voor enkele 
van zijn fans een exemplaar van het 
jubileumboek. 
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~Instellingen, firma's, personen enz. die financiële en andere 1 
bijdragen hebben geleverd aan het welslagen van de viering van 
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het 75-jarig bestaan van de vereniging OUD HOORN. 

- De Verenigde Spaarbank te Hoorn 
(hoofdsponsor) 

- Drukkerij West-Friesland/Edecea, 
Hoorn 

- Fa. Deen, Hoorn 
- Horeca Hoorn 
- Bouwbedrijf Th. Dekker, Hoorn 
- Bouwbedrijf N.J. Groot, Andijk 
- Bouwbedrijf Heddes, Berkhout 
- Bouwbedrijf Konst en Van Polen, 

Westwoud 
- Bouwbedrijf Mulder, Obdam 
- Bouwbedrijf Scholtens, Andijk 
- Bouwbedrijf Ursem, Wognum 
- Bouwbedrijf West-Friesland, 

Westwoud 
- Bouwbedrijf Wit, Wognum 
- TRN-Groep, Hoorn 
- Zeeman-Architecten, Hoorn 
- NMB Bank, Hoorn 
- Boekweit Makelaars Taxateurs, 

Hoorn 
- Fa. G.J. de Haan, Lange Kerkstraat, 

Hoorn 
- F. Sleutel van Foto Meijer, Hoorn 
- Sijm Holding, Blokker 
- BBN Bouwmaterialen, Hoorn 
- J. Mijnsbergen, Galerie Krijtkring, 

Hoorn 
- Olie Makelaarsgroep, Hoorn 
- Reisbureau De Valk, Hoorn 
- Fa. Polman, schildersbedrijf, Hoorn 
- ABN-AMRO-bank Alkmaar-Hoorn 
- Fa. Gebr. Van Meurs Muziekhandel, 

Hoorn 
- Widam N.V., Hoorn 
- Fa. John Bot Woninginrichting, 

Hoorn 
- Anjerfonds Noord-Holland, Haarlem 
- Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk-

fonds 

- Kerkenarmenfonds , Hoorn 
- Stichting M.A.0.C. Gravin van 

Bylandtstichting, Den Haag 
- Vereniging Oud Edam 
- Stichting Stadsherstel Hoorn 
- Historisch Genootschap Oud West-

Friesland 
- Gemeente Hoorn 
- Kolonel b.d. W.F.K. Engelbrecht, 

Den Haag 
- D. Breebaart, Bergen 
- Stichting Geschiedschrijving Hoorn 

1930-1945 
- Drukkerij Klaassen, Hoorn 
- Fa. P. Schrickx, Hoorn 
- Fa. Ridderikhoff en Van Schoten, 

Hoorn 
- Ton Kuppens, restaurant Cosy, 

Hoorn 
- Willem Laanstra, Eemnes 
- Drukkerij Theo van Vliet, Hoorn 
- Mevrouw M. Dijkstra-Storr 
- Mevrouw A.Th.H. van Papenrecht 
- D. Schuijtemaker, Grosthuizen 
- Aannemer K. Louter, Zwaag 
- Technische School Hoorn 
- Theatergroep 'Het Gezelschap' 
- Koninklijke Zangvereniging . 

'Sappho' 
- Hoorns Symfonie Orkest 'Sinfonia' 
- Concertstichting 'Johan 

Messchaert' 
- Anthonis Kleinkoor 
- Fotoclub Foto '82, Hoorn 
- Stichting Noorderkerk 
- Stichting Oosterkerk 
- Stichting Hiaat, Hoorn 
- Stichting Het Pakhuis 
- Westfries Museum 
- en vele anderen 

Allen heel hartelijk bedankt! 



Hoornse baby zou 
• • mooiste miss van 

de wereld worden 

HOORN. Corine Rottschaefer twij
felt tussen West 6, 8 of 10, waar 
haar oma gewoond moet hebben. 
Ze ging er als kind vaak logeren. 
Hier liggen vage herinneringen aan 

het Hoorn van haar vroegste jeugd. 
Ze werd op 8 mei 1938 geboren als 
de oudste dochter van Jan Rott
schaefer en Guurtje Duin. Maar 
w a a r in Hoorn? 

Weer die aarzeling. Ze denkt, rond
kjjkend, toch wel vrij zeker te 
weten, dat ze op Achter op het 
Zand ter wereld kwam. Nummer 
drie of vijf ..... 

"Deze huizen staan me in ieder ge
val nog goed voor de geest. Drie of 
vijf...., maar welke van de twee dat 
zou ik niet meer weten, alles lijkt 
ook zo op elkaar. Ja, hier moet het 
toch wel ergens geweest zijn. Waar
om zou Achter op 't Zand anders zo 
sterk in m'n geheugen gegrift 
staan?" 

De baby van toen, 54 intussen, is te
rug op de plek, waar de wortels lig
gen van haar moeder Guurtje Duin, 
haar opa Cornelis Duin en haar oma 
Cornelia Ursem, allemaal echte 
Hoornsen. Ze loopt met zwierige 
pas rond de hoog opgetrokken wo
ningen op de hoek van het West en 
't Zand, daar ooit gebouwd voor de 
bewaarders van de Krentetuin op 
het Oostereiland. 

Keffertje 
"Ik denk dat het dit huis is" zegt ze 
zittend op een bloemenbak en wij
zend naar de hoge ramen achter 
haar rug. Een spierwit hondje komt 
speels aanrennen. Corine is meteen 
verkocht, haalt het keffertje aan, 
dat zich kwispelend in haar armen 
laat sluiten en ziet Henk de Weerd 
bliksemsnel naar z'n camera grij-
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pen. Zo'n kans laat een goede foto
graaf zich niet ontgaan. 
"Aardige compositie" zegt 'ie tevre
den. Corine lacht, ze weet van natu
re hoe het moet. Haar jarenlange er
varing als begeerd model in be
roemde modehuizen raakt ze ook 
nooit meer kwijt. Gracieus vlijt ze 
zich tegen muren en zoekt moeite
loos positie op de Westerdijk, tu
rend over het IJsselmeer, aan de 
rand waarvan ze een halve eeuw ge
leden heen en weer drentelde. Met 
vader, moeder en oma. 

Geit op het grasveld 
Zegt: "Kijk, het wandelpad op de 
dijk lijkt wel breder geworden. Ja, 
van hier af keek ik over het water. 
Hoe majestueus dit beeld is dringt 

Op de arm van moeder m(;!t ome Jan Duin 
voor oma's huis op 't West. 
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nauwelijks tot een kind door. Dat 
huis hier op het grasveldje herken 
ik ook nog. Bij oma Duin keek ik van 
achter de ramen dit veldje op, die 
hoge heg was er nog niet. Midden 
op het graslandje stond altijd een 
geit aan een touw. Daar heb ik wel 
mee gespeeld. Ik hou van dieren, 

heb zelf twee honden. Dus je hoeft 
niet te zeggen, dat ik moet uitkijken 
nu we hier over het gras naar de 
dijk gaan". 
Met een peinzende blik over het 
glinsterende Hop mompelt ze: "Hoe 
mooi" en zich langzaam omdraai
end, kijkend naar het nieuwe oude 
Hoorn achter de dijk zegt ze ver
baasd: "Er is hier wel erg veel ver
anderd, zo te zien". 

Geen wonder, dat Corine Spier-Rott
schaefer door de nieuwbouw in de
ze buurt toch het zicht op de oude 
stad een tikje is kwijt geraakt. Want 
terwijl zij twijfelde tussen Achter op 
't Zand 3 of 5, wisten haar nog altijd 
in Hoorn wonende ooms Jan en 
Henk Duin zeker, dat ze vroeg in de 
lentemaand van 1938 aan de Kuil 
geboren is. Het gemeentelijk archief 
bevestigde hun bewering: 

Cornelia, Wilhelmina, Johanna 
Rottschaefer is op 8 mei 1938 als 
kind van Jan Rottschaefer en Guur
tj e Duin geboren op het adres Kuil 
3. Het echtpaar had zich op 17 juni 
1937 gevestigd op het adres Twee
boomlaan 35 om er tijdelijk in te 
wonen bij vader en moeder Duin. 
Nog geen maand later, op 3 juli '37, 
verhuisde het jonge paar naar Kuil 
la, het eerste van het toenmalige 
rijtje huizen, dat begin jaren '60 
werd afgebroken voor nieuwbouw 
van Westerhaven. Het werd toen 
hoog tijd, dat de oude diaconie aan 
het Achterom werd uitgebreid en 
gemoderniseerd. In 1966 werd het 
nieuwe Westerhaven in gebruik ge
nomen. Op de kop af 140 jaar eer
der (1826) had de diaconie voor het 
eerst haar deuren voor Hoornse be
jaarden geopend. Niet aileen de 
huisjes aan de zuidzijde van de Kuil, 
ook die welke aan de verlengde 
Proostensteeg stonden, moesten 
daarvoor het veld ruimen. Onge
veer op de plaats waar die huisjes 
aan de Kuil destijds stonden, prijkt 

nu de opvallende koepel van het in 
1990 vernieuwde verzorgingshuis 
aan de Westerdijk. In dat huis vin
den nu 117 bejaarden een comforta
bel onderdak. Daarnaast wonen er 
ruim 80 bejaarden zelfstandig. De 
tijd is er aanzienlijk voortgeschre
den. 

Terug naar 1938. Volgens de archi
vale gegevens van de gemeente 
moet Corry Rottschaefer eigenlijk 
ter wereld zijn gekomen in pand 
Kuil la, want een dag na haar ge
boorte (9 januari 1938) vermeldt 
het archief officieel de verhuizing 
van het jonge gezin naar Kuil 3, het 
huis ernaast. Officieus zullen ze er 
toen al wel .. gewoond hebben, mag 
men aannemen. 

Bij oma Duin 
"Ben ik op de Kuil geboren? Daar 
hoor ik van op. Ja, dat moet dan 
wel" berust Corine als we later tele
fonisch het deksel van haar korte 
Hoornse verleden lichten. En wat 
de logeerpartijen op het West bij 
oma Duin betreft, ze woonden daar 
niet op 6, 8 of 10, wat ze dacht, 

maar op nummer 16. Dat is nog al
tijd het eerste huis van het blok zo
genaamde bewaarderswoningen. 
Ach, al die huizen zien er precies 
hetzelfde uit, dus waarom zou een 
mens zich na 50 jaar niet gewoon 
kunnen vergissen? 

Corine twijfelt echter geenszins als 
het over kennis van haar familie 
gaat. Vader Jan, vertelt ze, had 
Guurtje Duin leren kennen op de 
Hoornse kermis. De jonge Rott
schaefer, schrijfmachinemonteur bij 
het Amsterdamse bedrijf IRO, was 
in z'n vrije tijd een verdienstelijk 
muzikant. Hij speelde viool en 
kwam zodoende wel in dorpen en 
stadjes in de provincie. Amsterdam
mers mochten graag in Hoorn ko-



Als baby al een plaatje. 

men, nog trouwens. Vooral met de 
kermis. 
Jan Duin, geboren en getogen aan 
Hoorns Hop, zegt anno 1992 over 
zijn zwager van toen: "M'n zuster 
kwam met een knappe kerel thuis, 
dat weet ik nog goed en ik mocht 'm 
ook wel. Nou kon Guurt toevallig 
ook aardig voor de kramen om, dus 
ze waren met elkaar een mooi stel, 
zal ik maar zeggen". 
Henk, de jongste van de vijf kinde
ren Duin, valt z'n broer bij: "Nee, 
Corry heeft het niet van een 
vreemd". 
"Corry?" 

"Ja, zo heette ze vroeger vanzelf. 
Een schoonheidskoningin kan toch 
geen Corry heten. Dat werd dus Co
rine". 

Visventer 
Het gezin Duin telde vier zonen (Jur, 
Jan, Hans en Henk) en een dochter, 
Guurt dus, die de oudste was. Vader 
Cornelis Duin was visventer, een 
hard bestaan in de crisistijd rond 
de jaren dertig. 
Corine: "M'n moeder vertelde me 
wel, dat opa met een bootje het IJs
selmeer over ging of misschien was 
dat toen nog wel de Zuiderzee om 
vis te kopen, die hij in Hoorn uit
ventte. Er moest hard gewerkt wor
den, elke cent was er een. Opa moet 
een echte handelsman zijn geweest. 

Later deed 'ie ook in groente en 
fruit. M'n moeder moest met oma 
Duin voor vijf mannen sokken brei
en, of er nooit een eind aan kwam. 
En als het kermis was dan gingen ze 
met z'n allen aan de slag met panha
ringen bakken, rolmopsen maken en 
garnalen pellen. In zo'n week ver
diende je tenminste wat extra's ... , 
vertelde ze wel eens". 
Toen opa Duin in de groente ging, 
schafte hij zich voor de verkoop 
van piepers en peren, sla, wortelen 
en kool, een T-Fordje aan. Z'n zoons 
Jan en Henk herinneren het zich als 
de dag van gisteren: 
"Pa wilde zo verschrikkelijk graag 
die auto in een stal onder een huis 
zetten, waar 'ie zelf met z'n gezin in 
of naast kon wonen. We zijn in de 
loop der jaren wel tien keer in de 
stad verhuisd. Tweeboomlaan, Jan 
Haringsteeg, Kruisstraat, De Zon, ik 
weet het allemaal niet eens meer. 
Alleen op het Kerkplein nummer 26, 
bij het poortje van het stadszieken
huis, kreeg vader eindelijk z'n zin. 
Daar kon 'ie z'n auto in een stal par
keren en z'n fruit opslaan. Maar ook 
daar ging 'ie vandaan. We beland
den toen op West nummer 16". 

Het stilletje 
Daar was het dat Corine Rottschae
fer als kleuter vele malen bij oma 
Duin kwam logeren ("ik werd er 
vaak gedumpt"), ravottend 
dijk, spelend met 
de geit en wande-

aan de 

de bedstee. M'n ooms hadden er 
stapels stripboeken liggen. Daar 
mocht ik graag in kijken. Soms krijg 
ik nog wel 's de geur in m'n neus, 
die er in dat huis hing. Een heel be
paalde, vochtige geur, zoals hand
doeken ruiken, die maar niet droog 
willen worden. De woning leek wel 
doortrokken van zand, zeep en so
da, begrijp je? In de keuken zat een 
zinken gootsteen. Er liep een grote 
Duitse herdershond rond, die erg 
waaks was. De keukendeur stond al
tijd open. Dat was zo gewoon, ik 
heb nooit gehoord dat er ook maar 
iets gepikt is". 

Naar Amsterdam 
Corry was toen al lang weg uit haar 
geboortestad. Ze was nog niet eens 
een jaar oud, toen Jan en Guurt 
Rottschaefer Hoorn al de rug toe
keerden. Op 18 januari 1939 ver
trokken ze met hun baby terug naar 
Amsterdam, adres Borgerstraat 1. 
Moeder Guurt, toch een echte 
Hoornse, zou verrassend goed aar
den in de werel,dstad. Ze wilde niet 
meer terug. 
Haar broer Jan daarentegen voelde 
zich er nauwelijks thuis, ook al had 
'ie een kantoorbaan ergens op de 
Herengracht. Hij stapte tenminste 
elke avond in Hoorn uit de trein. 
Jan had dat heen en weer reizen er 
graag voor over als 'ie maar vaste 
voet aan eigen wal kon zetten. Wel 

lend met oma 
naar en in de bin
nenstad om de 
hoek. 

Twee jaar oud met vader en moeder op de Westerdijk. 

De modieuze Am
sterdamse van 
nu zoekt in de 
herfst van 1992 
tevergeefs naar 
de tuin achter 
het toenmalige 
huis van oma aan 
het West. Waar 
was die toch? 
Geen wonder dat 
ze 'm niet kon 
vinden. De tuin 
naast nummer 16 
is jaren geleden 
al opgeofferd 
voor een garage. 
De fleur is er ver
dwenen. 
"Achter in die 
tuin stond 't stil
letje, de plee, die 
oma zo noemde. 
Ik zie ook de trap 
naar zolder nog 
voor me. Ik sliep 
er in een nis in 
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ging 'ie in die tijd vaak bij z'n zuster 
Guurt op bezoek. Hij was toch in de 
buurt. 
De Rottschaefers waren al vrij snel 
naar de Da Costakade verhuisd. 
Daar zag 'ie dan niet alleen z'n oud
ste nicht, maar ook haar zusjes 
Marjan en Liesbeth en z'n neefje 
Jan, die met z'n drietjes dus in Am
sterdam waren geboren. 
"M'n zuster Guurt had drie mooie 
dochters, wat jij Henk?" en opnieuw 
wil de oud-conciërge van de MTS in 
Hoorn z'n broer niet tegenspreken. 
"Je hebt gelijk" knikt Henk, terwijl 
'ie een collectie fóto's uit oude al
bums een voor een bestudeert, 
"kijk maar eens naar die koppies". 

Mooi figuur 
Om te onderstrepen welk een in
druk de figuur van Guurtje Rott
schaefer-Duin in die tijd blijkbaar 
maakte, vertelt Bep van Harlingen, 
de vrouw van Jan Duin: 
"Toen ik in verwachting was van 
m'n derde kind en daarvoor bij me
vrouw Hilbrands-De Boer kwam, de 
verloskundige van de Koepoorts
weg, toen zei die: "Duin? Duin? Is 
Guurt niet een schoonzuster van je? 
Die herinner ik me best. Ik weet nog 
heel goed hoe mooi ik haar figuur 
vond, toen zij in verwachting was 
van Corry. Dat vond ik heel opmer
kelijk". 
Voor iemand die zoveel kinderen 
per jaar ter wereld helpt brengen, 

moet zo'n uitspraak op z'n minst 
wel wat zeggen, vindt mevrouw 
Duin-Van Harlingen. Daar zit wat in. 
Corine, uitbottend in Amsterdam, 
leek in veel opzichten op haar moe
der. Diens ranke figuur was Corine 
als het ware op het lijf geschreven. 
Ze was vroeg mooi en niet minder 
zelfverzekerd. Toch hadden vader
en moeder Rottschaefer vooralsnog 
wel wat anders met hun dochter te 
stellen. Corrie leed aan astmatische 
aandoeningen. Daarom bezocht ze 
de lagere openluchtschool in de· 
hoofdstad. Alle lessen werden daar 
in de buitenlucht gegeven. Tot 
vioolles toe. Ook 's winters, als het 
ijzig koud 'was. Dan volgden de kin
deren in dekenzakken de lessen. Op 
het rooster stond ook verplicht rus
ten en flink eten. De aanpak op dle 
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1952: Kuil hoek Westerdijk. Rechts Kuil 3, het geboortehuis van Corine Rottschaefer. 

buiten.school heeft de oudste van 
Guurtje Duin toen een aardig eind 
over haar kwaal heen geholpen, 
maar ze moet zich nog altijd in acht 
nemen. 

