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"Ik voelde me geroepen het verval tegen te gaan" Herman Lansdaal 

Bas Baltus, onvermoeibare ijveraar 
voor Hoorns behoud, ere-voorzitter 
Bas Baltus kan er natuurlijk niet om heen: een interview in zijn eigen 
Oud Hoorn-blad, nu zijn grote verdiensten voor de vereniging met het 
erelid-maatschap zijn bekroond. 
Het blad koestert 'ie als een van zijn eigen kinderen. Hij is er trots op, 
heeft het per slot van rekening in 1979 zelf helpen oprichten. Sindsdien 
onderstreept de kwartaal-uitgave jaar-in-jaar-uit op ondubbelzinnige wij
ze de snelle groei van het ledental. Van 250 naar 1750. In vijftien jaar 
tijd. 

"Ik zeg wel 's: we hebben als Oud 
Hoorn geen leden, maar abonnees. 
Zó belangrijk is dat blad voor ons. 
Van die honderden leden komen er 
hooguit 80, 90 naar vergaderingen. 
Maar het gros draagt ons én de stad 
natuurlijk wel een warm hart toe. 
Daar blijft het echter bij. Maar ons 
blad spéllen ze, vinden ze interes
sant - en dat is het ook". 
Aan de populariteit van de uitgave 
draagt de voorzitter al jaren in niet 

belangstelling voor Hoorns histori
sche schoonheid. 

Baltus knikt: "Zo is het. Ik k\vam in 
'73 vanuit Amsterdam naar Hoorn. 
Het was een hernieuwde kennisma
king. Het trof me hoe fraai de stad 
nog altijd was, maar zij was toch 
ook danig in verval. Het blad Heem
schut publiceerde in die tijd een re
portage over een treurige tocht 
door de binnenstad onder de titel 

"Ik weet nog goed wat hier 
15 jaar terug aan ellende stond" 

onbelangrijke mate zijn geschreven 
steentje bij. Zijn rubrieken (Stads
beeld, Kent U Hoorn ook zo?) krij
gen alom veel waardering. Het is 
niet gewaagd te veronderstellen, 
dat de geweldige groei van het le
dental voor een belangrijk deel me
de te danken is aan de inbreng van 
de voorzitter. Daar vormen diens 
bijdragen aan het kwartaalblad ove
rigens maar een geringe afspiege
ling van. 

Bas Baltus heeft veel meer gedaan. 
En nog. Zijn passie voor het histo
risch erfgoed maakt hem tot een ge
dreven ijveraar voor hel behoucl 
van wat waardevol en mooi is in de 
stad. 
De lijst van zijn activiteiten, die Bas 
zelf maar even op papier heeft ge
zet, is zó omvangrijk dat de vraag 
rijst hoe de voorzitter dit naast zijn 
docentschap Nederlands aan de 
Werenfridus-scholengemeenschap 
allemaal heeft kunnen doen. Er is 
maar één verklaring: zijn liefde en 

"Hoorn, zien en zwijgen". Dat ver
haal raakte me. Ik voelde me geroe
pen er aan mee te werken om het 
verval tegen te gaan". 

Archeologie 
In 1976 meldde Johannes Martinus 
Baltus (36 jaar toen) zich aan als lid 
van Oud Hoorn, het jaar ook waarin 
hij een woonhuis kocht aan het Gro
te Oost/hoek Hanekamsteeg. Een 
studie archeologie via een cursus 
onder leiding van Tosca van der 
Walle in Huis Verloren wakkerde 
zijn nieuwsgierigheid naar het waar
devolle verleden binnen de wallen 
In hoge male u;111. l leL leidde er toe 
dat Bas samen met Leendert van 
Dijk, die ook op het Oost woonde 
en bovendien bestuurslid van Oud 
Hoorn was, een inventarisat ie ging 
maken van panelen in de binnen
stad, die naar het oordeel van bei
den "voor altijd behouden zouden 
moeten blijven". 
"Die inventarisatie was erg interes
sant. Ook Ype Hangelbroek, de ar-