Corine: "Oma kwam ons vrij vaak 
uit Hoorn aan de Da Costakade op-

zoeken. Ze nam dan altijd snoepjes 
van De Gruyter voor ons mee. 
Zoiets vergeet ik niet. Als ze dat lek
kers had uitgedeeld, zei ze steevast 
tegen m'n moeder: Heb je nu een si
garetje voor me? Een schat van een 
mens, een sterke vrouw ook. Ze is 
nog van het West af verhuisd naar 
een woning in de binnenstad. Daar 
kreeg ze het comfort, waar oude 
mensen toen nauwelijks weet van 
hadden. In plaats van haar "stille
tje" in de tuin kwam er een heus wa
tercloset. Prachtig vond ze dat. Ze 
is 80 jaar geworden. Oma is overle
den in een oud ziekenhuis in de bin
nenstad, ergens bij een poortje". 

Corine had intussen de HBS aan de 
Amsterdamse Overtoom gevolgd en 
er haar einddiploma gehaald. Ze 

wist absoluut niet wat ze zou moe
ten worden. Dat werd anders, nadat 
iemand haar had aangemoedigd 's 
een keer met een missverkiezing 
mee te doen. 
"Net wat voor jou" had ze gezegd en 
de moeder van de mooie dochter 
vond zoiets ook wel aardig. Je kon 
toch nooit weten? 
Corrie was af en toe al wel ergens 
winkeljuffrouw geweest, ze had ook 
al lampekappen zitten maken en 
met avondwerk verdiende ze zelfs 
nog een beetje bij, maar erg veel 
vastigheid zat daar ook niet in, re
deneerde haar moeder. Die had het 
goed gezien. 

Mannequin 
Corine: "Ik wilde eigenlijk alles wel 
aanpakken, zag tegen weinig op en 
ik ben nog handig ook. Wat m'n 
ogen zien, maken m'n handen. Al 
zou ik de toiletten hebben moeten 
schoonmaken, ik had het gedaan en 
goed ook. Wat ik wil, dat doe ik. En 
ik slaag altijd. Dat klinkt opscheppe
rig, ik bedoel het niet zo, maar 't is 
wel waar. Dankzij mooie foto's, die 
er van mij gemaakt werden, kreeg ik 
een baantje als mannequin bij con
fectiefirma's. Zo begon het. ln 1959 
werd ik in Krasnapolsky tot Miss 
Holland gekozen. Ik was 19 jaar. 
Toen ging het snel. In Duitsland 
werd ik meteen maar Miss Europa. 
Ik droeg toen nog geleende kleren, 
net als in Amsterdam. Ik had toch 
geen geld om de juiste kleding voor 
dat soort gelegenheden te kopen? 



Het publiek wist daar natuurlijk 
niets van, maar zelf vond ik het erg 
vervelend. Het ligt niet in m'n aard 
om afhankelijk te zijn. Ik wil m'n ei
gen boontjes doppen, m'n leven lei
den op de manier zoals ik dat zelf 
wil". 

Klatergoud 
Corines ster steeg snel in de wereld 
van glitter en klatergoud. Ze kreeg 
onmiddellijk de kans mee te doen 
aan de Miss Universe-verkiezing in 
Amerika. Daar mocht ze meteen 
drie weken lang gastvrouw zijn in 
het luxueuze Holland House. Ze 
streek er haar eerste heuse kapi
taaltje op, ("175 dollar"), maar 
sloeg filmcontracten af, die ze er 
vrij gemakkelijk kon krijgen. "Ik wil
de geen leven in de spotlights, nog 
steeds niet trouwens". 
Ze zou overigens in de States (1958) 
niet de Miss Universe worden, 
waarop ze misschien wel gehoopt 
had. De concurrentie sloeg toe. Een 
jaar later had ze echter meer suc
ces. En hoe! Toen kreeg ze in Lon
den de meest begeerde kroon op 
haar blonde lokken gedrukt , waar
van schoonheidskoninginnen alleen 
maar kunnen dromen. De Hoornse 
baby uit 1938 werd 21 jaar jong, uit
geroepen tot de mooiste van de we
reld. Kassa. 

"Ik had blijkaar nogal wat uitstra
ling, kon behoorlijk m'n zegje doen 
en ook goed bewegen. Dan gaat het 
eigenlijk vanzelf. Wat er dan met je 
gebeurt, dat is ongelooflijk. Ieder
een begon toen aan me te trekken. 
Zo gaat dat in die wereld. Ik vond 
het eerst wel schattig, het streelt je 
ego, maar het is in feite onvoorstel
baar wat er allemaal op je afkomt. 
Dat duurde wat mij betreft echter 
niet lang. Ik had al gauw in de ga
ten, dat ik geen zin had in dit leven. 
Ik wilde niet van de mensen zijn". 

Keihard 
Toch heeft de verkiezing tot Miss 
World haar leven destijds ingrij
pend veranderd. Ze besloot model 
te worden. Geen wonder dat de aan
biedingen van alle kanten kwamen. 
Corine werd cosmopoliet. Ze trad 
als veel gevraagde mannequin op in 
het Nabije Oosten, Afrika, Zuid
Amerika, Duitsland en Frankrijk. . 
Een heel druk bestaan. 
"Glamour? Niks glamour, keihard 
werken, de opdrachten .kwamen 
van modellenbureaus. Ik woonde 
geruime tijd in Parijs, leerde er niet 
alleen de taal en de Fransen goed 
kennen, maar ook mijn man, Edo 
Spier, die er als architect afstudeer
de. In 1964 begon ik zelf een model-

Moeder GL1urtje Rottschaefer-Dllin 

lenbureau, Prinsengracht-Amster
dam, het eerste in ons land. Cori
ne's Agency bestaat nu bijna dertig 
jaar. M'n naambekendheid is na
tuurlijk van grote waarde geweest, 
maar ook in mijn vak geeft alleen 
kwaliteit de doorslag. M'n bureau 
behoort al jaren tot de top in dit 
land. Er zijn er hooguit vier van. De 
rest? Veel kaf onder het koren. Ik 
heb zes medewerkers in vaste 
dienst op kantoor. Bij mijn bureau 
staan tientallen modellen ingeschre
ven. Kijk""" en ze toont niet zonder 
trots een zeer fraai in Londen ge
drukt, lijvig boekwerk met kunstzin
nige fotografie van taaie scheppin
gen der aarde, mannen en vrouwen. 

Carrière 
Carine leidt kandidaten zoveel mo
gelijk zelf op, vertelt ze. Het doel 
daarbij is vooral gericht op het ma
ken van carrière. "We streven een 
breed scala van vaardigheden na, 
allemaal erg professioneel. Dat 
moet ook wel, want de eisen zijn 
hoog. Alles heeft met talent te ma
ken, alles. Wie geen talent heeft, kan 
wel stoppen". 
Corine Spier-Rottschaefer lijkt het 
drukker dan ooit te hebben. En dat 
terwijl ze toch liever de st ilte van 
Noord-Holland opzoekt dan in de 
drukte van de hoofdstad te moeten 

blijven. In de provincie wil ze van 
Ursem en Bergen aan Zee geen 
kwaad woord horen. Daar kwam ze 
vaak en nóg wel. Maar Hoorn? Komt 
ze daar n.og wel 's? 

Geweest 
"Niet veel meer. Vroeger wel eens 
tijdens de vakanties met de kinde
ren. Museum, beetje wandelen. 
Leuk uitje hoor, maar ik vind Hoorn 
teveel een kermis worden met al die 
boten. En de plekjes, waar ik vroe
ger paling haalde, die kon ik toen 
niet eens meer vinden. Allemaal 
verdwenen. Later hebben we nog 
wel 's met vrienden de stad varend 
aangedaan. Imposant vanaf het Ijs
selmeer, maar druk, druk. We lagen 
in de nieuwe haven, met het zicht 
op 't Zand, domein van m'n jeugdja
ren. Dat deed me wel wat. Toch kijk 
ik niet zo vaak meer achterom. Ge
weest is geweest. Ik Iet liever op de 
talenten van vandaag. Soms zie ik 
ze zo aan me voorbij gaan. Deze zo
mer nog op een terras in Bergen 
aan Zee. Loopt .f!=.r een scholiere met 
een dienblad rond, prachtig figuur, 
mooie tred, parttime-serveerster. 
Talent denk ik. Zo'n meisje schiet ik 
onmiddellijk aan. Praat met 'r, nodig 
haar uit. Ze hebben meestal nog 
geen idee van hun toekomst. Deze 
ook niet, dat bleek, maar ze was wel 
meteen enthousiast. Nu maakt ze 
eerst haar school af en intussen 
volgt ze al lessen b~ mij in Amster
dam. Zo'n meisje verdient straks 
een veelvoud van wat ze als ser
veerster ooit in handen krijgt. Een 
uurtje op een terras zitten werkt op 
die manier ook nog wel eens zake- · 
lijk, zoals je ziet. Meestal komen ze 
echter uit zichzelf. Laatst belde er 
een moeder, die bijna dertig jaar ge
leden m'n eerste model was. Of ik 
haar dochter ook eens een kans wil
de geven. Kijk, dat vind ik nou aar
dig". 

Corine Rottschaefer heeft zodoende 
ongemerkt al de tweede generatie 
van meisjes onder haar hoede, die 
in de voetsporen wil treden van de 
vrouw, die -geboren in Hoorn- tot de 
mooiste ·van de wereld zou worden 
gekroond. Maar de jaren door wel 
zichzelf is gebleven. Zonder poeha. 
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Hoornse schilders in de 17 e eeuw ( 4) 
Landschapschilders, een architectuurschilder en 'onbekenden' (slot) 

Dat Hoorn in de 17e eeuw de woon- en werkplaats was van een aantal 
interessante schilders was waarschijnlijk niet aan veel mensen bekend. 
Verschillende soorten schilders zijn in de vorige afleveringen al de re
vue gepasseerd. Schilders van zeestukken en stillevens en ook portret
schilders, waaronder de bekendste Hoornse schilder Jan Albertsz. 
Rotius, zorgden voor een flinke produktie van schilderijen. Zij konden 
genoeg opdrachten krijgen in de welvarende havenstad. Deze laatste 
aflevering gaat onder andere over landschapsschilders in Italië en een 
architectuurschilder in een Hoornse kerk. 

Landschapschilderkunst 
Het Westfriese landschap schijnt 
minder inspirerend geweest te zijn 
dan het Westfriese kustgebied. Dit 
landschap werd vóór de l 7de eeuw 
waarschijnlijk voor het eerst in 
beeld gebracht door kaartschilders 
en landmeters. Er zijn mij slechts 
twee vroege schilderijen van het 
Westfriese landschap bekend: twee 
tamelijk naïeve gezichten op de pol
der het Grootslag en de stad Enk
huizen, waarvan de - naar men aan
neemt Westfriese - maker(s?) onbe
kend is. Ze worden rond 1600 geda
teerd en behoren tot de vroegste 
uitbeeldingen van het Hollandse 
landschap in de schilderkunst. De 

beoefening hiervan kwam om
streeks 1620-25 op gang, met name 
in Haarlem. Navolging van de twee 
landschappen is in Hoorn overigens 
niet te bespeuren. De landschappen 
die door Hoornse schilders werden 
gemaakt waren, voor zover bekend, 
voornamelijk italianiserend: land
schappen op zijn Italiaans, met een 
typische lichtval en sfeer, met ruï
nes en herders met kuddes. 

Hoornse schilders in Italië 
Rome was in de l 7e eeuw de stad 
waar veel kunstenaars, ook Holland
se, naar toe trokken om te werken. 
Het zonovergoten landschap rond 
Rome met de ruïnes van antieke ge-

bouwen, had een grote aantrek
kingskracht op hen. Jan Linsen 
( 1602/ 3? - Hoorn 1635) was één van 
die Rome-gangers. In Arnold 
Houbrakens 'De Groote Schou
burgh', een biografisch naslagwerk 
over Nederlandse kunstenaars in de 
l 7e eeuw, is te lezen dat Linsen zich 
oefende in de teken- en schilder
kunst totdat hij zichzelf kon bedrui
pen en vervolgens naar Rome ver
trok.1 Zijn exacte geboortedatum en 
-plaats zijn niet bekend. Mogelijk 
woonde hij pas vanaf zijn terug
komst uit Italië in Hoorn. Linsen be
hoorde tot de eerste generatie ita
lianisanten en was lid van de Bent, 
een vereniging van kunstenaars uit 
Nederland in Rome. Ieder lid kreeg 
daar een bijnaam, Linsen werd 
'Hermafrodito' genoemd. Uit de pa
rochiale archieven van Rome blijkt 
dat hij in 1625 in een kunstenaars
wijk in Rome woonde en 22 jaar 
was, en dat hij de stad het jaar 
daarop verliet. Een langer verblijf in 
Italië lijkt echter mogelijk op grond 
van een tekening uit 1630 waarvan 

Jan Linsen, Eliëzer en Rebecca bij de bron, 1629 (Weslfries Museum Hoorn). 
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men aanneemt dat deze in het Zui
den is ontstaan.2 Houbraken ver
meldt nog dat Linsen op een zeereis 
gevangen werd genomen door 
Moorse zeerovers. Door een 'zelf
zaam voorval' overleefde hij dit 
avontuur. Naar aanleiding daarvan 
maakte hij een (mij onbekend) 
schilderij, dat waarschijnlijk in de 
18de eeuw nog aan een inwoner uit 
Hoorn toebehoorde. Na de reis 
woonde hij in Hoorn. In 1635 werd 
Linsen bij het kaartspelen in her
berg 'De Croon van Sweden' in 
Hoorn door een vriend vermoord; 
volgens een archiefbericht overleed 
hij enige dagen na het 'ongeval' dat 
plaatsvond op 26 mei 1635. 

Zijn loopbaan als kunstenaar was 
van korte duur en zijn werk is vrij 
zeldzaam; mogelijk gaat het onder 
andere namen schuil. Jan Linsen 
was wellicht niet specifiek een land
schapschilder, want door Houbra
ken werd hij namelijk 'Beeld- en His
toryschilder' genoemd. Van Linsen 
zijn voornamelijk italianiserende 
landschappen met mensen daarin 
bekend, enkele christelijke en my
thologische onderwerpen op schil
derijen van een klein formaat. Het 
Westfries Museum Hoorn bezit 'Elië-

zer en Rebecca bij de bron' (1629) 
en 'De muziekwedstrijd tussen 
Apollo en Pan voor koning Midas' 
[afb. 1,2]. Beide voorstellingen zijn 
geplaatst in een italianiserend land
schap. Het laatstgenoemde werk 
doet qua stijl, belichting en kleurge
bruik denken aan Bartolomeus 
Breenbergh en het eerste schilderij 
roept de gedachte op aan Cornelis 
Poelenburgh. Deze twee belangrijke 
representanten van de italianiseren
de landschapskunst verbleven in 
dezelfde tijd als Jan Linsen in Rome. 
Linsen had evenwel minder oog 
voor fijne plasticiteit dan deze 
schilders, hij gaf met enkele toet
sen, oppervlakkig, de details aan. 
Het karakteristieke in zijn werk is, 
op grond van enkele schilderijen, 
moeilijk aan te geven. Hij toont wel 
veel aandacht voor lichtval en 
kleurnuances, maar dat onder
scheidt hem niet zozeer van andere 
italianisanten. Het werk van Jan Lin
sen (Linses) was in Hoorn niet on
bekend, want zijn naam wordt ver
meld in de inventarislijst van schil
derijen uit 1703 van Willem Crap 
(destijds burgemeester van Hoorn), 
namelijk bij een landschapje en een 
tekening waarop de wijzen uit het 
Oosten waren afgebeeld. 

Het portret van Jan Linsen komt 
voor op een van de Benttekeningen 
in Museum Boymans in Rotterdam, 
gedateerd circa 1625 [afb. 3]. Op die 
tekening wordt ook 'Willelmo Mollo, 
alias Steekreiter' afgebeeld (nr. 3). 
Onderzoeker Renckens opperde on
der enig voorbehoud dat Wilhelmus 
Moll, een schilder uit Hoorn - be
kend uit een testament gemaakt in 
1645 - mogelijk dezelfde is als deze 
Willelmo Mollo.3 Mogelijk vergezel
den Linsen en Moll elkaar op de reis 
naar Italië. Verder kan nog vermeld 
worden dat een Willem Wiggersz. 
Mol in het trouwboek van de Gere
formeerde Gemeente Hoorn inge
schreven staat op 22 okt. 1634 met 
Hasjen Willems. Over werk van deze 
Wilhelmus Moll is overigens in het 
geheel niets bekend. 

Een tweede schilder die - naar het 
schijnt - het italianiserende land
schap tot onderwerp koos was 
Hendrk (de) Graauw (Hoorn omst
reeks 1627? - Alkmaar 1693) . Zijn 
werk is uitsluitend bekend uit litera
tuur en inventarislijsten. Houbraken 
schreef: "". is geboren tot Hoorn 
van brave ouders; dog het Jaar van 
zyne geboorte heb ik niet konnen 
opspeuren; maar nadien hy is ge-

Jan linsen, De muziel~wedstrijd tussen Apollo en Pan voor koning Midas (Westfries Museum Hoom). 
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Tekening met portretten van Bentveughels te Rome (Museum Boymans van Beuningen Rotterdam). 

weest een leerling van Jakob van 
Kampen 't zamen met Mathias 
WithoQs, die ook zyn reysgenoot 
was, vond ik reden om hem nevens 
dan zelven op 't Jaar 1627 ten to
neel te voeren". Zijn eerste leer
meester was de Haarlemmer Pieter 
Fransz. de Grebber, een historie
schilder. Daarna ging hij ruim acht 
jaar bij de schilder-bouwmeester 
Jacob van Campen in de leer, de ar
chitekt van o.a. het Mauritshuis in 
Den Haag en het stadhuis op de 
Dam in Amsterdam. Volgens Hou
braken werd 'Hendrik Graau van 
Hoorn' ook onder de leerlingen van 
de schilder Cesar van Everdingen 
uit Alkmaar gerekend. 
Graauw ondernam in 1648 een stu
diereis naar Rome, samen met zijn 
medeleerling bij Van Campen, Ma
thias Withoos, en met Otto Marseus 
van Schrieck. Daar hield hij zich be
zig met het bestuderen en kopiëren 
van beroemde beeldhouw- en s~hil
derwerken. Volgens · Houbraken 
deed hij dat zodanig, "dat Nicolaas 
Pouzy (Poussin, een zeer bekende 
Franse schilder uit de 17e eeuw) 'er 
van zyn werken ziende hem de 
hand op 't hooft geleid heeft, zeg
gende in 't Italiaans: Dat hy nooit 
geen Hollander had ontmoet, waar 
van hy groter verwagting had". Na 
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drie jaren ging Graauw weer terug 
naar Holland, met vele tekeningen 
en studies. Hij verbleef enige tijd in 
Amsterdam en Utrecht, totdat in 
1672 de Fransen in Nederland kwa
men en hij door de dreiging naar 
Hoorn verhuisde en daar ging wer
ken (stillevenschilder Mathias 
Withoos kwam ook in dat jaar naar 
Hoorn). De periode waarin hij als 
schilder in Hoorn werkte is tamelijk 
kort geweest. Graauw was in 1686 
lid van het gilde in Alkmaar. In de
zelfde stad overleed hij, onge
trouwd, nadat hij er acht of tien ja
ren gewoond en weinig geschilderd 
had.1 Zijn zuster maakte in 1694 in 
een Amsterdamse krant bekend dat 
de nalatenschap, bestaande uit te
keningen gemaakt in Rome en el
ders, en zijn later gemaakte schilde
rijen, bij haar in Alkmaar te koop 
stonden.5 

Al met al moet hij een bekwaam 
schilder zijn geweest. Ik ben helaas 
geen enkele afbeelding van zijn 
werk tegengekomen. De zeldzame 
werken die 'op papier' van Graauw 
bekend zijn wijzen erop dat hij het 
zuidelijke landschap en christelijke 
en mythologische voorstellingen tot 
onderwerp koos. Geen enkel werk 
werd overigens na de l 9e eeuw ge
signaleerd. Hij schijnt onder leiding 

van Jacob van Campen, samen met 
zijn leermeester De Grebber en an
deren, meegewerkt te hebben aan 
de beschildering van de koepel van · 
de Oranjezaal van Huis ten Bosch. 
Zijn stijl is alleen door Houbraken 
besproken als die het heeft over 
enige krijttekeningen gemaakt in op
dracht van de Hoornse schilder Jo

. hannes Bronkhorst, "als d'opvoe-
ding van Bacchus, den Triomf van 
Julius Cesar, en andere, lang 7 a 8 
groote bladen papier, waar in hy zy
ne bekwaamheit in 't ordineren, 
kundigheit in het naakt, de rykheit 
van zyn Geest, en konstige wyze 
van behandelingen dede zien". Aan
gezien de opdracht van Bronkhorst 
afkomstig was, zal Houbraken via 
deze informant van hem, waar
schijnlijk geen verkeerde informatie 
over Graauw verstrekt hebben. Mo
gelijk gaat werk van Hendrik 
Graauw schuil onder andere namen. 

Het Westfries landschap 
De enige van naam bekende schil
der die mogelijk wel zijn aandacht 
richtte op het Westfriese landschap 
in het begin van de 17de eeuw, is 
Willem Gerritsz. Zijn naam is uitslui
tend bekend door Orlers, kroniek
schrijver van Leiden. Deze vermeldt 
dat de landschapschilder Jan van 



Goyen in de leer ging in "Hoorn in 
Noort-Hollant, by een goet Schilder 
genaemt Willem Gerritsz" bij de 
welcke hij ontrent twee jaren ge
woont heeft, omme de Pinceel te 
handelen ende te leeren schilde
ren" .6 Dit moet omstreeks 1610 zijn 
geweest. Over de leerjaren van Van 
Goyen is echter nauwelijks iets be
kend en van Willem Gerritsz. geheel 
niets. Het voert te ver om de twee 
genoemde, anonieme Westfriese 
polderlandschappen van omstreeks 
1600 aan hem toe te schrijven, hoe
wel dit niet geheel onwaarschijnlijk 
lijkt. Onderzoeker R~nckens pro
beerde met behulp van archivalia 
aan te tonen dat men in Leiden, 
waar Van Goyen vandaan kwam, op 
de hoogte kon zijn van de artistieke 
situatie in Westfriesland en dat Wil
lem Gerritsz. mogelijk deel uit 
maakte van een familie van schil
ders in Westfriesland.7 De naam 
'Gerritsz.' komt overigens veelvul
dig voor in de doop/trouw/be~ 
graaf( dtb )-registers in Hoorn. Zo 
wordt eeen zekere 'Cornelis Ger
ritsz., schilder, wonende tot Hoorn' 
genoemd in een notariële akte uit 
1624. 

Als laatste schilders die o.a. land
schappen maakten moeten Pieter 
Gallis en Mathias Withoos worden 
genoemd. Zij werden al in de afleve
ring over stillevenschilders bespro
ken. Dat Pieter Gallis ook land
schappen schilderde werd al ver
meld door Houbraken. Tot op he
den zijn deze landschappen echter 
slechts bekend uit literatuur. Van 
Mathias Withoos is er naast stille
vens ook een groot aantal land
schappen bekend. Ze zijn vaak ita
lianiserend (Withoos verbleef enige 
tijd in Italië), maar het Hollandse 
landschap koos hij eveneens als on
derwerp. Van zijn hand bestaan ook 
enkele stads- en havengezichten, 
o.a. van Hoorn en Amersfoort. Van 
een voorval als de dijkdoorbraak in 
Hoorn in 1675, maakte hij een teke
ning. Hij schilderde ook parkaan
zichten, vreemde landschappen die 
bestaan uit een combinatie van an
tieke monumenten, tuinvazen en 
beelden op de voorgrond, en daar
achter bijvoorbeeld een panorama 
van Rome. Zijn (bos)stillevens met 
planten en kleine dieren hebben 
veelal een landschappelijke achter
grond en het onderscheid tussen 
landschap en stilleven is daar niet 
meer duidelijk te maken. Withoos 
kwam pas op latere leeftijd in 
Hoorn werken, toen ook de ge
noemde schilder Hendrik Graauw 
naar Hoorn kwam. Over wederzijd
se invloed is evenwel niets bekend. 

Het lijkt er niet op dat de land
schapschilderkunst veelvuldig be
oefend werd door bekende Hoornse 
kunstenaars. Waarom het Westfrie
se landschap zo weinig door Hoorn
se schilders werd vastgelegd is niet 
duidelijk, al lijkt het voor de hand 
liggend dat het kustgebied en ook 
het Italiaanse landschap meer inspi
ratie boden dan het vlakke Westfrie
se landschap. Overigens hingen er 
blijkens overgebleven inventarislijs
ten van schilderijen uit de 18de 
eeuw zeker landschapjes (van niet
Hoornse schilders) bij Hoornse re
genten aan de wand. 

Een architectuurschilder 
De architectuurschilderkunst was 
over het algemeen gedurende de 
17de eeuw niet zo'n veelbeoefend 
onderwerp, zo ook in Hoorn. Er be
staat welgeteld maar één voor
beeld, een schilderij van het interi
eur van de Grote Kerk in Hoorn 
[afb. 4] . Het is tevens het enige 
werk dat bekend is van de schilder 
Gerrit Jansz. uyt den Ruygen 
(Hoorn 1657/58? - ?). Het schilderij, 
dat hangt in het WFM Hoorn, is 

vooral te zien als een historisch do
cument; de Grote Kerk brandde na
melijk in 1838 geheel af. Het werk is 
niet gesigneerd of gedateerd, maar 
volgens onderzoeker Renckens is 
een datum rond 1700 zeer aanneme
lijk op stilistische gronden.8 Van het 
interieur bestaat ook een gemerkte 
tekening, evenals een steendruk. 
In de dtb-registers Hoorn zijn enke
le gegevens over deze schilder ge
vonden door Renckens. Over zijn 
geboortedatum bestaat evenwel 
geen zekerheid, want zowel in 1657 
als 1658 werd een Gerrit gedoopt 
als zoon van een Jan Gerritsz. In 
1681 trouwde in Hoorn 'Gerrit Jansz 
uijt den Ruygen uit de Kruysstraet' 
met Lysbet Joosten; twee kinderen 
werden in Hoorn gedoopt. In het lid
maten- en attestatie boek van de 
Gereformeerde Gemeente Hoorn 
staat vermeld dat in 1678 aangeko
men was 'Gerrit Jansz. uijtten Ruij
gen j.g. van Hoorn'. Dat zou er op 
kunnen wijzen dat hij de stad enige 
tijd had verlaten, of uit een andere 
woonplaats afkomstig was. Zijn 
naam wordt verder vermeld onder 
degenen die in 1677 in het Glase-

Gerrit Jansz. Uyt den Ruygen, Interieur van de Grote Kerk in Hoorn 
(West/Ties Museum Hoorn). 
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maekersgilde Hoorn 'een proef ge
daan of het gilde als verver gekogt' 
hadden. Hij is daarmee de enige mij 
bekende Hoornse schilder die on
der de leden van het gilde voor 
(o.a.) schilders opgesomd wordt. 
Van geen enkele Hoornse schilder is 
verder een kerkinterieur of iets der
gelijks bekend. Stadsgezichten, die 
ook wel tot de architectuurschilder-

. kunst worden gerekend, werden wel 
regelmatig gemaakt. Het stadspro
fiel van Hoorn werd door de zee
schilders in hun havengezichten be
trokken (bij de eerder genoemde 
schilders Rietschoof en Van den 
Bos) of was onderdeel van een land
schap (bij Withoos). 

Onbekende schilders uit Hoorn 
Buiten de in de verschillende afleve
ringen genoemde schilders hebben 
er ongetwijfeld meer in Hoorn ge
woond en/of gewerkt. Zo zijn er een 
aantal namen van mogelijk Hoornse 
schilders te noemen, waarover mij 
vooralsnog nauwelijks iets bekend 
is. 
Een 'Giliam Framont schilder van 
Horen [=Hoorn] is int gilde [het St. 
Lucasgilde van Dordrecht] ontfan
gen den 12 November 1618 ... ". Mo
gelijk is hij dezelfde persoon als Gil
liam of Willem Jansz. Fermout (Fre
mout), een op jonge leeftijd gestor
ven schilder uit Dordrecht, wiens 
bijnaam 'Strazio Voluto' luidde.9 Vol
gens een mededeling in de Amster
damse registers ging een 'Barent 
Janss van Hoorn, schilder' in 1637 
in ondertrouw met Grietie Heyn
dricks van Amsterdam; de bruide
gom tekende: Baerent Jansse Mul
ler. Zijn naam wordt vermeld onder 
de leerjongens in 1623 en 1624 bij 
de portretschilder Jan van Raves
teyn in Den Haag.10 Ook over deze 
schilder is verder nog niets bekend. 
Onder de binnengekomen personen 
in de Gereformeerde Gemeente 
Hoorn in 1615 staat de naam 'Huijgh 
Jansz., schilder' vermeld; of hij een 
huis- of een kunstschilder was is on
duidelijk. Ook in inventarislijsten 
van schilderijen uit Hoornse verzà
melingen komen namen voor vaQ 
schilders die mogelijk afkomstig wa
ren uit Hoorn, of die er werkten. 
Van Jan Slob komen bijvoorbeeld 
twee tekeningen voor in de inventa- · 
ris van Hillegonda Coninck uit 1733. 
De naam Jan Slob de Jonge komt in 
1688 voor onder de overlieden van 
het Glazenmakers-gilde Hoorn. Mo
gelijk was hij de zoon van de bij 
Houbraken genoemde Jan Jansz. 
Slob, een glasschilder werkzaam in 
Hoorn, die geboren werd omstreeks 
1643 in Edam. 
Deze korte opsomming geeft wel 
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aan dat de lijst met Hoornse schil
ders in de l 7de eeuw ongetwijfeld 
langer moet zijn clan deze nu is. Ver
der hebben er in Hoorn natu.urlijk 
incidenteel ook schilders uit andere 
plaatsen gewerkt aan hun opdrach
ten. De haven bijvoorbeeld was ook 
voor niet-Hoornse kunstenaars een 
inspiratiebron. 

Tot besluit 
Op de overgang naar de 18de eeuw 
was er nog een aantal bekwame 
schilders werkzaam in de stad, 
maar na hen staat geen nieuwe ge
neratie van talentvolle Hoornse 
schilders op. Kunstenaars van bui
ten Hoorn zijn dan nodig om op~ 
drachten uit te voeren. Zowel op 
politiek als economisch gebied was 
Hoorn ondertussen niet meer de be
langrijke stad die het tot het mid
den van de l 7de eeuw was geweest. 
Zoals elders in Holland verminder
de de welvaart. Al in de tweede 
helft van de l 7de eeuw was de ach
teruitgang ingezet. Op het gebied 
van de schilderkunst biedt de 18de 
eeuw ook een geheel ander beeld 
dan de eeuw daarvoor. De geweldi
ge produktie van schilderijen liep 
toen ook in Hoorn op haar retour. 
Een direkte verklaring daarvoor is 
moeilijk te geven, maar de veran
derde economische en politieke si
tuatie hebben er zeker mee te ma
ken gehad. Het bezitten van een 
schilderijencollectie was uiteinde
lijk toch een luxe, die niet iedereen 
zich kon veroorloven. 
Het overzicht dat ik in vier afleve
ringen heb willen geven van de ver
schillende schilders die in de l 7de 
eeuw in Hoorn werkten, laat zien 
dat daar gedurende een eeuw spe
cialisten in verschillende onderwer
pen waren, die aan de ontstane be
hoefte aan schilderijen tegemoet 
konden komen. Zij waren lokale 
kunstenaars en schilderden voor 
hun beroep of als amateur, individu
eel, gespecialiseerd in één of meer 
onderwerpen, de een met wat meer 
talent dan de ander. Het lijkt erop 
dat de Hoornse portretschilders, 
met Rotius als belangrijkste expo
nent, in de eerste helft van de l 7de 
eeuw op de voorgrond traden. In' de 
tweede helft van de l 7de eeuw 
wordt hun positie als het ware over
genomen door de stillevenschil
ders. De komst van Withoos in 
Hoorn was mogelijk een belangrijke 
impuls voor de produktie in dit gen
re. Er was echter geen ·genre waarin 
Hoornse schilders speciaal uitblon
ken en zij waren geen echte ver
nieuwers. Ze kenden elkaars werk 
en lieten dat niet ongebruikt. Maar 
.er was geen sprake van een hechte 

groep van schilders die sterk door 
elkaar beïnvloed werd en allen in 
dezelfde stijl schilderden. In die zin 
bestond er dus geen 'Hoornse schil
derschool'. Misschien is het feit dat 
er in deze stad in de 17de eeuw bij
na van alles wat te krijgen was, nog 
het beste als typerend voor de 
schilderkunst in Hoorn te beschou
wen . 
Tijdens het. schrijven van dit artikel 
bereikte mij het bericht dat de heer 
Renckens is overleden. De heer 
B.J.A. Renckens, voor~alig mede
werker van .de Rijksdienst voor 
Kunsthistorische Documentatie in 
Den Haag, heeft onder meer zeer 
veel onderzoek gedaan naar Hoorn
se schilders. Van zijn hand zijn di
verse interessante artikelen over de 
Hoornse schilderkunst en over spe
cifieke Hoornse schilders versche
nen. Vele nieuwe gegevens bracht 
hij aan het licht. Zijn publicaties 
vormden een belangrijke bron van 
informatie bij het schrijven van de
z·e serie artikelen over Hoornse 
schilders. 
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Een avondlezing en een gesprek 

Henk Zantkuijl: J.M. Battus 

''Je went ook aan lelijke gebouwen'' 
Het was niet de eerste keer dat het voormalig hoofd van het Amster
damse Bureau voor Monumentenzorg, Henk Zantkuijl, in Hoorn een 
spreekbeurt hield. Maar tijdens de vierde avondlezing (door Oud Hoorn 
georganiseerd in het kader van de jubileumviering) in het eeuwenoude 
VOC-pakhuis kreeg het geboeid luisterende publiek weer verse en ver
rassende informatie, om niet te zeggen: gedurfde veronderstellingen te 
horen over het Hoornse monumentenbezit. 

Henk Zantkuijl woont na zijn 35-jari
ge arbeidsperiode in Amsterdam al 
weer enkele jaren in Hoorn, heel ge
rieflijk in de moderne Alexanderflat 
aan de Willemsweg. Hij is er met 
zijn vrouw komen wonen, eenvou
digweg omdat hier al een dochter is 
gehuisvest en omdat het lekker 
dicht bij Amsterdam is. Zijn komst 
naar hier was al bekend in de 
Hoornse monumentenkringen. Dat 
betekende dus dat de heer Zantkuijl 
in de Coenstad niet zou kunnen 
gaan stilleven. Het was in de tijd dat 
net de Monumentencommissie van 
de gemeente Hoorn werd gereorga
niseerd. Men zocht naar (nog) meer 
deskundigheid onder de commissie
leden en zo werd 'de oude rot in 
het vak' vriendelijk doch dringend 
binnengeloodst. En zo ontstond te
vens een nieuw Hoorns straatfeno
meen: het monumentenduo Arie 
Boezaard (van het gemeentelijk Bu
reau voor Monumentenzorg en 
Stadsvernieuwing) en Henk Zant
kuijl dat de oude Hoornse panden 
millimeter voor millimeter afstroopt 
op zoek naar onbekende zaken. 

Nieuw licht op oude panden 
Het ontwerp van Zantkuijls avond
lezing op 22 oktober jl. betrof de 
voor Hoorn kenmerkende architec
tuur. Daarbij noemde hij de vele 
eenverdieping-huizen (38% van de 
Hoornse binnenstadspanden), het 
steektrapje naar zolder (nog aanwe
zig bijvoorbeeld in Oud Hoorns 
pandje Buurtje 1) en de onderpui 
met consoles op stijlen (bijvoor
beeld een ander Oud Hoorns bezit: 
Bierkade 10). 
Na een kort historisch overzicht, 
gelardeerd met voor het publiek 
complimenteuze terzijdes als: "Dat 
weet u natuurlijk allemaal al", kwam 
met name een drietal belangrijke 
monumenten in Hoorn ter sprake. 
Allereerst het Huis Verloren (Kerk
straat 10) waarbij o.a. de vraag is: 
uit welk jaar ongeveer dateert de 
voorgevel? Nauwkeurigheid van kij
ken is hierbij de belangrijkste ver-

eiste. Hoe zit het met de festoenen? 
Wat zegt de lage borstwering onder 
de ramen en wat leren ons de kle
zoortjes? En hoe kunnen drie Lode
wijkstijlen gezamenlijk aanwezig 
zijn in de trits bordes, hek en deur
partij? 
Is de gevel uit ca. 1720? Om zeker
heid te krijgen moeten we ook naar 
de eigenaren/bewoners op zoek, 
zegt Zantkuijl. In 171 7 overlijdt de 
toenmalige bewoner Dirk van Fo
reest. Geldt hier de gedachte: als 
dames weduwe worden, beginnen 
ze een nieuw leven door het huis te 
moderniseren? 
In ieder geval maakte Zantkuijl zijn 
publiek duidelijk dat we bouwstijlen 
en ornamenten niet teveel in een 
vast keurslijf van jaartallen moeten 
dwingen. Een bekwame tachtigjari
ge beeldhouwer kon in 1620 best 
nog een gotische versiering hak
ken". 