chitect, en Arie Boezaard van Mo
numentenzorg waren er bij betrok
ken. Wandelend door de b innenstad 
maakten we een schifting van wat 
er wel en wat er niet op de lijst zou 
moeten komen. Dat is zinvol werk 
geweest want onze inventarisatie is 
de basis geworden van de gemeen
telijke monumentenlijst. Hoorn ken
de zo'n lijst helemaal niet, eigenlijk 
onbegrijpelijk. Ze moeten maar wat 
blij met onze werkgroep zijn ge
weest, want toen de gemeentelijke 
lijst een jaar later uitkwam, stonden 
er alle panden op die Oud Hoorn 
had aangewezen". 

Absurde gedachte 
De bestuursleden van toen moeten 
al meteen in de gaten hebben ge
had, dat het nieuwe lid Baltus meer 
in zijn mars had dan lid zijn van 
drie werkgroepen alleen, waarvoor 
hij zich intussen had opgegeven. Er 
zat bovendien een vacature aan te 
komen, omdat tijdelijke voorzitter 
Jaap van Zaal als kandidaat-notaris 
naar elders was benoemd. Van Zaal 
kwam Baltus zelf polsen. 

Bas: "Of ik voorzitter wilde worden. 
Ik vond het een absurde gedachte, 
want Oud Hoorn was in mijn ogen 
toen een oubollige club. Jaap zei 
dat dat voorzilterschap niet veel 
tijd vroeg. Op de vergadering hoef
de ik alleen maar de agendapunten 
voor te lezen. Dat was het zo onge
veer. De rest liep vanzelf wel. Ik wist 
natuurlijk dat het niet zo was. Wie 
zoiets goed wil doen, steekt er veel 
tijd in. Dat zei ik ook tegen Jaap. En 
als ik het doe, dan doe ik het op 
mijn manier. Dat is clan ook ge
beurd. Zo werd ik opeens voorzitter. 
Mij is wel eens verweten, dat ik op 
bestuursvergaderingen niet strak 
genoeg leiding geef. Het is bij mij 
geen kwestie van hand opsteken 
wie voor of l<•ge11 Is. Ik probeer ook 
via discussies tot besluitvorming te 
komen. Ja, dat leidt dan nog wel 
eens tot lange vergaderingen. Maar 
ze zijn wel heel boeiend. En je leert 
ervan". 

Luis in de pels 
Onder Baltus' leiding is Oud Hoorn 
de luis in de pels van de gemeente 
geworden . .Jarenlang en nog. Veront-
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Strijdbare vereniging luis in de pels 
van de gemeente 

waardigde brieven aan het gemeen
tebestuur over wat er "nu weer aan 
heilloze afbraak stond te gebeuren" 
of wat men omgekeerd "aan niet te 
verteren nieuwbouw op stapel had 
staan". Bij de gemeente gingen de 
stekels in die tijd wel omhoog 
("waar bemoeien die lui zich mee"). 
Langzaam maar zeker groeide ech
ter toch de invloed van de strijd
baar geworden vereniging. En de 
waardering. 

Bas: "Onze taktiek was dat we veel 
dichter bij het vuur wilden gaan zit
ten. We moesten veel meer aan de 
weet zien te komen. Dat lukte. Be
stuursleden werden in gemeentelij
ke commissies en instellingen be
noemd. Daarin komen zaken aan de 
orde, die ook voor Oud Hoorn van 
wezenlijk belang zijn. Ik herinner 
me de afbraak van twee historische 
pandjes aan het Kleine Noord. Ze 
gingen tegen de vlakte voor nieuw
bouw van de Rabo-bank. Daar 
kwam Oud Hoorn te laat achter. Het 
leed was al geschied. Zo gemakke
lijk zou het nu niet meer gaan". 