Een ander nog te weinig onderzocht 
Hoorns object zijn de friezen aan de 
Bossuhuizen. Volgens Zantkuijl zijn 
die nooit in één keer in de huidige 
samenstelling gecreëerd. De gevels 

Henk Zantkuij/, thuis in zijn werkkamer. 

zijn verbouwd, eventuele pak
huisluiken zijn verwijderd en bijv. 
een in Hoorn zo veelvuldig voorko
mende scheepjesgevelsteen (uit 
een ander pand?) is keurig in de Sla
pershavencollage ingepast. 
En zou het middelste stuk niet af
komstig kunnen zijn uit een pand 
aan de Rode Steen, een tekening 
van Pronk zou als mogelijk bewijs
stuk kunnen dienen". 
Kortom, het is de hoogste tijd voor 
een pittige studie over Hoorns be
kende gevelstenenverzameling. 
En dan het poortje van het Wees
huis aan de Achterstraat met zijn 
huidige kleurrijke aanzien. Er staat 
1620 op, maar onderzoek leert dat 
het een eeuw later moet zijn. Is hier 
ook sprake van een samenraapsel 
van diverse onderdelen afkomstig 
van elders? 
Vraag aan het publiek: "Weet u een 
verdwenen poortje waar de festoe
nen van het Weeshuispoortje van 
afkomstig zijn?" Als je goed kijkt (en 
goed kijken is het adagium van 
Henk Zantkuijl; dat blijkt wel uit de 
laatste stelling bij zijn dissertatie 
van 1991: "Gebouwen leert men 
kennen door te kijken."), zie je dat 
de pilasters verschillen tonen. En 
zo is er meer. Die avond werd nog 
veel meer naar voren gebracht en 
de moraal van deze avondlezing is: 
Henk Zantkuijl moet zijn bevindin
gen publiceren en wat mij betreft: 
het liefst in dit kwartaalblad. 
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Henk Zantkuijl in een karakteristieke pose: 
Avondlezing in het VOC-paklwis. 

Een avond praten met een 
monumentofiel 
Praten met Henk Zantkuijl bij hem 
thuis, omringd door historische en 
kunstzinnige voorwerpen en pren
ten, over alles wat met bouwen in 
de binnenstad te maken heeft, bete
kent voor de wederpartij vooral lui
steren naar een scherpzinnig, diep
gravend college op dit gebied. En 
dat is begrijpelijk, want Zantkuijl is 
niet alleen tientallen jaren restaura
teur en gemeenteambtenaar ge
weest maar hij heeft evenzolang les 
gegeven, bijvoorbeeld twintig jaar 
college aan ingenieurs i.o. aan de 
Technische Hogeschool in Delft. 
Ik vroeg aan hem hoe hij in het vak 
is terecht gekomen. Bij hem bleek 
de appel niet ver van de boom te 
zijn gevallen. Wandelen en huizen 
kijken deed hij als jongen aan de 
hand van zijn opa in Utrecht. De fa
milie zat al generaties in de bouw. 
Henk werd in 1925 in Utrecht gebo
ren uit een geslacht van timmerlie
den en aannemers. Hij heeft nog 
even nagedacht over een studie om 
huisarts te worden, maar neen". Na 
de MTS-bouwkunde te hebben 
doorlopen in de oorlogsjaren ging 
hij stage lopen bij Willem Stooker, 
ambtenaar bij gemeentewerken 
Utrecht en in zijn eentje verant
woordelijk voor het hele restaura
tiebeleid aldaar. Als jonge knaap 
werkte Henk mee aan de restauratie 
van de Dom(toren) en andere 
Utrechtse kerken. 
Hij is vol bewondering voor Stooker 
die toen een middeleeuws aandoen
de loods bestierde met zo'n twintig 
steenhouwers die bij gebrek aan an
dere technische middelen soms 
met de h~ö.d hun stenen zaagden." 
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In 1953 gaat hij werken in Amster
dam. Hij komt er in dienst bij het 
nieuw opgerichte Gemeentelijk Bu
reau voor Monumentenzorg met 
o.a. als collega R. Meischke, bekend 
o.a. 'van de 'interieurbijbel' Het Ne
derlandse woonhuis van 1300-1800, 
Haarlem, 1969. Toevallig is Zantkuijl 
anno nu met dezelfde Meischke be
zig aan een vernieuwde heruitgave 
(in vier delen!) die komend jaar zal 
gaan verschijnen. En over toeval ge
sproken: ons gesprek werd even on
derbroken door een telefoontje van 
dezelfde Ruud Meischke". 
Bij elkaar werkt hij 35 jaar in dienst 
van de gemeente, eerst als opzich
ter /tekenaar, dan als restauratie-ar
chitect. Hij wordt hoofd van de af
deling en wetenschappelijk advi
seur. De TH haalt hem naar Delft in 
de sector restauratie. De contacten 
met de Rijksdienst voor Monumen
tenzorg kunnen goed genoemd wor
den. Namen van bijvoorbeeld Mei
schke (natuurlijk, die daar baas 
werd), Herman Janse en Walter Kra
mer worden genoemd. In de tachti
ger jaren ging het wat moeizamer, 
vooral als het om beleidszaken 
ging, maar Zantkuijl kon zich blijven 
uitleven in bouwkundig en bouw
kunstige zaken. Het is duidelijk dat 
Henk Zantkuijl ook veel gepubli
ceerd heeft. Voor mij was zijn naam 
al sinds 1975 bekend als die van de 
auteur van het boek in afleveringen: 
Bouwen in Amsterdam; het woon
huis in de stad, een uitgave in sa
menwerking met de Vereniging 
Vrienden van de Am-
sterdamse binnenstad. 
Deze onuitputtelijke 
bron van informatie 
over bijzonderheden in 
woonvorm en construc
tie die door recent bou
whistorisch onderzoek 
aan het licht waren ge
bracht, behandelt on- • 
derwerpen als: het hou
ten stadshuis, oude ver
ven voor de huisschil
der, het raam, de deur, 
de schouw enz. door de 
eeuwen heen, plafonds 
en wanden, de diverse 
bouwstijlen en ga zo 
maar door. Ikzelf heb 
daarvan ruim gebruik 
gemaakt voor mijn jaar
lijkse cursussen bouw
kunst. 
Het gaat om in totaal 
zestig afleveringen die 
dit jaar hun besluit krij
gen als het register ge
reed is. 

Weeshuispoort. 

Kerl~straat JO. 

In 1989 gaat hij met pensioen. Hij 
spreekt tijdens de afscheidsreceptie 
een lange rede uit waarin hij "wil fi
losoferen .. aan de hand van 'the 
seven lamps of architect ure' (een 
term van de bekende Engelse kunst
historicus en maatschappijhervor
mer John Ruskin). Heel kort: die ze
ven brandpunten zijn volgens Zant
kuijl: het vak en de vakman, het be
leid van de overheid, de eigenaren 
van monumenten, de restaurerende 
instellingen en oudheidkundige ver
enigingen, de restauratiefilosofieën, 
de stad zelf als belevingsobject, en 
als laatste lamp het contact tussen 



en de samenwerking met alles wat 
en iedereen die zich met de zorg 
voor monumenten bezig houdt 
(Zantkuijl doelt hier m.i. op de on
dervonden kameraadschap en me
dewerking in deze). 
Als kroon op zijn arbeid wordt hem 
in september 1991 de doctorsgraad 
in de technische wetenschappen 
uitgereikt aan dezelfde TH van Delft 
waar hij zoveel jaren technici heeft 
opgeleid. 
Zijn proefschrift bestaat uit de laat
ste twaalf afleveringen van Bouwen 
in Amsterdam, een zelfstandige een
heid waarin de ontwikkeling van het 
Amsterdamse woonhuis van het 
laatst van de zeventiende eeuw tot 
aan 1940 wordt beschreven. Het is 

--- een fascinerende en zeer leesbare 
studie en in mijn onwetendheid 
dacht ik dat wat Zantkuijl meedeelt 
over de Amsterdamse huizen ook 
opgaat voor die in Hoorn. 
Dat blijkt dus (zie zijn Avondlezing) 
niet altijd te kloppen. 

Is Hoorn af? 
Ik vraag hem of we in Hoorn nu zo 
langzamerhand niet zijn uitgeres
taureerd. Een domme vraag, want 
zo'n onderhoudsbeurt is niet voor 
de eeuwigheid. Per mensenleeftijd 
moet een pand een paar keer onder 
handen genomen worden. Je kunt 
spreken over een onderhoudscy
clus (denk aan restauraties in deze 
eeuw van bijvoorbeeld de Noorder
kerken de Oosterpoort). 
Henk Zantkuijl vindt zeker niet dat 
je het stadsbeeld als dat van Hoorn 
moet 'invriezen', je moet niet - als in 
een openluchtmuseum - alles hou
den zoals het is. Het vernieuwings
proces moet doorgaan. Hij verwijst 
naar Hoorn zelf met zijn gotische 
kerken maar ook zijn panden uit de 
Pruikentijd waarvoor 17e-eeuwse 
voorgangers geheel of ·gedeeltelijk 
moesten wijken. Er mag best nieuw
bouw gepleegd worden binnen het 
beschermde stadsgebied, vindt hij, 
als het waardevolle maar behouden 
blijft en het vernieuwen geschiedt 
zonder breuk met het voorafgaan
de. Zo'n bouwkunstige vloek in zijn 
voormalige werkstad is bijvoor
beeld de nieuwbouw voor de U.B. 
aan de Amsterdamse Singel tussen 
Spui en Heiligeweg. Merkwaardig is 
echter dat je toch gewend raakt aan 
zo'n misbaksel. Je went ook aan le
lijke dingen. 

Lelijkheid heeft een eigen waarde 
"En vergeet niet," zegt hij, "niet al
les uit de 17e en 18e eeuw is mooi. 
Er is qua bouwen ook veel kruimel
werk tot stand gekomen. Maar die 
dingen, als ?e bewaard zijn geble-. 

ven, hebben toch ook weer een an
dere waarde dan de architectoni
sche, zo'n pandje heeft historische 
betekenis omdat het ons iets vertelt 
over hoe onze voorouders leefden. 
Denk maar aan het Veenenlaancom
plex: de arbeidershofjes die er 
bouwkunstig niet bepaald uitsprin
gen, maar in ander opzicht echt 
uniek zijn. Zoiets past in de doorlo
pende bouwgeschiedenis van 
Hoorn!" 
Het blijft trouwens een discutabele 
kwestie: wat is mooi en wat is lelijk? 
We praten even over Bouwkunst in 
de stad en op het land door Herman 
van der Kloot Meijburg uit 1918: een 
boek met 424 foto's. Hierin worden 
steeds foto's naast elkaar geplaatst 
van hoe het wel en hoe het niet 
moet. Foto 91 met Bierkade 10 te 
Hoorn geeft het goede voorbeeld 
qua dakvorm maar foto 92 toont 

Stapershaven 1. 

'willekeurig gevormde topgevels te
gen een zeer versnipperd dakschild' 
(maar wij zouden in de Hoornse 
monumentencommissie deze lelijke 
huizen zo als monument kwalifice
ren). Foto 188 heeft als onder
schrift: 'Bonte, brutaal zich opdrin
gende onderpui, slecht van samen
stelling en schreeuwend van kleur, 
geheel op zichzelf behandeld', en 
dan gaat het om de Jugendstil-on
derpui van Kleine Noord 25, die on
danks felle strijd overgeplaatst is 
naar het Buitenmuseum in Enkhui
zen (nu een juweeltje in de 'Hoorn
se buurt' aldaar). En we denken aan 
de oude Kerkmeijer die schreef: 
"maar stilzwijgend aan de Grote 
Kerk voorbij te gaan" (nu rijksmo
nument!). 
Dus: de opvattingen veranderen. 
Zantkuijl houdt overigens niet van 
strenge regelgeving: "Dat zou ver-
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starring in de hand werken. Eigen
lijk past een klokgevel ook niet 
naast een trapgevel. Maar als er 
nieuwbouw gepleegd wordt, moet 
rekening gehouden worden met de 
morfologie van het stadsbeeld: er 
moet een relatie zijn van het pand 
met zijn omgeving. Ook in vroeger 
eeuwen trachtte de overheid door 
middel van stadskeuren een harmo
nisch straatbeeld te bereiken door 
bijvoorbeeld de verdiepingshoogte 
voor te schrijven." 

En dan begint Henk Zantkuij l aan 
een nieuw college over veranderin
gen op dit gebied als je het middel
eeuwse bouwen vergelijkt met dat 
uit de Gouden Eeuw. "Van het oude 
Sint-Jansgasthuis uit 1563 staan de 
kozijnen scheef in de gevel: het in
terieur bepaalde dat. Na 1600 zou 
geëist zijn dat ze recht in de gevel 
worden aangebracht. Dan wordt de 
gevel gezien als een onderdeel van 
het 'straatgebeuren'. 
We raken in discussie of er een 
ranglijst van monumenten moet 
worden samengesteld: met grada
ties als zeer waardevol tot minder 
waardevol. 
Mij lijkt dit zeer gevaarlij k. Zantkuijl 
ziet het nut hiervan in: je kunt aan 
nieuwe eigenaren duidelijk maken 
dat ze een 'C-pand ' hebben gekocht 
(minder waardevol) waaraan best 

152 

Sint-Pietershof aan het Dal. 

wat gewijzigd mag worden, of een 
'A-pand' dat ongerept moet blijven. 
Overigens is hij van mening dat 
men bij het waarderen van een 
pand vaak teveel alleen maar kijkt 
naar het vooraanzicht, de straatge
vel. En inderdaad, we hebben het al 
verscheidene keren gemerkt in de 
Hoornse Monumentencommissie: 
Zantkuijl en ambtenaar Monumen
tenzorg Boezaard doen toch steeds 
weer opnieuw ontdekkingen in het 
binnenste van woningen en andere 
gebouwen. En dat is zeer waardevol 
als het gaat om verbouwingsplan
nen. Veel minder dan vroeger dreigt 
het gevaar dat historische onderde
len in de puinbak verdwijnen. Want: 
onbekend maakt onbemind. 
Ik vraag hem tenslotte wat hij de 
mooiste plek van Hoorn vindt. 
Toen ik deze vraag aan ons erelid, 
mevrouw Herma M. van den Berg 
stelde, noemde zij het Rode Steen 
met het zicht op het Westfries Mu
seum. En ze vroeg zich af wie de ar
chitect daarvan zou zijn. Henk Zant
kuijl heeft daar zeker een mening 
over. Die vernemen we nog wel. 
Voor hem is het Dal en omgeving 
daarvan de plaats waar hij graag 
rondstruint. Want hij is een minnaar 
van het sobere classicisme uit de 
tweede helft van de 17e eeuw en 
daar past de straatgevel van het 
Sint-Pietershof uit 1692 perfect in. 

Overigens komt over dit prachtige 
gebouw binnenkort een boekwerk 
uit. En achter de schermen daarvan 
werkt ook de heer (want dat is hij in 
alle opzichten) doctor Hendrik Ja~ 
cob Zantkuijl mee. 
Na zich met vierduizend restaura
ties in Amsterdam te hebben bezig
gehouden, legt hij nu zijn vergroot
glas op de Hoornse huizen, straten 
en mensen uit het verleden. Modern 
Hoorn kreeg als overloopgemeente 
veel Amsterdammers binnen zijn 
stadsgrenzen. Oud Hoorn profiteert 
daar nu mutatis mutandis terdege 
van. 

Mocht u langs de Amsterdamse Kei
zersgracht wandelen en nummer 
123 passeren, het Huis met de Hoof
den, waar het Gemeentelijk Bureau 
Monumentenzorg is gevestigd, 
steekt u dan even schuin over naar 
het hoekhuis Leliegracht 38. Daarin 
treft u een gevelsteen aan die ter ge
legenheid van Zantkuijls pensione
ring is aangebracht: dan ziet u daar
op afgebeeld een zandloper met een 

. bergje zand waarin ... u raadt het al: 
een kuiltje te bespeuren is! 

Om de beeldspraak naar Hoorn te 
trekken: laten we hopen dat Henk 
Zantkuijl van zijn hart geen moord
kuil maakt als het gaat om de 
Hoornse bouwhistorie. 



Pand Gedempte Turfhaven 6 Petra van Diemen 

De historie van pand Gedempte Turthaven is een interessante, zowel 
waar het de bouw als de bewoners betreft. Het heeft siilds 1852 een 
winkelfunctie, eerst als koffiehuis, nu is het een chocolaterie. 
Het lijkt op het eerste gezicht om een woon-/wirikelpand te gaan waarbij 
boven- en ondergevel een mooie eenheid vormen. Bij nadere beschou
wing blijkt echter dat de. onderpui op een afwijkende wijze is opge
bouwd. Zoals bij vele panden gebeurde werd ook hier in verschillende 
perioden de onderpui veranderd. 

Beschrijving 
Het pand bestaat uit twee bouwla
gen oilder één kap; de bovengevel 
is gemetseld in kn~isverband. De 
opbouw is sterk symmetrisch, 
waarbij zowel boven- als onderge
vel opgedeeld zijn in drie traveeën. 
Een glazen ingangsdeur in het mid
den wordt geflankeerd door winkel
ramen. Opmerkelijk is dat de stoot
voeg·en in het metselwerk boven el
kaar geplaatst zijn, wat bouwtech
nisch zeker ongunstig is. Dit kan tot 
een slordige ingreep bestempeld 
worden van degene die dit werk 
heeft uitgevoerd. 
In de bovengevel zijn drie stolpra
men te zien, welke geprofileerde ko
zijnen met kraalprofiel hebben. De
ze kozijnen blijken toognagels te be-

-vatten, wat vaak duidt op een acht
tiende eeuwse herkomst. Boven de 
ramen is een getoogde anderhalf
steends hanekam aangebracht. Dit 
geheel wordt afgesloten met een 
zwaar geprofileerde kroonlijst, zo
als overigens ook bij de ernaast ge
legen panden te zien is. 
Het afgewolfde zadeldak, met op
nieuw verbeterde Hollandse pan 
( o.v.h.) gedekt, heeft in het midden 
een eenvoudige dakkapel met stolp
raam. Deze dakkapel geeft een be
scheiden nadruk op de middenas 
van het perceel. 

tig jaar waarin geen gegevens be
kend zijn, worden de echtelieden 
Adam Simmers en Lysabeth Louwe
rus Kuyper als eigenaren genoemd. 
Deze hadden tevens het hoekpand 
Gedempte Turfhaven 2 in hun bezit. 
Het zou kunnen dat zij het pand 
hebben gekocht van ene Pieter 
Wienhuis en Grietje Jans Schettin
ga, daar Simmers een schuld aan 
deze blijken te hebben van f 1000,-. 
Dit bedrag zou dan de koopschuld 
kunnen zijn. 
Twee jaar na aankoop wordt het 
pand geveild, in hetzelfde jaar als 
dat gebeurde met Gedempte Turf
haven 2. Tijdens de veiling van 1776 

laat de makelaar Jan Waardenburg 
het pand in handen overgaan van 
Ysbrandt Abbes voor het bedrag 
van f 1035,-. Zijn aankoop wordt om
schreven als een huis met grond en 
een vrije uitgang aan de Nieuwe 
Noord gelegen. In 1787 blijkt Ys
brandt Abbes inmiddels overleden. 
Diens weduwe, Fokkeltje de Graaf, 
verkoopt het pand tezamen met het 
ernaast gelegen pand Gedempte 
Turfhaven 4 aan Pieter Dorsman. 
Vanaf 1791 staat Neeltje Swarebak-

ker, de gesepareerde huisvrouw van 
Pieter Dorsman, te boek als eigena
resse van zowel Gedempte Turfha
ven 4 als 6. Zij verkoopt Gedempte 
Turfhaven 4 in 1791, maar behoudt 
pand nr. 6 drie jaar langer, tot 1794, 
in eigendom. Gedurende deze perio
de heeft zij een winkel in potten, 
pannen en vodden in het pand (zie 
artikel over Gedempte Turfhaven 
4). In 1 794 verkoopt zij het pand 
aan Barend van der Kolk, voor de 
-prijs van maar liefst f 1700,-. Op
nieuw wordt opgemerkt dat een uit
gang gelegen aan het Nieuwe Noord 
aanwezig is, wat blijkbaar als bege- · 
renswaardig wordt gezien. 
De tapper Willem Paternot wordt in 
1810 eigenaar van het pand door 
het voor een bedrag van f 1000,- te 
kopen van Anna Catharina Blom, de 
weduwe van Barend van der Kolk. 
Opgemerkt wordt dat het niet al
leen om een winkelpand gaat, maar 
ook om de hierin aanwezige winkel
waren. Helaas wordt niet verteld 

om welke goederen het gaat. 
Paternot houdt het pand zeventien 
jaar in zijn bezit om het vervolgens 
in 1827 te verkopen aan de grondei
genaar Dirk Groen. Het bedrag dat 
Paternot ontvangt voor zijn voor
malig eigendom is minder dan een
derde van het in 1 794 betaalde kapi
taal, namelijk slechts f 500,-. Ver
moedelijk heeft in de tussenliggen
de periode een waardeverminde
ring plaatsgehad, maar verdere 
informatie ontbreekt hierover. 

Eigenaren en bewoners 
De oudste bekende informatie over 
Gedempte Turfhaven 6 dateert uit 
het begin van de achttiende eeuw 
en dan nog wel indirect via het er
naast gelegen pand Gedempte Turf
haven 8. Tussen 1710 en 1711 wordt 
Pieter Ysbrandt als belending van 
dit laatst genoemde perceel ge
noemd. Drie jaren later worden de 
eryen Stoffel Janszn Fonteynen als 
vermoedelijke eigenaren opgege
ven. 

Nostalgische foto van de Gedempte Turfhaven omstreeks 1915. Rechts de toenmalige zaak 
in huishoudelijke artikelen van Venverloo. Pal ernaast links Ged. Turfhaven 6, destijds 
café Preijer, nu een zaak in chocolaterieën. 

De eerste geregistreerde verkoping 
dateert uit 1719, wanneer een onbe
ken_de eigenaar het pand verkoopt 
aan · Jacob van Zuylen. Van Zuylen 
blijkt echter als tussenpersoon te 
hebben gefungeerd, Jacob Jan 
Dirkszn Pot-is de echte nieuwe eige
naar . 
.Na een periode van meer dan veer-
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De weduwe van Dirk Groen, Antje 
Stieltjes, verkoopt huis en grond, 
waarvan de omvang op 'één roed 32 
ellen' gesteld wordt, aan winkelier 
en koopman Hendrik Dugardijn 
(*1803). Antje Stieltjes had het 
pand in eigendom gekregen via een 
acte van scheiding over de boedel 
van Dirk Groen. Voor dit nagelaten 
onroerend goed ontving zij het be
drag van f 500,-. 
Toch blijkt uit de kadastrale gege
vens dat in de tussentijd nog ie
mand anders eigenaar van het pand 
geweest moet zijn, namelijk de 
goudsmit Jan Schuit. De rol van de
ze Jan Schuit blijft overigens ondui
delijk. Bekend is in ieder geval dat 
Hendrik Dugardijn in 1852 een 
schuld van f 2500,- had aan Cornelis 
Schuit Dirkszn, wellicht familie van 
Jan Schuit. Hierbij fungeerde Ge
dempte Turfhaven 6 als onderpand. 
Jan Schuit was overigens niet de 
enige schuldeisenaar. In 1847 had 
Hendrik Dugardijn al een schuld 
van f 600,- aan Matthijs Snoek ge
had. 
In 1830 wordt Hendrik Dugardijn 
echter als bewoner van zijn pand 
opgegeven, samen met zijn dochter 
Catharina Margaretha (* 1824). De 
vrouw van Hendrik, Catharina Gies
berg (*1791 Waddinxveen) wordt 
niet gemeld, wellicht was zij inmid
dels overleden. In 1850 wordt aan
gegeven dat ook een zoon in het 
huis woont, namelijk Abraham (*21-
4-1831). Deze kantoorbediende en 
later winkelier van beroep, huwde 
op 16 november 1855 met Sijtje 
Kraaij (*28-3-1834). 
Abraham kocht in 1856 het pand 
voor het bedrag van f 3000,- van zijn 
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vader. Hij bewoonde het pand met 
zijn vrouw en drie kinderen tot 
1869, toen de gehele familie naar 
Noord-Amerika emigreerde. 
Vervolgens woonde de goudsmid 
Pieter Jacobus Dugardijn (*7-12-
1832) in Gedempte Turfhaven 6. 
Wellicht was diens vader, Jacobus 
(*26-9-1805) een broer van de eer
der vermelde Hendrik. Pieter was 
op 19 juli 1866 met de Amsterdamse 
Charlotta Sophia Walter (* 15-2-
1831) gehuwd. Hij vertrok met zijn 
echtgenote in 1870 terug naar haar 
geboorteplaats. Vanaf 1870 tot 1872 
bleef hij wel eigenaar van het pand, 
nadat hij het van Abraham Dugar
dijn gekocht had. 
De volgende eigenaren zijn Simon S. 
Reek en consorten. Dezen verkopen 
het pand in 1921 aan Margaretha 
Potgieter, winkelierster van beroep. 
In datzelfde jaar verkoopt zij echter 
alweer aan George J.C. Colignon 
c.s., een koopman afkomstig uit Ant
werpen. In 1929 kwam de Algemene 
Transport Onderneming uit Utrecht 
in het bezit van het pand. Deze on
derneming verkoopt in 1942 aan de 
laatst bekende eigenaar, Johannes 
B.Post. 

Bewoners 
De personen, die tussen 1860 en 
1900 in Gedempte Turfhaven 6 heb-

schoonmoeder, Trijntje Langswater 
(*15-2-1838) en woonachtig in Aven
horn, logeerde in 1894 drie dagen 
bij haar dochter en schoonzoon. 
Jacobus Petrus Gevelaar (*19-11-
1829 Ostende) had een functie bij 
het leger, eerste Luitenant van de 
Infanterie. In 1863 was hij vanuit 
Amsterdam naar Hoorn gekomen 
om in 1865 met onbekende bestem
ming te vertrekken. 
De schrijnwerker Jacob van Groe
nou (*16-7-1856), gehuwd op 28 mei 
1880 met Cornelisje Stoepker (*30-
4-1856 Texel), woonde met vijf na
komelingen op de bovenverdieping 
van het pand, zonder gebruik te ma
ken van de winkelruimte. 
De volgende bewoner was de goud
smidsknecht Hermanus Kolkman 
(*28-4-1824 +22-6-1898). E.en jaar na 
het overlijden van zijn vrouw, Dieu
wertje Demmerdaal (*31-5-1830) 
+14-3-1881) vertrok hij met zijn twee . 
dochters naar Voorburg. Toen hij 
drie jaar later naar Hoorn terug
keerde had hij zich inmiddels opge
werkt tot S!en zelfstandige goud
smid en vestigde hij zich.,in een ei
gen winkel aan de Gedempte Turf
haven 6. 
Gerrit Jan Meyer (* 15-11-1839 Am
sterdam +16-10-1866 Utrecht) even
als de Belg Gevelaar, luitenant der 
infanterie, was op 30 december 

Van koffiehuis tot chocolaterie 

ben gewoond zijn in alfabetische 
volgorde: 
De weduwe van Nicolaas Bakker, 
Christina Myranda de Wolft (* 18-2-
1817 +25-8-1896), woonde met haar 
drie kinderen op de bovenverdie
ping. Waarschijnlijk werd geduren
de de tijd dat zij de bovenverdie
ping huurde de eronder gelegen 
winkelruimte aan iemand anders 
verhuurd. 
Tussen 1870 en 1873 verbleven Jan 
Bronkhorst (*6-8-1821 Schillinx
hout) er met echtgenote Antje Wa
gemaker (*12-10-1818 Wieringen). 
Aangezien Jan winkelier van beroep 
was zou het mogelijk kunnen zijn 
dat hij tevens gebruik maakte van 
het winkelgedeelte en niet slechts 
huurder was van de woonverdie
ping. 
Felix Jacobus Maria Feyer (*1-5-
1871 Amsterdam), die voorzover 
bekend geen beroep uitoefende, 
was gehuwd met de naaister Grietje 
Langswater (*28-8-1868 Avenhorn). 
Waarschijnlijk voorzag zij voor het 
grootste gedeelte in hun onder
houd. Ze hadden een zoon, Petrus 
Hendricus Johannes (*9-3-1894). De 

1865 vanuit Bergen op Zoom naar 
Hoorn gekomen. Hij vertrok l~ter 
naar Utrecht, waar hij is overleden. 

·In 1868 komt de weduwe Nuyens, 
Maria Netten genaamd (*19-3-1830) 
met haar twee zonen vanuit St.-Eu
statius in West-Indië terug naar 
Hoorn. Twee jaar later vertrekt zij 
echter naar Utrecht, om in 1873 we~ 
derom in Hoorn terug te keren. In 
1876 verdwijnt zij voorgoed uit de 
stad, als zij naar Amsterdam ver
huist. 
Bij de volgende familie komen we 
wederom de naam Demmerdaal te
gen. Simon Reek (*18-5-1846) was 
namelijk op 31 mei 1871 met Marie 
Demmerdaal (*20-5-1849) getrouwd. 
Simon, eerst kuiper van beroep 
maar later koffiehuishouder, moest 
naast zijn vrouw ook drie kinderen 
onderhouden. 
Evenals J.P. Gevelaar en G.J. Meyer 
was Arij Hendrik Willems Veldlrorst 
(* 10-9-1833 's-Gravenhage) in dienst 
van het Nederlandse leger, tweede 
luitenant der infanterie. De datum 
van zijn komst naar de garnizoen
plaats Hoorn is onduidelijk; in 1863 
vertrekt hij naar Haarlem. 



Klaas Westerdijk (*26-12-1840 Heen
vliet), machinist van beroep, trouw
de met Trijntje Demmerdaal (*25-
10-1843 + 10-6-1881), een inmiddels 
bekende familienaam. Zij verbleven 
met hun drie kinderen vanaf 1871 
tot 1885 in Hoorn, waarna zij naar 
Amsterdam vertrokken. 
Frans Zeylenmaker (* 10-2-1831), 
evenals zijn vader schipper van be
roep, huwde op 5 mei 1864 met Aal
tje Reek (*14-8-1836). Zij woonden 
met vier kinderen aan de Turfha
ven. Tussen 1894 en 1899 verbleef 
de familie in Amsterdam. 

Geschiedenis 
De bouwhistorie van het perceel is 
terug te voeren tot het jaar 1852. 
Dan wordt de eerst bekende in
greep aan het pand uitgevoerd. 
Eigenaar en bewoner Hendrik 
Dugardijn, winkelier van beroep, 
vraagt toestemming om een gedeel
te van zijn pand te mogen amove
ren en wederopbouwen wegens 
bouwvalligheid. Bedoeling is om 
daardoor tevens de winkel te ver
ruimen en 'de tusschen ruimte, be
staande tusschen zijn huis en dat 
van Maria Zweering aan zijn perceel 
te moogen toevoegen.' 
Nadat Maria Zweering, zijn buur
vrouw, heeft aangegeven hiertegen 
in het geheel geen bezwaar te heb
ben en de rooimeesters aangeven 
dat het slechts tot verfraaiing en 
verbetering zal leiden, zal de ver
bouwing plaats gevonden hebben. 
In 1886 vraagt Simon Reek, de toen
malige eigenaar van het pand, of hij 
het perceel mag verbouwen en in
richten tot koffiehuis, waarbij hij 
sterke drank wil verkopen. Hij 
schrijft een brief aan de gemeente, 
waarin hij onder meer vraagt: 
'Met deze verzoek ik U Ed. beleefde
lijk mij de vergunning toe te staan 
om rede ik door mijne ongesteld
heid het vak van kuiper niet meer 
zal kunnen waarnemen. 
Daarom heb ik mijn huis laten inrig
ten voor koffiehuis om zoo veel mij 
broodwinning te behouden ... ' 
Helaas voor Reek wordt hem de 
vergunning tot verkoop van klein
handel in sterke drank geweigerd. 
Het perceel wordt echter wel tot 
koffiehuis ingericht. In 1888 wordt 
namelijk Simon Reek vermeld als 
koffiehuishouder aan de Gedempte 
Turfhaven 5-229. In 1888 vraagt 
Simon wederom vergunning tot het 
verkopen van sterke drank, waar
voor hij ditmaal de volgende rede
nen aanvoert: 
1: aan de zuidzijde van de Turfha

ven wordt dichtbij de markt van 
varkens en kalveren gehouden, 
ook van schapen en lammeren 

op zaterdag; 
2: zijn perceel is een flink gebouw 

met een fraai gezicht aan de 
markt en er bestaat gelegenheid 
voor kooplieden; 

3: dat hij op zware lasten zit van 
zowel de plaatselijke overheid 
als het Rijk; 

4: dat hij de belofte doet nooit tot 
kroeg te worden; 

5: dat de Turfhaven een straat is 
waar van zowel ingezetenen als 
reizigers komende en gaande 
naar het spoorwegstation en an
dere buitenlieden het meest en 
drukste gebruik van maken; 

6: dat de adressant van een onbe-
sproken gedrag is. 

In een nieuwe brief schrijft hij ver
volgens, dat het verplaatsen van de 
zaterdagmarkt naar de Gedempte 
Turfhaven het wenselijk maakt, dat 
meer dranklokaliteiten worden toe
gestaan, met name een lokaal voor 
drank, in hoeveelheden minder dan 
twee liter. De aanvraag tot vergun
ning beperkt zich trouwens nu tot 
het verkopen van drank op de za
terdagen. Reek wijst daarbij op het 
feit dat alleen C. Botman in de buurt 
voor de handelaren aanwezig is om 
de dag met een borrel af te sluiten, 
wat 'de gewoonte' is. De drank zal 
verkocht worden, zo schrijft hij ver
der, door hemzelf en zijn vrouw, 
waarbij 'een vrouwelijke dienstbode 
boven de zestien jaar' zal assiste
ren. 
Ondanks de vele redenen van Reek 
wordt het verzoek re-
soluut van de hand 
gewezen. 
In 1886 wordt mel
ding gemaakt van het 
feit dat veranderin
gen aan de onderpui 
van het pand nood
zakelijk zijn. J. van 
den Berg Szn vraagt 
dan namens de eige
naar Simon Reek ver
gunning tot 
'verplaatsing van een 
kozijn op de plaats 
waar thans het deur
kozijn staat, en het 
deurkozijn waar 
thans het raamkozijn 
staat aan de noord
kant van het Nieuwe 
Noord'. 
Vervolgens wordt in 
1920 door de firma B. 
Sanders en Zonen 
het interieur gewij
zigd, waar hier niet 
verder op ingegaan 
wordt. 
De Hoornse architect 
H.J. Cramer, die 

bouwkundig zeer actief geweest is 
aan de Gedempte Turfhaven, ont
werpt in 1941 een nieuwe onderpui. 
Hierin is nog een duidelijke sche\
ding tussen de boven- en onderpui 
aanwezig in de vorm van een kroon
lijst. De eenvoudige dakkapel van 
nu dateert waarschijnlijk uit die 
tijd. De onderpui blijft bij het ont
werp van Cramer overigens buiten 
beschouwing, de onderpui wordt 
drastisch aangepakt. Opvallend is, 
dat de winkelpui geheel symme
trisch wordt gemaakt. Dit alles ge
beurde in opdracht van de toenma
lige eigenaar J.B. Post. 
Te zien is dat de winkelpui op ee)1 
later ti jdstip gemoderniseerd is ge
worden, maar de exacte datum hier
van moet nog nagetrokken worden. 

Zo blijkt dat ook dit woon-/winkel
huis aan de Gedempte Turfhaven 6 
een interessante geschiedenis ach
ter de rug heeft. Zo heeft het pand 
lange tijd dienst gedaan als een 
soortement bar/café. In 1928 ging 
deze functie verloren waarna J.J. 
Potgieter een kruidenierszaak in het 
pand begon. Nu is er al weer genii
me tijd een chocolateriezaak in ge
vestigd. 
Hoewel de onderpui bij nadere be
studering duidelijk van andere 
bouwperioden stamt, is toch een 
mooie eenheid tot stand gèbracht. 
Gedempte Turfhaven 6 is dan ook 
een fraai voorbeeld van een Hoorns 
winkelpand. 

... : ~ 
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Bijlage 1 

Bewoners en eigenaren: 
1711: Pieter Ysbrandt · 
1714: Erven Stoffel .Janszn Fontey-

nen 
1719: Koper: Jacob J. Dirkszn Pot 
1721: Jan Dirkszn Pot 
1730: Jan Pot 
1733: Jan D. Pot 
1774: Adam Simmers 

Lysabeth Louwerus Kuiper 
1776: Jan Waardenburg 

Koper: Ysbrandt Abbes 
1777: Ysbrandt Abbes 
1781: Sjerp Abbas 
1787: Fokeltje de Graaf, weduwe Y. 

Ab bes 
Koper: Pieter Dorsman 

1791: Neeltje Swarebakker, gesepa
reerde huisvrouw van P. 
Dorsman 

1794: Neeltje Swarebakker 
Koper: Barent van der Kolk 

1806: Willem Paternot 
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1810: Anna Catharina Blom, wedu
we Van der Kolk 
Koper: Willem Paternot 

1827: Willem Paternot 
Koper: Dirk Groen 

1830: Jan Schuit 
Weduwe Dirk Groen 

1841: Antje Stieltjes, weduwe 
D. Groen 
Koper: Hendrik Dugardijn 

1857: Hendrik Dugardijn 
Koper: Abraham Dugardijn 

1870: Abraham Dugardijn 
Koper: Pieter J. Dugardijn 

1872: P.J. Dugardijn 
Koper: S.Sz Reek en consor
ten 

1921: Reek c.s 
Koper: M.J. Potgieter 

1921: N.V. Mercurius Amsterdam 
(M.J. Potgieter) 
Koper: George J.C. Colignon 
en consorten 

1929: Colignon c.s 
Koper: N.V. Algemeene Trans-

port Onderneming Utrecht 
1942: A.T.O. uit Utrecht 

Koper: Johannes B. Post 

Bewoners: 
1830-1850: 

Dugardijn, Hendrik x C. Gies
berg 

1850-1900: 
Bakker, geboren de Wolff (we
duwe) 
Bronkhorst, J. x A. Wagema
ker 
Dugardijn, A. x S. Kraaij 
Dugardijn, P.J. x C.S. Walter 
Feyer, F.J. x G. Langswater 
Gevelaar, .J.P.M. 
Groenou, J. x C. Stoepker 
Kolkman, H. x D. Demmerdaal 
Meyer, G.J. 
Nuyens, geboren Netten (we
duwe) 
Reek, S. x M. Demmerdaal 
Veldhorst, A.H.W. 
Westdijk, K. x T. Demmerdaal 

1912: Preijer, H.; ·caféhouder 
Reek, S. 