Behoud Grote Kerk 
Terugkijkend op vijftien boeiende 
jaren noemt ere-lid Baltus de red
ding van de Grote Kerk een hoogte
punt. De kerk dreigde gesloopt te 
worden en de gemeente keek alleen 
maar toe. De honderd jaar oude 
kerk (gebouwd in 1882) was volgens 
deskundigen bouwvallig en weinig 
monumentaal, een gevaar voor de 
omgeving. Maar de protesten tegen 
wat Baltus noemt "die flagrante in
breuk op het stadsbeeld" klonken 
luider en luider. 
De bezwaren stapelden zich op. 
Oud Hoorn ging voorop in de strijd. 
Posters met de kreet: "Help! De Gro
te Kerk" werden massaal verspreid 
en niet alleen in de stad. Het kwar
taalblad wijdde een speciaal num
mer aan l Jet J)el1oud Van Oe Kerk. 
De gevolgen bleven niet uit: 
Bas: "De Grote Kerk is als voorbeeld 
uit de vorige eeuw wel degelijk mo
numentaal. Je moet de stad de 
geest uit 1882 niet ontnemen. Dat is 
gelukkig clan ook niet gebeurd. De 
vraag was natuurlijk: wat doe je er
mee? Voor mij was de huisvesting 
van de bibliotheek uit cultureel/

sing geweest. Dat kon toen niet 
doorgaan. Zou prachtig zijn ge
weest. Maar ik ben allang al blij dat 
de kerk met een andere bestem
ming toch kon worden gered". 

De sympathie voor de Stichting Be
houd Grote Kerk kwam van veel 
kanten. Ook van monumentenorga
nisaties. Die steunden de stichting 
met subsidies. De maatschap Corlé 
maakte zich financieel sterk voor de 
redding. Architectenbureau Hangel
broek-Gouwetor kreeg de opdracht 
een restauratieplan te ontwerpen, 

maatschappelijk oogpunt dé opos- "Zo dicht moge/ijl? bij het vuur gaan zinen. " 
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waarin een nieuwe functie van de 
kerk centraal stond. Dat leidde dus 
tot de winkelbestemming van nu 
en de bouw van meer dan veertig 
appartementen in het dak van het 
voormalige bedehuis. De inrichting 
trok landelijk de aandacht. De her
inrichting kostte f 7 miljoen. Oud 
Hoorn betaalde er met duizenden 
guldens graag aan mee. Zij droeg 
het kerkgebouw bovendien met suc
ces voor als rijksmonument. Subsi
dies (van Den Haag) waren daarmee 
verzekerd . En de huuropbrengst 
van de appartementen deed en doet 
de rest. · 

Modelstad 
Baltus: "Het uitstralingseffect van 
het behoud Grote Kerk is groot ge
weest. Kijk maar eens naar de fraai 
opgeknapte panden rondom de 
kerk. Het plein is er goed op vooruit 
gegaan en dat doet ons als Oud 



Met penningmeester Pim van der Waal op excursie in Antwerpen. 

Hoorn natuurlijk goed. Zo langza
merhand is Hoorn een modelstad 
geworden. Ja, we zijn op de goede 
weg. Ik weet nog goed wat hier vijf
tien jaar terug aan ellende stond. 
Sindsdien zijn er vier historische en 
monumentale kerken piekfijn geres
taureerd en nu komt de Lutherse 
aan de Ramen nog aan de beurt. Het 
Foreestenhuis aan het Oost staat er 
weer bij als in zijn beste dagen en 
Ramen 1 en 3, cle voormalige scho
len, zijn van de verpaupering gered. 
Is dat herenhuis niet een plaatje? En 
och, er is zoveel meer". 

Voor Bas persoonlijk is het mooiste 
plaatje van Hoorn de plek die zijn 
hart gestolen heeft: de Muntstraat 
ongeveer halverwege en dan kij
kend richting Nieuwstraat. Hij 
noemt het "een stukkie zeventiende 
eeuw, zoals Cornelis Pronk het ooit 
heeft getekend. Wie er naar kijkt 
ziet dat er nog bijna niets is veran
derd aan het beeld van toen met 
het Oost-Indisch huis, de Staten
poort en de prachtige gevels rond
om. Dat is Hoorn op zijn best. Het is 
de opdracht van onze tijd het waar
devolle van een stad te behouden, 
goed te restaureren. Ik noem het 
wel eens het stopzetten van het ver- · 
gankelijke". 

Dat de invloed van Oud Hoorn aller
wege merkbaar is blijkt niet alleen 
uit knokken voor behoud, maar ook 
uit bouwen voor de toekomst. In 
grote nieuwbouwplannen van de ge
meente wordt er met de opvattin
gen van de vereniging volgens de 
voorzitter duidelijk rekening gehou-

den, want nieuwbouw moet immers 
in het stadsbeeld passen? Niet altijd 
lopen de belangen echter parallel. 
Dan neemt Oud Hoorn keihard de 
wapens op tegen de plannenmakers 
aan de Nieuwe Steen. Van wethou
der Sijm is de uitspraak: "Oud 
Hoorn is een soort waakhond, laat 

"Hoorn is een 

modelstad 

geworden" 

ze maar blaffen", maar soms komt 
het ook op bijten neer, zoals met de 
plannen voor de aanleg van een re
creatie-eiland aan De Hulk en met 
die voor de bouw van het zoge
naamde Hop-hotel. 

Gelijk gekregen 
"De gemeente kon goedkoop zand 
krijgen en wilde alvast met opspui
ten gaan beginnen voordat toestem
ming voor aanleg van het eiland 
was verkregen. Wij hebben met 
D'66 gebruik gemaakt van ons recht 
om ons daartegen te verzetten. Tot 
aan de Raad van State toe. Ja, dat 
heeft de zaak heel lang opgehouden 
en ook al kreeg de gemeente ten
slotte het groene licht, het kon toen 
vanwege de geweldig gestegen kos
ten niet meer doorgaan. En hebben 
we met onze strijd tegen het Hop-

hotel uiteindelijk geen gelijk gehad? 
Als niemand zegt dat plannen zoals 
deze veel te hoog zijn gegrepen, 
niet goed zijn voor de stad, dan 
moet Oud Hoorn het juist doen, le
lijke gezichten ten spijt". 

De druk op de kleine binnenstad 
van verkeer en toeristen noemt Bal
tus zorgelijk. Zij tast de leefbaar
heid aan. Hij is voor een autoluwe 
binnenstad, niet voor een verbod. 
Auto's vervullen volgens hem een 
sociale controle. Hij zou Kerkplein 
en Rode Steen er wel van willen vrij
waren, maar vindt dat autoverkeer 
wel van 't West naar 't Oost moet 
kunnen rijden. Dat is zijn grens. En 
zijn wens is dat de Rode Steen er 
ooit nog eens harmonisch zal uit
zien, als in de zestiende eeuw, toen 
het oude stadhuis de lelijke wand 
van wat nu het Winstontheater is 
aan het oog onttrok. "Als we daar 
nog eens wat moois konden bou
wen. En dan zetten we er meteen 
een muziektent voor, zoals vroeger. 
Geen auto meer te zien". 

Bourgondiër 
Toekomstdromen'? Misschien. Hij is 
wel op Allerheiligen geboren, maar 
allerminst een dromer, wel iemand 
die weet wat 'ie wil, een doordou
wer en vooral een Bourgondiër. Hij 
vertoeft graag in oude Belgische 
steden in het land van Louis Paul 
Boon, de prozaïst, van wiens boe
ken hij een groot bewonderaar is. 
"Even bijtanken in België" noemt 
Bas dat. Om zich vervolgens weer 
op het 1-Ioorn-van-alle-clag te stor
ten. Docerend, schrijvend, cursus
sen gevend, vergaderend, lobbyend, 
fotograferend en wat een gedreven 
voorzitter van Oud Hoorn allemaal 
nog meer doet. Met het optimisme 
dat 'm eigen is. 