1920: Bolmeijer, B., caféhouder 
1920: Reek, S. , 
1928: Potgieter, .J..J.; in kruideniers

waren 
Van Gend en Loos, expeditie
onderneming 

Bijlage II: 

Vernummering: 
Huisnummers: 
1730: 5-279 
1806: 6-60 
1830: 6-68 
1835-1853: 5-196 
1853-1889: 5-229 
1889-1909: 6 
1909-1992: 6 
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De bestuursleden van Oud Hoorn (4) 

Cornelis Jan Stins (1943-1960) LeoHoogeveen 

In de serie over oud-bestuursleden van onze vereniging in dit jubileum
jaar na Roozen, Drossaart van Dusseldorp en Schermer thans aandacht 
voor een figuur uit een recentere periode, de actieve tweede secretaris 
en geboren Horinees Cor Stins. 

Cornelis Jan Stins is op 28 februari 
1915 geboren. Zijn familie woonde 
in Hoorn sinds 1874, toen zijn groot
vader Cornelis zich hier vestigde 
vanuit Anna Paulowna. Vijf jaar la
ter werd zijn vader Jan in Hoorn ge
boren. 
Grootvader was grutter en stalhou
der, vader petroleumhandelaar. Zo
wel vader Jan als oom Jacob was 
actief in het verenigingsleven. Va
der was penningmeester van de 
operettevereniging Excelsior, oom 
president en regisseur van dezelfde 
vereniging en ook secretaris en on
derdirecteur van het Hoorns Mu
ziekkorps, voortgekomen uit het 
muziekkorps van de dienstdoende 
schutterij. 

Cornelis is geboren aan Achter de 
Vest 18. Hij verhuisde later met zijn 
ouders naar de Johan Messchaert
straat 26: hij is in het ouderlijk huis 
blijven wonen na zijn huwelijk met 
Maria Heemstra op 22 maart 1951. 
Zij kregen twee kinderen, een doch
ter en een zoon. 

geven, omdat hij in militaire dienst 
moet'. De burgemeester noteerde 
enigszins verstoord op de brief: 
'Het was niet gek geweest, als de 
Heer van Berkel mij de toedracht 
gerapporteerd had (dat nl. de Heer 
Stins door de militaire politie is 
weggehaald), welke toedracht ik 
van andere zijde heb moeten verne
men'. 
Stins werd als fourier geplaatst bij 
de luchtdoelartillerie in Naarden en 
vervulde sinds augustus 1947 de
zelfde functie bij het ministerie van 
oorlog in Den Haag. 

Ruim twee jaren bestookte de ge
meente Hoorn het ministerie van 
oorlog met brieven en telegrammen 
om vrijstelling voor de onderwijzer 
te verkrijgen, maar Den Haag bleef 
halsstarrig weigeren. Op 4 juni 1948 
vroeg burgemeester Leemhorst in 
een brief op poten een audiëntie 
aan bij de minister. 
Hij betoogde dat Stins reeds een 
zeer langdurige militaire diensttijd 
achter de rug had en hij bij het be
staande nijpende gebrek aan leer
krachten niet kon worden gemist, 
'terwijl hij in militaire dienst met 
eentonige werkzaamheden van zo 
eenvoudige aard belast is, dat zij 
door de eerste beste fatsoenlijke 
jeugdige kracht, die lezen en schrij
ven kan, kunnen worden verricht'. 
De minister was het gezeur toen 

kennelijk zat, want hij verleende de 
fourier C.J. Stins anderhalve maand 
later groot verlof met ingang van 
15 augustus 1948. Zuur merkte hij in 
een brief aan de burgemeester op: 
'Het spijt mij intussen te moeten 
vaststellen, dat Uw inzicht omtrent 
de werkzaamheden van deze fourier 
op onjuiste informatie moet berus
ten', en: 'Volledigheidshalve teken 
ik voorts aan dat Stins eerst na ar
restatie in 1946 onder de wapenen 
is gekomen'. 

Per 1 december 1960 nam Cornelis 
Stins ontslag als onderwijzer aan de 
Prinses Marijkeschool en vertrok 
hij naar Goes. Sinds november 1970 
woonde hij in Middelburg, waar hij 
op 15 mei 1977 is overleden. 
Stins was in Hoorn zeer actief in het 
maatschappelijk leven. Hij stond 
naast anderen aan de wieg van de 
'Hoornse Gemeenschap' en leidde 
als secretaris van' de Carillonvereni
ging met Kerkmeijer de acties voor 
een nieuw carillon in de toren van 
de Grote Kerk na de klokkenroof 
door de Duitsers in 1943. Ook ver
vulde hij functies in de hervormde 
gemeente en in onderwijsorganisa
ties, en was hij sinds 1947 lid van de 
commissie van toezicht op het 
Westfries Museum. 
Op 8 maart 1943 is Stins gekozen als 
bestuurslid van Oud Hoorn in de 
vacature van wijlen G.H. Lückens. 
Hij werd tweede secretaris om het 
werk van Herman Krijgsman te ont
lasten. Hij verzorgde de notulen van 

(Vervolg op pag. 161 linksonder) 

Stins volgde een onderwijzersoplei
ding, die hij in juni 1936 met succes 
afsloot; in juli 1944 behaalde hij de 
hoofdakte. Na vervulling van zijn 
militaire dienst in 1936 en 1937 
werd hij tijdelijk onderwijzer aan 
diverse scholen in Hoorn en Berk
hout. Van april 1939 tot juni 1940 
was hij opnieuw onder de wapenen. 
De eerste drie oorlogsjaren gaf hij 
als tijdelijk onderwijzer voor korte
re en langere perioden les op scho
len in Berkhout en Hoorn, tot hij op 
1 maart 1943 in vaste dienst kwam 
aan gemeenteschool no. 3, later 
Prinses Marijkeschool. In 1946 
kreeg hij voor de derde maal een 
oproep voor militaire dienst. Kort 
na de oorlog was er in Hoorn een 
schreeuwend tekort aan onderwij
zers. Daarom verzocht Stins met 
steun van hoofdonderwijzer J. van 
Berkel om vrijstelling. Hij bleef in 
afwachting van een beslissing ge
woon les geven en negeerde verder 
de oproep. Op 3 juni 1946 werd hij 
door de militaire politie gearres
teerd. 

J. C. Kerkmeijer en C. J. Stins, augustus 1950, actief voor het carillon. 

Hoofdonderwijzer Van Berkel 
schreef in een neutrale brief aan 
burgemeester Leemhorst dat Stins 
'van hedenmiddag af geen les kan 
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l e jrg. nr.1 HOORNSIGNAAL 

HET MOTTO VAN DE JEUGDWEEK 1951: 

Jeugd, ken je 
Ongetwijfeld zijn er onder 
jullie velen, die de stad op 
hun duimpje kennen. Ze 
zijn er geboren en hebben 
heel wat zwerftochten door 
Hoorn gemaakt. Wie dan 
zijn ogen goed de kost gaf, 
zal hebben gezien, dat 
Hoorn uit twee verschillen
de delen bestaat. De bui
tenwijken zijn nieuw, de 
binnenstad is rijk aan oude 
gebouwen. De jaartallen 
die daarop staan laten vaak 
zien, dat deze gebouwen 
de eeuwen getrotseerd 
hebben. Wanneer deze ge
bouwen konden spreken, 
wat zouden zij ons veel te 
vertellen hebben. Laten wij 
als voorbeeld eens nemen 
de Noorderkerk op het 
Kleine Noord. Het middel
ste gedeelte, waar het to
rentje op staat dateert al 
uit 1446. Stel je eens voor 
ruim 5 eeuwen! Welk mens 
wordt er 100 jaar? Wanneer 
deze kerk spreken kon zou 
hij je kunnen vertellen van 
ontelbare gebeurtenissen 
en toestanden in onze stad 
waar wij ons nu geen voor
stelling van kunnen vor
men. En zo is het met o zo
vele gebouwen in Hoorn. 
De een is ouder dan de an
dere, maar alle dateren uit 
een heel andere tijd, dan 
waarin wij leven. Eén ding 
moeten wij daarbij nooit 
vergeten, dat onze voor
ouders deze gebouwen met 
grnte zorg hebben ge
bouwd en van alles hebben 
gedaan om ze mooi te ma
ken , opdat ze een sieraad 
zouden zijn voor de stad. 
Daarin zijn ze in de meeste 
gevallen zo goed geslaagd 
dat wij ze niet gaarne meer 
zouden missen. Het is dan 
ook daarom, dat zowel het 
gemeentebestuur als ver
enigingen in de stad alles 
doen om deze gebouwen in 
stand te houden. Denk 
eens aan, wat zou onze ha
ven zijn zonder Hoofd
toren, onze Draafsingel 
zonder Oosterpoort? Wan
neer zo'n gebouw door 
brand verloren zou gaan, 
zou dat voor de hele stad 
een ramp betekenen. Nie
mand zou meer van al dit 
moois kunnen genieten. 
Wel is er dus reden om hier 
èrg zuinig op te zijn. Jullie 
moet nooit vergeten, dat 
wij wat dat betreft in een 
van de mooiste steden van 
ons land wonen. Wanneer 
wij gezamenlijk ons best 
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doen om dit alles in goede 
staat te houden hebben we 
er zelf het meeste plezier 
van. Het is daarom zo jam
mer, dat er moedwillig aan 
deze gebouwen soms zo
veel vernield wordt. Dan 
wordt al het schoons in 
korte tijd een schandvlek 
voor ons allemaal. Nie
mand heeft er dan nog lan
ger plezier van. Daar komt 
nog bij, dat het weer heel 
veel geld kost om clan alles 
weer op te knappen. We 
moeten nooit vergeten, dat 
dit eigenlijk van ons alle
maal samen is, dus dat we 
ook allemaal samen moe
ten zorgen, dat de boel in 
goede staat blijft. Zo is het 
eigenlijk met de plantsoe
nen en parken ook. 

door C. J. Stins 

Wat zijn de parken niet 
mooi, als de heesters bloei
en! Nu is het wel te begrij
pen, dat bij velen van jullie 
de lust eens opkomt om 
zelf ook zulke mooie bloe
men te hebben. Bedenkt 
echter, wanneer alle bloe
men van de heesters wor
den geplukt, is het moois 
eraf en kan niemand er 
meer van genieten. Zelf 
heb je er dan ook niets 
meer aan. En ook hier 
geldt, wat reeds eerder is 
gezegd, het is van ons alle
maal. Het zijn eigenlijk on
ze gezamenlijke tuinen. 
Wanneer we allemaal op
passen, dat die mooi blij
ven hebben we er allemaal 
plezier van. We hebben 
hier in de omgeving nu 
eenmaal geen bossen. Dat 
is erg jammer, want daar 
kun je heerlijk in dwalen. 
Een kleine vergoeding 
daarvoor zijn onze plant
soenen. Het enige vervelen
de is, dat je op de paden 
moet blijven maar dat kan 
nu eenmaal niet anders. 
Als iedereen maar dwars 
overal door heen ging Jo
pen, zouden ze spoedig alle 
vertrapt zijn. Thuis loop je 
ook niet kriskras door de 
tuin heen en dwars door de 
rozenperken. Vergeet ook 
niet dat onze vogels daar 
zulk een prachtig onderko
men hebben. Let op een 
mooie zomerdag eens op 
hoe je ze hoort zingen in 
het A.B.C. of in een van on
ze parken. Wil je graag vo
gels van dichtbij zien ga 

clan eens kijken bij de vo
lière op de Vest. Er is pas 
een keurige nieuwe geko
men, waarin we de vogels 
goed kunnen zien. En wat 
staat het huisje met zijn 
strooien dak daar niet aar
dig! Is dat niet waard om 
daar erg zuinig op te zijn? 
De mensen die dit gemaakt 
hebbe~ hebben ~ hun 
best gedaan er iets moois 
van te maken. En hier heb
ben we dan een nieuw stuk
je Hoorn te pakken. Je ziet 
dus, dat de mensen van te
genwoordig het ook nog 
wel kunnen. 
Dat het hier werkelijk erg 
mooi is blijkt wel uit het 
feit, dat hier jaarlijks dui
zenden vreemdelingen ko
men om al dit moois te 
zien. Zelfs uit het buiten
land, ja zelfs uit Amerika 
komen ze hier kijken . 's Zo
mers ligt onze haven vol 
jachten en menigmaal zie 
je een buitenlandse vlag op 
zo'n jacht. Wel een bewijs, 
dat onze stad overal be
kend wordt om zijn 
schoonheid. Daar kunnen 
we met recht trots op zijn. 
Voor alles moeten we er 
daarbij voor blijven zor
gen, dat de vreemdelingen 
met een goede indruk van 
ons naar huis gaan. Dit ligt 
uitsluitend aan onze hou
ding. Wanneer ze ons wat 
vragen, laten we dan trach
ten ze te helpen. Ze gaan 
dan met een prettige herin
nering aan onze stad naar 
huis en wekken anderen op 
daar ook eens heen te 
gaan. Deze mensen komen 
bijna allemaal om het oude 
Hoorn te bezichtigen, met 
zijn mooie grachtjes en zijn 
haven. Genieten we er zelf 
al van, hoeveel mooier 
moet dit alles voor een 
vreemdeling zijn die dit al
les nooit gezien heeft. 
Daardoor komen hier ook 
zoveel kunstschilders die 
dit alles uit willen schilde
ren en die we 's zomers 
overal kunnen zien zitten. 
Dit is ook al weer een re
den om zuinig op dit alles 
te zijn. In feite hebben we 
dit toch aan onze voorou
ders te danken. Die hebben 
de oude stad aangelegd en 
de meeste gebouwen er 
neergezet. De mensen van 
tegenwoordig hebben dus 
de taak dit in goede staat 
te houden opdat ook jullie 
en degenen die weer na jul
lie komen er plezier van 

april 1951 

stad! 
hebben. Het is als het ware 
of onze voorouders hebben 
willen zeggen: "Weest hier 
zuinig op; ik heb het zo 
mooi gemaakt als mogelijk 
is en houdt het zo!' Wan
neer we dit doen hebben 
we er ons leven lang ple
zier van en zorgen we dat 
ook anderen er op hun 
beurt van kunnen genieten. 
Maar, dan moeten we alle
maal samen daar ook voor 
zorgen. Wanneer de grote 
mensen ze niet nodeloos 
slopen en jullie ze niet ver
nielen, dan is de zaak voor 
elkaar. Dan hebben we al 
veel bereikt. Dit geldt voor 
onze parken en plantsoe
nen ook. Laat ons houden 
wat wij hebben en mis
schien is er wel eens een 
mogelijkheid dat we zelf 
het een en ander doen om 
de boel nog beter en mooi
er te maken clan het is. Wij 
moeten op dit alles o zo 
zuinig zijn. In de oorlog is 
er in ons land o zoveel 
moois verloren gegaan. Ge
lukkig hebben we nog veel 
over ook. Hier in Hoorn 
zelfs heel veel. Laten wij 
trots en dankbaar zijn dat 
dit zo is. Help dus een 
handje mee om dit alles te 
bewaren en je zal zien hoe
veel plezier je daarvan 
hebt. Kijk zelf eens goed 
rond en je zal dingen ont
dekken, die je voorheen 
niet opgevallen zijn. Let 
b.v. eens goed op hoeveel 
glas in lood er nog is en 
hoe mooi dit schittert in de 
zon. Hoe mooi de toppen 
van vele gevels bewerkt 
zijn. Wanneer je daar op 
gaat letten en op de mooie 
aanleg van onze plantsoe
nen, word je er vanzelf zui
nig op en leer je de stad 
pas goed kennen en dat 
laatste is juist de bedoeling 
van de Jeugdweek. De weg 
weet je in de stad, maar 
ken je hem ook? Zorg dat 
dat gebeurt en je zult je 
stad, voor velen van jullie 
je geboortestad, je leven 
lang niet meer vergeten, 
ook niet als je later, groter 
geworden, ergens anders 
woont en er clan graag nog 
eens heengaat om door de 
oude vertrouwde straten te 
wandelen. En als er ook 
dan weer een jeugd is die 
meehelpt om alles wat 
mooi is mooi te houden en 
de boel niet nodeloos ver
nielt zal je daar dankbaar 
voor zijn. 



Kent u Hoorn ook zo? J.M. Baltus 
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn 

Voor het gemak bewaar ik de inzen
dingen voor deze rubriek altijd tus
sen de stapel nog te betalen reke
ningen. En dan hoop ik altijd dat er 
veel meer oplossers mijn adres we
ten te vinden dan al die schuldei
sers. Maar dit keer was de financië
le post duidelijk winnaar. Slechts 
negen Oud Hoorn-leden wisten de 
juiste lokaties te vinden en ook zij 
klaagden steen en been. Rik Singer 
schrijft: "Zonder hulp had ik de f o
to's niet gevonden, dit was een 
moeilijke quiz." De fam. Hellingman 
noteert: "Het was echt zoeken, 
maar het geluk was met ons!" En 
Ciel en Gerard Lampe hebben ge
constateerd dat je dit keer niet op 
zondag moest gaan snuffelen, want 
dan stond je voor gesloten hekken 
of deuren. "Maar," schrijven ze, "u 
heeft ons met deze zoektocht heel 
mooie uurtjes bezorgd." 
En daar gaat het ook om: al speu
rende kun je volop genieten van de 
prachtige Hoornse binnenstad. 

Dan nu de oplossing van de prijs
vraag in het septembernummer. 

Het waren inderdaad nogal wat 
"achterafjes". 

Foto 1: ,. 

tl& i!ij 

Rik Singer: "De krullebol bevindt 
zich in het opnieuw geschilderde 
Kloosterpoortje aan de Wissel
straat, aan het einde van de over
bouwde gang van het Oude-Vrou
wenklooster met een andere 
uitgang aan het Kerkplein. Voor 
1600 was hier het Sint-Geerten
klooster." 

Foto 2: 

J. de Rooy: "Dit is de achtergevel 
van een pand van het Westfries Mu
seum. Door deze deur zijn wij, mijn 
vader, moeder en ik verscheidene 
jaren het museum binnengegaan. 
Mijn ouders waren nl. conciërge. 
Deze deur is zeer tegen de zin van 
de heer Kerkmeijer door de Rijksge
bouwendienst geplaatst. Daarvoor 
was hier een dichte houten deur. 
Meneer Kerkmeijer vond deze nieu
we deur een 'winkeltjescleur'." 

Foto 3: 

Een tuitgevel op de binnenplaats 
van de voormalige Hoornse kazerne 
aan de Veemarkt, nu garagebedrijf 
Leeuw. 

Foto 4: 
De eenhoorn is aangebracht aan 
een gevel die zich bevindt tegen
over de huidige ingang van het 
VVV-kantoor in het oude Stadhuis 
aan de Nieuwstraat. Bij een verbou
wing van deze vleugel in 1893 werd 
deze gevel vernieuwd en verder bui
tenwaarts geplaatst om ruimte te 
winnen voor de gemeentesecreta
rie. Het beloop van de kap werd 
evenwel aangehouden (zie hier-

voor: De monumenten van geschie
denis en kunst van West-Friesland 
enz. van HerÎna M. van den Berg, 
p. 124). 