Zijn benoeming tot erelid ziet Bas 
Baltus als de markering van een pe
riode, die nu wordt afgesloten, een 
tijdsbestek dat van karakter veran
dert. Ere-leden worden doorgaans 
benoemd als ze hun functie neerleg
gen. Dat is met de voorzitter van 
Oud Hoorn niet zo. Hij wil nog een 
tijdje als zodanig doorgaan. Op de 
bres staan. 
Wat 'ie van zo'n ere-lidmaatschap 
vindt, vraag ik tenslotte. Hij re
ageert hoogdravend spontaan: 
"Moge ik de eerste zijn in een lange 
rij van nog te benoemen ere-leden", 
grinnikt dan wat, peinst even en 
zegt: "Er is e rg veel vrije tijd in Oud 
Hoorn gaan zitten, .Ja dan is zo'n on
derscheiding misschien wel ver
diend, ik kan dit wel waarderen en 
ik vind 't nog aardig ook". 
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Bestuursmededelingen 

Najaarsledenvergadering 
Als u dit blad ontvangt, heeft de 
najaarsledenvergaclering van 27 no
vember alweer plaatsgevonden. Een 
verslag hiervan treft u aan in dit 
kwartaalblad . 

Oud Hoorn-publikaties 
De verkoop van onze uitgave Twaalf 
Hoornse Poortjes is een schot in de 
roos geweest. Zo goed als alle 1500 
exemplaren waren binnen drie 
maanden uitverkocht. Dat stemt de 
medewerkers alsook de penning
meester zeer tot tevredenheid. 

Bouwkunstcursus 1993 
Helaas kon deze cursus wegens 
ziekte van de cursusleider dit jaar 
geen doorgang vinden. Alle belang
stellenden (ca. vijftig cursisten) 
hebben tijdig afbericht ontvangen. 

Lezingen 
Inmiddels is de serie Avondlezingen 
1993-1994 gestart. In de gerieflijke 
theaterzaal van Stichting Hiaat in 
het VOC-Pakhuis hebben inmiddels 
gesproken: op 19 oktober bestuurs
lid Loes Rensema-Brevet over de 
geschiedenis en de restauratie van 
de Mariakapel en op 17 november 
bestuurslid Jan Rietvink over nieu
we architectuur in een historische 
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omgeving. In de plaatselijke pers 
worden de volgende lezingen aange
kondigd. 
De Avondlezingen worden gehou
den op dinsdag 18 januari, woens
dag 16 februari, maandag 14 maart, 
dinsdag 19 april, woensdag 18 mei. 

Eigendommen 
In de afgelopen maanden zijn onze 
panden Buurtje 1 en 2 en Onder de 
Boompjes 8 onder handen genomen 
en er wordt nog aan gewerkt. Maar 
vooral aan Breed 12 moest en moet 
nog het nodige gedaan worden. Er 
is een nieuwe aanbouw in wording 
(met een kantinefunctie o.i.d.). In de 
achtergevel bleek een prachtige ge
profileerde puibalk verscholen te 
zitten. Deze wordt momenteel ge
restaureerd. Een andere vondst in 
de tuin was die van een zogenoem
de sisterne: een onderaardse regen
wateropslagplaats. Vlak erbij werd 
nog een waterput gevonden. Oud 
Hoorn zal deze eeuwenoude reser
voirs zoveel mogelijk in oude staat 
herstellen (zie foto in de rubriek 
Stadsbeeld). 