Foto 5: 

Het oude deurtje is te zien in de Ba
gijnensteeg, hoog in de zijgevel van 
Grote Oost 115, een rijksmonument 
uit de l 7e-eeuw waaraan de ogen 
voor de luifelhaken nog aanwezig 
zijn. 

Juiste oplossingen kwamen binnen 
van de echte 'cracks': J. de Rooy, 
Rik Singer, J. Homan, D. Tangeman, 
de fam. Lampe, de fam. Hellingman, 
mevr. M.C. Mes, mevr. f C. Waard
Opmeer en J. Wester. 
Bij zo weinig deelnemers konden de 
dobbelstenen weer eens aan de rol. 
Zij wezen als gelukkige ontvangers 
van de boekenbon aan: Chris en 
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Vera Hellingman die hiermee weer 
een extra loopje hebben naar de 
binnenstad. 

Nu de nieuwe 'vraagstukken'. 

In het kader van het symposium 
over nieuwbouw in de binnenstad, 
aangekaart door de Stichting Ach
terstraat, in Het Park op 14 oktober 
jl. laat ik u wat foto's zien van pan
den die de laatste tien jaar in 
Hoorn-Centrum zijn gebouwd. De 
vraag of we in alle gevallen te ma
ken hebben met adembenemende 
architectuur laten ·we maar in het 
midden. 

Foto 1: 
Zo'n trapeziumkapje typeert de 
bouwstijl. Zie hoe het pand achter
over lijkt te hellen. 

Foto 2: 
De grappige driehoekige erker moet 
u op het spoor brengen. 

Foto 3: 
Een tuitgevel waartegen de glazen
wasser is opgeklauterd. 

Foto 2 .. 
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Foto 1. 

Foto 4: 
Een getoogd fronton
netje in de trant van 
sommige 18e-eeuwse 
herenhuizen. 

Foto 5: 
Charmante balkon
netjes en eigentijdse 
pilasters. 

Weet u waar deze ge
vels gebouwd zijn? 
En weet u wellicht 
meer over deze pan
den? Het opsturen 
van de adressen is al 
genoeg om mee te 
dingen naar de boe
kenbon van f. 25,-. 
Graag schriftelijk be
richt naar .J.M. Bal
tus, Grote Oost 98-
100, 1621 BZ Hoorn. 

Foto 3. 



Foto 4. 

(Vervolg van pag. 157) 

Cornelis Jan Stins 

vele vergaderingen en een deel van de corresponden
tie, en was speciaal belast met de administratie, ver
bonden aan de restauraties die door bemiddeling van 
Oud Hoorn werden uitgevoerd; het regelmatige contact 
met architecten en uitvoerders nam veel van zijn tijd in 
beslag. Hij schreef in 1946 een boekje over de 'Geschie
denis van Hoornse klokken en beiaarden' en publiceer
de artikelen over aspecten van de Hoornse geschiede
nis en over de Vereniging Oud Hoorn in onder meer De 
Speelwagen, Heemschut en West-Friesland's Oud en 
Nieuw. 
Een bijzonder aardig en nauwelijks verouderd aan
doend artikel in het eerste nummer van Hoornsignaal: 
'Jeugd, ken je eigen stad' uit 1951 is elders in dit blad 
opgenomen. 
Bij zijn afscheid in 1960 merkte het bestuur op dat Stins 
de hem opgedragen taak 'deskundig, voortvarend en 
met veel enthousiasme' volvoerd heeft. Op 23 novem
ber 1960 is in samenwerking met de Carillonvereniging 
afscheid van hem genomen. Hij kreeg bij die gelegen
heid een aquarel van Bierkade 10 van de hand van me
juffrouw Map Baas. 

Foto 5. 

Nieuw boek over 
Dirck Rembrandtsz. 
van Nierop 

Verschenen is het boek over het leven en werk van 
Dirck Rembrantsz. van Nierop 1610-1682. 
Het tweedelige boekwerk van ruim 120 pagina's, 
met veel tekst en illustraties is samengesteld door 
Jan Smit en verkrijgbaar voor f 25,-. 

Het boek heeft als titel meegekregen: 'Dirck Remb
rantsz. van Nierop 1610-1682. Het leven en werk 
van een beroemd Sterrenkundige, Meester in de 
Wiskonst en een uitmuntend Onderwijzer voor 
Schippers en Stuurlieden'. 

Het tweedelige boekwerk is te bestellen en af te 
halen, dagelijks na 17.00 uur, bij Jan Smit, Burge
meester Kosterstraat 16, 1731 XE Winkel, tegen 
contante betaling van f 25,-. 

Telefoon 02244'1816. Het boek is ook te bestellen 
door overmaking van f 30,- (inclusief i;iorti) op 
bankrekening 370951778 t.n.v. J. Smit, Winkel, on
der vermelding van 'boek Dirck Rembrantsz'. 
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Stadsbeeld-restauratie-wijzigingen-verval J.M. nauus 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie 
d.d. 15 november 1992 

Dubbele Buurt 1. 

Mariakapel, interieur met poeren van de onderverdieping. 
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Achterom 53 (gem. monument) 
Horna-gebouw; oude dakkapellen 
zijn verwijderd om gerestaureerd te 
worden. 

Achterom 82 (rijksmonument) 
Opslagruimte. Verbouwingsplan 
met wijziging deurkozijn. 

Achter de Vest enz. 
Diverse poortjes zijn gerestaureerd; 
Schutterspoortjes, Admiraliteit
spoortje, Oudevrouwenhuispoort, 
Weeshuispoort, poortje Claes 
Stapelshof, Pietershofpoort, poortje 
in Wisselstraat, poortje naast 
Lutherse kerk, poort naast Rode 
Steen 15, later ook andere poorten, 
zoals die van het Statenlogement. 

Bierkade 1-;.4 
Pakhuizen. Voorstellen om achter
aanbouw aan Venidse te plaatsen 
op gem. monumentenlijst. 

Bie1·kade 10 (rijksmonument) 
Eigendom ver. Oud Hoorn. Krijgt 
groot-onderhoudsbeurt. 

Breed 12 (rijksmonument) 
Eigendom ver. Oud Hoorn. Plan voor 
restauratie en verbetering. 

Commandeur Ravenstraat e.o. 
Naast spoorlijn wordt terrein bouw
rijp gemaakt voor aanleg tweede 
spoorlijn . 

. Dal 9 (rijksmonument) 
Sint-Pietershof. Enkele kleine woon
eenheden zijn verbouwd tot grote
re. 

Dubbele Buurt 1 (rijksmonument) 
Woonhuis; plan verbouw tot café 
met bovenwoning met behoud van 
insteek en balklaag. 

Duinsteeg 15 (rijksmonument) 
Plan tot restauratie ligt stil... 

(Korte) Achterstraat 2 (monument) 
Mariakapel. Stichting Stadsherstel 
gaa,t kapel restaureren; inwendig 
verbouwingsplan. 

(Korte) Achterstraat 9-11-13 
Markante pakhuisjes, gesloopt voor 
nieuwbouw in oude stijl. 

Gedempte Appelhaven 
Plan om huisjes naast Koetshuis te 
slopen voor nieuwbouw. 



Gedempte Appelhaven 28-34 
Woonhuizen eind l 9e eeuw. Restau
ratieplan Stichting Stadsherstel in 
1993. 

Gedempte Turfhaven 60 
Pand uit 1910. Nu petit-restaurant 
geheten 'De onbedwongen gasten'. 

Gouw 2 (gem. monument) 
Niet-monumentale schoorsteen ver
wijderd . 

Grote Havensteeg 1 
Nu afgebroken perceel; plan om het 
pand weer te herbouwen. 

Grote Noord 15-17 
(rijksmonument) 
R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koepel
!?erk; restauratie in volle gang. 
Stichting wil oorspronkelijke kleu- Korte Acllterstraat. Weeshuistuin is geschoond. Op de voorgrond weeslwisbewoner Joep 
ren weer zoveel mogelijk herstellen. Neefjes. 

Grote Noord 19 
Pastorie Koepelkerk; is verbouwd 
tot sportzaak over twee verdiepin
gen en appartementen. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonument) 
Waterschap West-Friesland. Directie 
is bang voor gebrek aan parkeer
ruimte. 

Grote Oost 60 (rijksmonument) 
Oosterkerk. Er is gestart met res
tauratie van houtconstructie i.v.m. 
schade door bonte knaagkever. 

Grote Oost 70 (rijksmonument) 
Woonhuis; wordt gerestaureerd en 
opgeknapt. 

Grote Oost 3 (rijksmonument) 
Voormalige antiekzaak. Is inwendig 
verbouwd voor nieuwe functie. Korte Achterstraat 9-13. Herbouwde paklwisjes. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Jeudje 6-8-10 
(gem. monument) 
Aangekocht door Stichting Stadsher
stel om te worden gerestaureerd. 

Julianapark 
Er wordt gestoeid met plannen om
trent andere functies in en bij het 
park. 

Karper kuil 
Plan voor bouw van groot wonin
gencomplex. Belendende lichtmas
tenfabriek gaat verdwijnen. Een 
nieuw totaalplan is nog niet gereali
seerd. 

Kerkstraat 2 (rijksmonument) 
Winkel-/woonruimte. Plan tot ver-
bouw. Ged. Appelhaven 28-34. 
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Grote Oost 70. 

Italiaanse Zeedijk 51. 
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Kerkplein 39 (rijksmonument) 
Oude Sint-Jansgasthuis (Boterhal) 
uit 1563; nu kunstenaarscentrum. 
Plan voor restauratie interieur en 
kap. 

Kleine Noord 32 (rijksmonument) 
Noorderkerk. Binnenkort wordt ge
start van dakruiter en houtcon
structie i.v.m. schade door bonte 
knaagkever. 

Kleine Noord 41 (rijksmonument) 
Oorspronkelijk woonhuis. Verbou
wingsplan met gevelwijziging. 

Molsteeg en omgeving 
Braakliggend terrein achter Breed; 
Nieuwbouwplan. 

Muntstraat 8 (rijksmonument) 
Woonhuis met houtconstructie uit 
ca. 1595. Verbouwingsplan zonder 
aantasting van monumentale waar
de. 

Nieuwe NoQrd 56-58 
(rijksmonumenten) 
Gebied om deze halsgevels uit 1730 
(bedrijf R. Groot); plan voor bouw 
winkelcentrum met kleinschalige 
winkels heeft (nog?) geen doorgang. 

Nieuwe Noord e.o. 
Concept-bestemmingsplan wordt 
besproken in diverse overlegorga
nen, o.a. door Oud Hoorn. 

Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Nu met di
verse functies, o.a. V.V.V. Gemeente 
dubt over restauratie en functiewij
zigingen. 

Onder de Boompjes 2 
Gem. monumentencommissie advi
seert het college dit pand op de 
gem. monumentenlijst te plaatsen. 

Onder de Boompjes 21 
(rijksmonument) 
VOC-pakhuis; ruimte voor theater, 
tentoonstellingen en documentatie
centrum, onder beheer van Stich
ting Het Pakhuis, door Stichting 
Hiaat, Stichting Achterstraat, en ver
eniging Oud Hoorn. Plannen voor 
verdere verbetering accommoda
ties. 

Oude Doelenkade 
Ontsierende lichtbak geplaatst. 

Oostereiland 
Omvangrijk gevangeniscomplex 
met o.a. l 9e-eeuwse bebouwing en 
oudere fragmenten. Wordt weer als 
gevangenis gebruikt. 



Pieterseliesteeg (gem. monument) 
Plan voor wijziging dakkapel en ko
zijn boven deur. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 
1865. Ver. Oude Hoorn verzoekt ge
meente dit pand op de gem. monu
mentenlijst te plaatsen. 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en 
door vereniging Oud Hoorn wordt 
bij de gemeente aangedrongen om 
te komen tot een plan voor een stijl
voller en schoner plein. 

Rode Steen 4 (rijksmonument) 
Voormalige tabakszaak met unieke, 
eeuwenoude houten zijgevel. Plan 
voor horeca-functie met boven
woning. 

Slapershaven 1 (rijksmonument) 
Woonhuis; een der zgn. Bossuhui
zen. Eigendom Hendrick de Keijser. 
Inwendig verbouwd met behoud 
van monumentale waarde. 

Stationsplein 
Reconstructie en nieuwbouw in sta
tionsgebied onderwerp van studie. 
Oud Hoorn wil Van Gend en Loosge
bouw gehandhaafd zien blijven. 

Veenenlaan hofjes 
(gem. monument) 
Voortbestaan oudste arbeiderswo
ningen-complex uit 1909 is gewaar
borgd door overname van het com-
plex door de Stichting Stadsherstel. Kleine Noord 41. 
Restauratie bijna gereed. 

Westerdijk 
(provinciaal monument) 
Bedreigd door plan tot nieuwbouw 
hotel-annex-zwemparadijs. Plan om 
te starten na bouwvakvakantie 1988 
(!). Daarna plan voor hotel met me
dische praktijk. Start bouw volgens 
zeggen augustus 1991. Nu alle plan
nen gestopt. 

Westerdijk 
(provinciaal monument) 
Belaagd door plan voor groot recre
atiegebied met eilandvorm in IJssel
meer. Oud Hoorn heeft bezwaar
schrift hiertegen ingediend. 

Westerdijk 
(provinciaal monument) 
Dijklichaam krijgt opknapbeurt. Oude Doelenkade met lichtbak. 
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Venen/aan 25-87. 

Westerdijk. Voormalig Witte Badhuis. 

Westerdijk; reconstructie dijlûichaam. 
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Wisselstraat 10 (rijksmonument) 
Dijklichaam krijgt opknapbeurt. 

Zon 11 (rijksmonument) 
17e-eeuws woonhuis (thans opslag
ruimte). In ernstige staat van ver
val. 



"Terugkijken" op klein leed 
met Nico Rooseboom de Vries 
Toen mevrouw J. Spoelder van de 
Glazenwagen de foto met de twee 
kinderen tegen de boom op pagina 
127 van het vorige kwartaalblad zag 
staan, zei ze meteen: 
"Ik ken dat jongetje. Dat is Nico 
Rooseboom de Vries en ik denk dat 
het meisje naast hem z'n zusje Bet
sy is. Ze staan daar op de Venen
laan". 
Mevrouw Spoelder, die Hes van 
haar meisjesnaam heet, woonde als 
kind op het adres Venenlaan 194. 
Op de foto is dat het meest rechtse 
huis. Op nummer 196 woonde het 
gezin Van der Helm, in het laatste 
huis op de laan (en op de foto) de 
familie Daalhof. 
De nu 67-jarige Nico Rooseboom de 
Vries bevestigde telefonisch de her
kenning van z'n oude buurmeisje. 
Hij woonde met zijn ouders aan de 
andere kant van de Venenlaan, in 
het laatste hofje. Rooseboom de 
Vries kan zich fotograaf Machielse 
ook nog goed herinneren. 
"Machielse woonde tegenover ons 
in het hofje, hij had twee zoons, 
Frans en Ferry. Als fotograaf ging 'ie 
allerlei kermissen in West-Friesland 
af. Zo kwam 'ie aan de kost. Af en 
toe maakte hij ook wel foto's van 
kinderen in de buurt. Ja, ik geloof 
wel dat het meisje op de foto m'n 
zus is, maar ik ben er niet helemaal 
zeker van. Betsy is met haar man 
naar de. Noordoostpolder vertrok
ken, toen daar begin '60 nieuwe be
drijven werden uitgegeven. Hij was 
arbeider op zo'n landbouwbedrijf. 
Ze wonen nu in Vollenhove". 

Familietragedie 
Nicolaas Rooseboom de Vries is de 
stad trouw gebleven. Van de her
komst van z'n dubbele naam weet 
hij niets, des te meer van wat hij via 
zijn vader heeft gehoord over klein 
leed in het kleine Hoorn van voor 
de eerste wereldoorlog ('14-'18). 
Daar vertelt 'ie uitgebreid over. 
Zijn grootvader, ooit lettergieter bij 
Joh. Enschede en Zn. in Haarlem, 
stierf vrij vroeg aan de gevolgen 
van looddampen. Zijn grootmoeder 
hertrouwde daarna met ene Dudink 
uit Hoorn. Het paar ging in de Gra
venstraat wonen. Oma bestierde 
een groentewinkeltje, stief-opa had 
een melkhandeltje. 's Morgens 
vroeg haalde de man met de honde
kar melk op bij de boeren in Blok
ker. Die melk ventte hij in de bin
nenstad uit. Volgens Rooseboom de 
Vries kwam daar echter niet altijd 

evenveel van terecht. Dudink was 
een drinkebroer. Hij zat soms voor 
dag en dauw in de kroeg van Jan 
Schellinkhout op de hoek van de 
Korte Achterstraat en de Munt
straat, waar nu de zaak in gordijnen 
van Bruijns is gevestigd. Dat café 
liep door tot aan de pui van de kerk 
in de Achterstraat, Aan het hek van 
de kerk maakte Dudink de hondekar 
met bussen melk vast, stapte het 
café binnen en sloeg er in alle 
vroegte neutjes achterover. Intus
sen kwamen zijn vaste klanten !da
gen bij zijn vrouw met de vraag 
waar de melkboer bleef. Zij wist uit 
ervaring waar 'ie zat, sloot de 
groentezaak even en haalde haar 
man uit de kroeg om hem z'n ronde 
te laten doen. Als 'ie nog niet dron
ken was, moet hem dat nog wel re
delijk gelukt zijn. 
Het waren volgens Rooseboom de 
Vries barre tijden voor het gezinne
tje, dat mede uit vier zoons van 
oma bestond. De groentewinkel en 
de melkhandel konden geen stand 
houden. Ze werden uiteindelijk bei
de opgedoekt, waarna het gezin 
naar de Tweeboomlaan verhuisde. 
Daar staan nog steeds, vooraan 
links, drie identieke arbeidershuis
jes (21, 23 en 25). Het gezin ging in 
het eerste wonen. Stief-opa kon ook 
toen echter niet van de drank afblij
ven, hetgeen binnenskamers meer
malen uit de hand moet zijn gelo
pen. Vooral als oma Rooseboom 
weigerde nog langer drinkgeld aan 
haar man te geven waren de rapen 
gaar, vertelt kleinzoon. 