Stichting Stadsherstel 
De onvermoeibare Stichting Stads
herstel Hoorn heeft voor de zoveel-

J.M. Baltus 

ste keer een weergaloze karwei ach
ter de rug. De verf van de Venen
laanhofjes was nog nauwelijks 
droog of het bestuur kon de uitno
digingen versturen voor de officiële 
opening van de gerestaureerde 
Mariakapel op vrijdag 8 oktober jl. 
door wethouder van o.a. cultuur 
Jaap Schaper. 
Na jaren van verval en gedeeltelijke 
leegstand van het in oorsprong mid
deleeuwse gebouw is nu de Maria
kapel in gebruik genomen door 
Stichting De Achterstraat voor 
'grensverleggende' exposities, door 
het Hoornse Filmhuis dat nu over 
een zeer intiem filmzaaltje beschikt, 
en door het Groot-Stedelijk Café 
waaraan nog een restaurant verbon
den is. Kortom: cultuur en recreatie 
in een historische en monumentale 
omgeving. 
Oud Hoorn spreekt hier graag zijn 
grote waardering uit voor dit nieu
we wapenfeit van voorzitter Rita 
Bax en de overige bestuursleden. 
Een dezer dagen zal in de serie 
Bouwhistorische Reeks Hoorn deel 
4 verschijnen. Het onderwerp hier
van is de Mariakapel! 

Op de foto ziet u het interieur van 
het voorste gedeelte van de kapel, 
het Groot-Stedelijk Café. 



Verslag najaarsledenvergadering A. G.F. van Weel 

Zaterdag 27 november jl. werd in de 
Oosterkerk aan het Grote Oost de 
najaarsvergadering gehouden. 
Aanwezig waren: de bestuursleden 
Baltus (vz), Boezaard, De Graaf, 
Hoogeveen, Van Leeuwen, Rensema
Brevet, Van der Waal en Van Weel en 
127 leden/belangstellenden. 

1. Opening 
Een bijzonder woord van welkom 
gaat uit naar burgemeester Jans
sens en de wethouders Schaper en 
Sijm; tevens naar de speciaal geno
digden die gevolg hebben gegeven 
aan de uitnodiging. Op de tafels ligt 
een geel papier over de historie van 
de Mariakapel als inleiding op de 
rondleiding die na afloop van het 
huishoudelijk gedeelte zal worden 
verzorgd. Er is bericht van verhin
dering ontvangen van mevrouw Mil
lenaar en van de heren Breebaart, 
Brugman, Hangelbroek, Harder, In
tema, Polman, · Raue, Rietvink (be
stuurslid), Volger, Van der Zei en 
Zaal. 

2. Naar aanleiding van het verslag 
van de voorjaarsledenvergadering 
van 20 april 1993 laat de heer Olijve 
van de genealogische vereniging 
Koggenland weten dat data van bij
eenkomsten synchroon lopen en 
dat dus niet alleen de bestuursle
den, maar ook de leden van Koggen
land verhinderd zijn vergaderingen 
van Oud Hoorn te bezoeken. 
De vergadering keurt vervolgens 
het verslag goed. 

3. Mededelingen bestuur 
Zeer verheugd is het bestuur met 
de succesvolle restauraties van het 
Sint-Pietershof, van de arbeiderswo
ningcomplexen aan de Venenlaan, 
van de Koepelkerk en van de multi
functionele Mariakapel aan de Ach
terstraat. De stad Hoorn kan trots 
zijn op deze vier kapitale restaura
ties. De heer J. Lamers vertelt dat 
het overleg dat hij vorige week 
heeft gevoerd met de heren J.P. van 
der Knaap en A. de Graaf in feite de 
eerste concrete stap was op weg 
naar de restauratie van de Lutherse 
Kerk. Ingenomen is het bestuur ook 
met de huisvesting van zowel het 
Museum van de 20ste Eeuw als van 
de Maquette Hoorn Anno 1650 in 
twee leeggekomen kaaspakhuizen 
aan de Bierkade. Ook de gestarte 
restauraties van het Sint-Jansgast
huis en het oude Stadhuis zijn re
den tot vreugde. 
Positief dit jaar waren tevens de bij-