Afgetuigd 
"Dan werd ze afgetuigd en niet zo 
zuinig, vertelde m'n vader, die smid 
van beroep was. Hij was de jongste 
van de vier en die ruzies tenslotte 
meer dan zat. Toen het derde huisje 
van de drie aan de Tweeboomlaan 
leeg kwam, huurde hij dat bliksem
snel voor zijn moeder. Op een dag, 
dat Dudink weer eens in het café 
zat, bracht vader alle bezittingen 
van oma en van .zichzelf naar de an
dere woning over. Eenmaal thuis ge
komen vond Dudink alleen nog 
maar een bed, een tafel en een 
stoel. De rest stond twee huizen 
verder. Dat leidde uiteindelijk tot 
een scheiding van tafel en bed. Oma 
kon toen weer rustig leven. Dudink 
werd opgenomen in het klooster 
Bethlehem te Wognum, waar 'ie ten
slotte ook is gestorven". 
Nicolaas Petrus Rooseboom de 

Oma Rooseboom de Vries 

Vries junior werd op 10 augustus 
1925 geboren in de Peperstraat. 
Daarheen was zijn vader na diens 
huwelijk verhuisd. Een paar jaar la
ter vertrok het gezinnetje naar de 
Venenlaan, waar Nico dus z'n jong
ste jeugd doorbracht en waar hij op 
een goede dag vereeuwigd werd 
met zijn zusje Betty op een foto, die 
tenslotte de aanleiding werd tot dit 
verhaaltje van een vrij naamloze 
Hoornse. 
De moeder van Nicolaas Roose
boom de Vries overleed in 1931 op 
jeugdige leeftijd. Vijf jaar later ver
huisde de weduwnaar met zoon en 
dochter naar het Kleine Oost num
mer 4, omdat de huur ervan (f. 3.
per week) drie kwartjes goedkoper 
was dan wat betaald moest worden 
voor het huis aan de Venenlaan. 
Bij de grote brand in 1971 , die des
tijds tal van huisjes aan het Kleine 
Oost in de as legde, werd ook de on
getrouwd gebleven stucadoor Nico 
Rooseboom de Vries dakloos. Hij 
verhuisde vervolgens naar de Mat
thijsstraat, waar hij nog steeds 
woont. Maar elke morgen kan men 
hem nu nog voor dag en dauw toch 
weer aan het Kleine Oost treffen als 
'ie er de ontbijttafels klaarmaakt 
voor hotel De Magneet. HL. 

Nico Rooseboom met .zijn zusje begin 
jaren '30 eind Venen/aan 
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Men vraagt ons 
Er werden deze keer geen foto's ingezonden. Gelukkig ontving ik een 
zestal reacties van lezers die vrienden, bekenden en familieleden op ge
plaatste foto's herkenden. Ik had nogal wat oud materiaal in voorraad 
zodat we toch een aantal nieuwe opnamen aan onze belangstellende le
zers kunnen voorleggen. 

Fouten in de schoolklas 
Reacties op eerder geplaatste foto's 
ontving ik van de dames P. Opmeer, 
A. Machielse-Tromp, G. Berkeveld
Molenaar, A.L.M. Ersebeek-Stumpel 
en de heren J.E. Harder en D. Bree
baart. Mijn hartelijke dank hier
voor. Ook nemen we gaarne de feli
citatie ter gelegenheid van het 75-ja
rig bestaan van de vereniging in 
ontvangst van mevrouw Machielse, 
die wegens haar invaliditeit ons 
feest van 11 september niet kon bij
wonen. 
De op blz. 80 geplaatste foto, in het 
tweede nummer dus, hield nog 
steeds de gemoederen bezig. Ik heb 
bij de weergave van de feiten een 
ernstige fout gemaakt. Verschillen
de lezers wezen me erop, dat de op 
de genoemde foto voorkomende 
Nel Bouwens niet trouwde met een 
adjudant van politie. Haar zoon, de 
later zo bekende George Baker, was 
de zoon van een Italiaan die in de 
oorlog werd vermist. Degene die 
met de politie-officier trouwde, was 
Coba Wormsbecher, maar zij kwam 
niet uit een vishandel, zoals enkele 
trouwe lezers opmerkten, maar uit 
een winkel van scheepsbenodighe
den. Dit echtpaar woont volgens 
mevrouw Machielse-Tromp nu in 
Sneek, volgens de heer Harder in 
!Jsbrechtum bij Sneek. Ik zat er dus 
behoorlijk naast. De mededeling 
van de heer Scholten, dat de linker
buurman van de forse jongen met 
de kuif op deze foto Arie Groen zou 
zijn is ook niet juist, want Arie 
Groen zat op de christelijke lagere 
school. Volgens mevrouw Machiel
se woonde Cor Eelspeel niet op de 
hoek van de Grote Havensteeg maar 
in het tweede huis vanaf de hoek, 
waarin zijn ouders een viswinkel 
hadden. 

School, mandoline, school 
Mevrouw Opmeer merkte ook nog 
op dat de foto op de volgende blad
zijde nagenoeg dezelfde is als die 
op de voorgaande. Ik neem aan, dat 
zij de onderste fo to op blz 118 be
doelt. De man met hoed zou dan de 
klasse-onderwijzer Bolhuis zijn, de 
dame op de achtergrond, juffouw 
Dalmeijer. Deze mening wordt be
vestigd door de heer Roodzant. 
Hoewel de volgende opmerking in 
deze rubriek niet thuis hoort, ver-
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meld ik nog dat volgens haar het en
gelekopje op blz 120 zich boven het 
poortje aan het oude stadhuis be
vindt. Geer Deil op de foto van de 
leerlingen van de voorbereidende 
klas van de normaalschool op 
blz 81 heeft volgens haar niet in het 
verzet gezeten. Dat was haar zuster. 
Mevrouw Machielse en mevrouw 
Ersebeek gaven me enkele namen 
van foto 3 op blz. 118, de mandoli
neclub van het meisjespatronaat. 
Op de middelste rij van links naar 
rechts Marie Manshande, S. van der 
Zei, mevrouw Pankras (Ersebeek) of 
Bankras (Machielse), onbekende, 
mevr. Kaag of Tros. Onderste rij 
v.l.n.r. een mevr. Manshande (de zus 
van Marie) en een mevrouw Ursem, 
die waarschijnlijk An heette. Mevr. 
Machielse herkende twee dames 
Bankras, maar gaf niet aan, waar op 
de foto de tweede zich bevond. Me
vrouw Machielse vertelde me ook 
nog dat de onderste foto van blz. 
127 niet op de Tweeboomlaan, maar 
op de Venenlaan was gemaakt. 
De heer Breebaart herkende zich
zelf op de onderste foto van blz 81, 
de schpolklas van de Messchaert
straat. Hij zit daar op de voorste rij 
als zesde van links. De onderwijzer 
geheel rechts is de heer P.L.A. Jan
sen, hoofd der school. 

Kaasdragers en Appelman 
De heer Roodzant herkende zijn va
der op de foto met kaashandelaren 

Foto 1: Kleuterscho/ Peperstraat. 

H. W. Saaltink 

en kaasdragers voor de Waag, blz, 
119. Dat is de derde zittende figuur 
van rechts, de man met de gleuf
hoed. Deze, de heer J.L. Roodzant 
was geen kaashandelaar maar waag
meester. De tweede kaasdrager van 
links, met het zwarte vest, is Doffer, 
die op de Tweeboomlaan woonde 
en de staande kaasdrager met het 
baardje naast de zittende man met 
de pet is Appel. De foto dateert vol
gens hem uit de jaren twintig. 
Op blz 128 is volgens hem de in de 
zomermaanden op de Rode Steen 
geplaatste muziektent te zien. Weke
lijks werden hier muziekuitvoerin
gen gegeven door de Hoornse corp
sen als Apollo, Crescendo, Kunst na 
Arbeid en het Stedelijk Muziek
corps. Op de achtergrond rechts de 
kruidenierswinkel van Kloppen
burg. 
Mevrouw Berkenveld vermeldt, dat 
de man op de stellage op de foto 
links onder v.an blz. 128 Flip Appel
man is. Officieel heette hij Gerardus 
Johannes Appelman. Hij woonde in 
de Peperstraat op nr 23 en was ge
trouwd met Aafje van Doornik. 
Mevr. X. Windhausen-Nuyens laat 
naar aanleiding van het verzoek van 
Rik Singer in 't septembernummer 
om bijzonderheden over de familie 
Maassen het volgende weten: ene 
Bep Maassen woont in 't Moeder
huis van de Zusters van Liefde, 
Kloosterstraat 10 in Tilburg. Ze was 
drie jaar geleden nog religieuze, 
maar ik weet niet of ze nog leeft. Ik 
ken ook haar kloosternaam niet. Er 
was ook nog een zusje van haar, An
nie Maassen, haar adres weet ik 
niet. Bep moet 75 of 76 jaar zijn, An
nie iets jonger. Zij behoren tot de fa-



milie Maassen die indertijd op' Gro
te Noord 115 woonde. Hun vader 
was een broer van de echtgenote 
van wijlen Eduard Stumpel van de 
Draafsingel. 

Nieuwe foto's 
Als eerste plaats ik een foto van me
vrouw A. de Rooij-Posch. Het is een 
opname van een klas van de kleu
terschool aan de Peperstraat uit ca 
1919. De onderwijzeressen zijn de 

Foto 2: Schoolklas 

dames Storm en (Japik-)Timmer. 
Graag de namen van de kinderen. 
De tweede is ook een foto van me
vrouw De Rooij. Dit is een opname 
van een schoolklas uit 1921. Van 
geen van de kinderen, noch van de 
onderwijzeres is de naam bekend. 
De derde foto ontving ik van me
vrouw Rusting-Van Dok. Deze toont 
het personeel van de handel in tuin
bouwartikelen van de heer Van Dok 
aan de Modderbakken op nr 4. De 

Foto 3: Personeel bedrijf Trio Modderbakken 

foto is gemaakt ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de zaak. 
Voor verdere bijzonderheden over 
dit bedrijf verwijs ik naar het artikel 
van Herman Lansdaal, blz. 113 tot 
116 van het vorige nummer. De man 
met de baard op de voorste rij is 
Jan van Dok, vader van de eigenaar 
Ariën van Dok, die met zijn vrouw in 
het midden van de eerste rij zit. 
Gaarne de namen van de overige 
personen. 
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Hoe Hoorn veranderde 

Café-restaura11t "Het Wille Paard" 
staande aan het Keem, hoek Pel
molenpad. Rechts hèt blohje hui-

zen dat er nu nog staat. "Het Witte 
Paard" is gesloopt ten behoeve 

van de aa11leg van het /?ruispum 
Grote Waal in de vijftiger jaren. 
Li11ks is de nieuwbouw van het 

eerste gedeelte van de wijk Grote 
Waal al z ichtbaar. 

Veemarkt 21, hoek Noo1:derkerk
steeg. Linl?s is 11og een klein stllkje 

te zien va11 de NoorderJ?erkmullr. 
lil dit pam, dat ten behoeve van 

de bouw van ce Coöperatieve 
Raiffeisenbank in 1966 gesloopt 
is, huisde meer dan veertig jaar 

boekhandel Bollwman. In de witte 
pandjes rechts naast de wi11l?el, 

was een eigen drukkerij gevestigd. 
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De Westersinge/. 1942. 
Moeder en dochtertje wandelen 
over de toe11 11og boomrijke wal

len. ,Povenaa11 rechts is 11og een 
gedeelte van de bebouwing van 
de Vale Hen te zien. Nu is deze 
plek vakkllndig geëgaliseerd. 

Foto's uit de 

collectie van 

Ciel van der Zei 



Activiteiten Kerkmeijer-De Regtstichting 1992 
door A. de Graaf, secretaris 

Meent u, geachte lezeressen en le
zers, dat Monumentenzorg ons aller 
zorg dient te zijn, welnu, laat dit 
dan blijken door het overmaken 
van een eenmalige bijdrage ten 
dienste van ons fonds. 
Rek.or. 47.53.73.898 t.n.v. penning
meester Kerkmeijer-de Regtstich
ting Hoorn, ABN/AlVlRO-bank, Post
bus 31, 1620 AA Hoorn. 
De komende jaren, dan weet u het 
alvast maar, zullen we noodgedwon
gen onze artikelen met deze oproep 
moeten beginnen. 
Ons monumentaal bezit staat 
steeds minder in de belangstelling 
van onze zo achtenswaardige hoge 
overheden residerende in de hoofd
stad van Zuid-Holland. 
Met wat aanpassingen van geprefa
briceerd historisch kunststofmate
riaal mogen onze monumenten nog 
dienst doen als decorstukken om 
de zo belangrijk geachte toeristi
sche bedrijvigheid in stand te hou
den. 
De essentiële waarden van ons mo
numentaal bezit hebben afgedaan. 
Een geacht college van burgemees
ter en wethouders ener gemeente 
Hoorn, dat met een enthousiaste 
Monumentendienst en particuliere 
instanties oude stadspoortjes gaat 
restaureren, een dergelijk college 
behoort volgens Rijksculturele Nor
men bijgezet te worden in een was
sen beeldengalerij. 
Men mag de moed prijzen van het 

Hoornse gemeentebestuur, met na
me van de terzake dienstdoende 
wethouders, om toch nog allerlei 
gedurfde en risicovolle restauratie
projecten op te zetten en waar mo
gelijk uit te voeren, want dat is nog 
altijd een hoofdstuk verder en 
meestal veel verder. 
Conform de intenties van onze 
stichters, de heer en mevrouw 
Kerkmeijer-de Regt, is onze stich
ting, waar mogelijk, niet buiten spel 
blijven staan. We verleenden finan
ciële hulp bij de restauratie van de 
Weeshuispoort in de Korte Achter
straat en van de St. Pietershofpoort, 
Spoorstraatzijde, een uiterst .lastig 
object om er nog iets goeds van te 
maken. 
De groots opgezette restauratie van 
de Mariakapel, Korte Achterstraat, 
liet ons ook niet onberoerd. Enige 
vensters zullen met behulp van on
ze stichting weer naar behoren wor
den gerestaureerd. 
Hebben we het hier al over een 
gedurfd project van onze gemeente 
en ons onvolprezen Stadsherstel 
Hoorn, dan konden we niet anders 
dan deze laatstgenoemde instelling 
een eenvoudige handreiking doen 
bij het immense project Venenlaan
hofjes-restauratie. Kerkmeijer-de 
Regt heeft ervoor gezorgd dat de zo 
unieke tegeltableaux in de voorge
vels geheel hersteld kunnen wor
den. 
De volière aan de Vest-Pakhuis-

Drossaart en Boot 
Soms ontstaat er wel eens kortslui
ting en zo kon het gebeuren dat ik 
de brief van de heer J.E. Harder te 
Utrecht pas in gedrukte vorm las 
(pag. 126-127 van het vorige num
mer). Met enige verbazing nam ik 
kennis van de 'correcties' van de 
heer Harder op mijn artikel over 
Drossaart van Dusseldorp. Ze moe
ten op misverstanden berusten. De 
redactie stelt het op zeer hoge prijs 
als lezers reageren op artikelen en 
eventuele fouten corrigeren. Te 
meer daar in ieder geval mijn ken
nis 'boekenwijsheid' is, die met 
grote voorzichtigheid moet worden 
gehanteerd. In dit geval evenwel 
meen ik het gelijk aan mijn kant te 
hebben. In de eerste plaats heeft de 
familie Drossaart van Dusseldorp 
nimmer op de Draafsingel gewoond. 
Na zijn benoeming in Hoorn per 
1 september 1934 vroeg dr. Dros
.saart op 27 oktober d.a.v. een ver-

gunning aan voor het bouwen van 
een woonhuis aan de Westersingel. 
De vergunning werd verleend op 
5 november (er werd toen op het 
stadhuis nog niet eindeloos geëm
merd over 'klantvriendelijk' en 'pro
duktgericht', er werd gewoon ge
werkt). Tijdens de bouw bleef de fa
milie in Wassenaar wonen. Pas op 2 
april 1935 vestigde dr. Drossaart 
zich in Hoorn op het adres Achter
straat 2. Met ingang van 6 mei 1935 
werd het nieuwe huis aan de Wes
tersingel 1 bewoonbaar verklaard 
en op die datum kwamen ook me
vrouw Drossaart en haar twee 
dochters naar Hoorn. Het gezin 
heeft vanaf die datum tot aan het 
vertek uit Hoorn op 19 maart 1938 
aan de Westersingel gewoond. 
Het door mij genoemde bestuurslid 
Boot is wel degelijk het hoofd van 
gemeenteschool no. 2 aan de Kruis-. 
straat Simon Hendericus (1893-

straat kan niet bogen op een lang
durig monumentaal verleden. De 
constructie is daar ook niet naar. In
tussen is het vanaf het begin onzer 
eeuw een toch wel zeer bepalend 
element op de afgeplatte stadswal. 
Daarbij is het ook een gebruiksmo
nument van de eerste orde. Weinig, 
vaak imposante musea in den lan
de, zuJien een zo constante loop 
kennen als onze volière. Het ken
merkt ook Kerkmeijer, die met zijn 
'jongens van de ambachtsschool' 
dit 'vogelhok' in elkaar zette. Histo-

. rie maken voor later achtte hij van 
groot belang. Onze stichting achtte 
het eveneens van belang om het nu 
voorgenomen restauratieproject te 
steunen. Dat geldt niet minder voor 
een wel iets omvangrijker klus, de 
restauratie van de kerk van de H.H. 
Cyriacus en Franciscus, die vooral 
als Koepelkerk bekend is. In uitste
kende samenwerking met het R.K. 
Parochiebestuur droeg de stichting 
Kerkmeijer-de Regt bij aan het her
stel van enige kruiswegstaties, zo 
essentieel voor de religieuze bele
vingswaarde van gebouw en kerkge
meenschap. Van ons 'kleine werk' 
mag nog worden genoemd een aan
schaf van een gravure van Jacob Le
maire, grondlegger van de Kaap 
Hoornvaart. Genoemde afbeelding 
heeft uiteraard een plaats gekregen 
in het 'Zeekantoor' van onze koene 
Kaap Hoornvaarders aan het Ach
terom te Hoorn. 

Leo Hoogeveen 

1954) en niet de leraar aan de Rijks
tuinbouwschool Simon Boot (1870-
1948) van het Grote Oost 34. Daar is 
geen twijfel over mogelijk. 
De heer Harder schreef mij in ant
woord op bovenstaande opmerkin
gen onder andere het volgende: 
'Gisteren op de Westfriezendag in 
Hoorn sprak ik enkele oud-klasge
noten uit mijn lagere school- en 
H.B.S.-tijd en een van hen, die werk
zaam is geweest bij de Kamer van 
Koophandel, vertelde mij dat de 
heer Drossaart van Dusseldorp in
derdaad niet gewoond heeft op de 
Draafsingel en dat mijn correctiepo
gingen dus gebaseerd waren op een 
onjuistheid in mijn herinnering( ... ). 
Blijft dus de vraag wat de oorzaak is 
geweest van mijn foutieve reactie. 
Mijn vader was gedurende meer 
dan 25 jaar secretaris van de 
Hoornse Middenstandsvereniging. 
Ik moest veelal brieven rondbren-
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(Vervolg uan pag. 171) 

gen als hij uit dien of andere hoofde 
het een en ander geschreven had. 
Daar zijn brieven bij geweest ge
richt aan de heer Drossaart van 
Dusseldorp, maar ook aan de toen-
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malige bewoner van het huis Draaf
singel, en ik vermoed dat daarin de 
oorzaak van mijn fout ligt.' Nader 
onderzoek wees uit dat de vergis
sing van de heer Harder meer dan 
begrijpelijk is. In het bewuste huis 

aan de Draafsingel woonde namelijk 
mr. A.D. van Assendelft de Coningh, 
ook met een academische titel, ook 
met een dubbele naam, ook secreta
ris van de Kamer van Koophandel 
en ook bestuurslid van Oud Hoorn. 
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