zondere aanvullingen op de ge
meentelijke monumentenlijst zoals 
die van het gevangeniscomplex op 
het Oostereiland, de voormalige vil
la aan de Draafsingel, het Kazerne
gebouw achter de Veemarkt en aan 
de Mosterdsteeg en de oude Doops
gezinde Kerk aan de Ramen. 
Lof verdienen de Stichting Stadsher
stel en de Stichting De Achterstraat. 
Beide stichtingen doen uitstekend 
werk, ieder met haar eigen strijdwij
ze tegen de verwaarlozing van het 
stadsbeeld. Volgend jaar krijgt 
Hoorn een nieuwe gemeenteraad. 
Wordt de binnenstad autovrij of au
toluw ? Zal er eindelijk iets gedaan 
worden aan onze grootste stadsplei
nen Rode Steen en Kerkplein '? Blijft 
het Julianapark een oase van rust? 
De verloedering in de vorm van de 
wildgroei van reclame-uitingen zet 
zich onverminderd voort: zuilen, 
felle neonletters, vlaggen en vlagge
tjes. "Hoorn neem een voorbeeld 
aan Edam": historische straatbeel
den die evenwichtig en weldadig 
aandoen. Leden van Oud Edam be
zoeken medeburgers die hun pand 
historisch gezien geweld aandoen. 
Iets voor leden van Oud Hoorn? De 
voorzitter pleit te komen tot de op
richting van een werkgroep die zich 
gaat bezig houden met de kwaliteit 
van het kleinschalig straatbeeld. 
Oud Hoorn dient daartoe het voor
touw te nemen! 
Alle harde werkers op de achter
grond worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet het afgelopen jaar: 
de bezorgers, de gidsen, de sup
poosten, de kwartaalbladredactie, 
administrateur Cor Kooijman en de 
familie Hellingman. 
Nog vermeld worden de giften aan 
de Stichting Stadsplan 1650, de 
Stichting De Hoornse Schouw en de 
Beheerscommissie Kerkelijk Kunst
bezit Lutherse Kerk. Bij Gedepu
teerde Staten is bezwaar aangete
kend tegen het bestemmingsplan 
Nieuwe Noord. De restauratie van 
Breed 12 nadert zijn voltooiing. Er 
wordt geëxperimenteerd met de 
kleur Engels rood op het pand On
der de Boompjes 8. Er zijn nog 
slechts 75 Poortjesboekjes en 250 
boekjes over het St. Pietershof in. 
voorraad. 

4. Bestuursuitbreiding 
Met algemene stemmen benoemt de 
vergadering de heer L.J. (Leendert) 
Faber tot nieuw bestuurslid. Hij zal 
zich vooral met bouwkundige en or
ganisatorische zaken gaan bemoei-

J. Leendert Faber, nieuw bestuurslid. 

en. De voorzitter spreekt nogmaals 
zijn vertrouwen in deze benoeming 
uit en wenst de heer Faber veel suc
ces bij zijn bestuursactiviteiten. 

5. 1750e lid 
De heer B. Bosman uit Hoorn ont
vangt uit handen van de heer B. Bal
tus de drie publicaties in de Bouw
historische Reeks Hoorn als wel
komstgeschenk. In 1977 telden wij 
ongeveer 250 leden, s indsdien heeft 
de groei van het ledental explosieve 
vormen aangenomen. Een verheu
gende ontwikkeling die vraagt om 
een steeds strakkere organisatie en 
steeds meer vrijwilligers. 

6. Benoeming tot erelid 
Een klaterend applaus vult de goed 
gevulde Oosterkerk wanneer vice
president De Graaf - na zijn lofrede 
ingebed in historisch perspectief -
de vergadering voorstelt om voor
zitter Johannes Martinus Baltus te 
benoemen tot erelid. Vele felicita
ties, bloemen, het boek Cornelis 
Springer (1817-1891) en warme 
woorden van de voorzitter van 
Stadsherstel, zijn zijn deel. Zijn 
dankwoord is niet ontbloot van 
emotie. 

7. Rondvraag 
De heer Altorffer is blij dat zijn ver
zameling nu thuis is: in Hoorn. De 
heer Van Pijnenburg spreekt zijn 
zorg uit over de plannen met/in het 
Julianapark. Oud Hoorn deelt die 
zorg. Rondleidingen in de Mariaka
pel én een informele receptie ter 
ere van het nieuwe erelid besluiten 
deze najaarsbijeenkomst. 
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Tijdens voorjaarsledenvergadering 

Lofrede van A. de Graaf op Dlarkante 
periode van voorzitter J. M. Baltus 
Dames en heren, 

In mei 1977 kwam het na lange en 
zeer moeizame besprekingen tot de 
uitgave ener gezamenlijke publica
tie van de historische verenigingen 
Oud Andijk, Oud Enkhuizen, Oud 
Hoorn en Oud Medemblik. De publi
catie omvatte: 
4 bladzijden getypte kopij van 

Oud Andijk, 
3 bladzijden getypte kopij van 

Oud Enkhuizen 
2,5 bladzijden getypte kopij van 

Oud Hoorn, 
5 bladzijden getypte kopij van 

Oud Medemblik. 

In 1978 kwam het na lange en zeer 
moeizame besprekingen tot de uit
gave van een gezamenlijke publica
tie van de historische verenigingen 
Oud Andijk, Oud Hoorn en Oud Me
demblik. 
Uitgaande van de vaste en onwrik
bare overtuiging dat uit Medemblik 
niets goeds kan voortkomen, laat 
staan vijf bladzijden tekst in een pu
blicatie en dat Hoorn naar gewoon
te niet weet waar men over praat, 
dus derhalve niets kan publiceren 
van enige zinnige kwaliteit, had Oud 
Enkhuizen dit publicitaire schouw
toneel verlaten. 
Zien we nu om naar 1978 dan valt te 
constateren: 7 bladzijden ten name 
van Oud Andijk, 18 bladzijden tekst, 
exclusief 4 bladzijden illustraties 
ten name van Oud Hoorn, 4 bladzij
den tekst ten name van Oud Me
demblik. 
Nadat een historisch tribunaal de 
zo uitermate vrijpostige auteurs 
Hangelbroek, Hoogeveen en met na
me een zekere H.W. Saaltink, scherp 
had veroordeeld is er van een geza
menlijke publicatie nimmer meer 
iets vernomen. 
Dat is er ook niet ten aanzien van 
cle financiële afwikkeling van dit 
eminente historische verenigings
avontuur. De schulden zijn gedelgd 
door Oud Hoorn op voorstel van 
onze toenmalige interim- voorzitter 
en penningmeester, de heer Jaap 
van Zaal. 
0, dat wij nog heden ten dage een 
strafexpeditie konden ondernemen 
naar Enkhuizen, Andijk en Medem
blik, gelijk in de dagen van weleer , 
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Vice-voorzitter Albert de Graaf 
van Oud Hoorn blikte tijdens 
de ledenvergadering op 27 no
vember jl. in de Oosterkerk uit
voerig terug op de 15 jaren on
der voorzitterschap van Bas 
Baltus. Hij deed dat in een bij
zondere rede, met humor door
spekt, prikkelend, ironisch en 
gloedvol. De redactie acht De 
Graafs boeiende betoog zo inte
ressant en waardevol, dat zijn 
visie integraal in dit nummer 
wordt afgedrukt. 

toen onze Hoornse vaderen onder 
de rood-witte banier optrokken, de 
Enkhuizer poortdeuren aan splin
ters beukten , de boerenstolpen van 
Andijk tot een ashoop reduceerden 
en onder de leuze: "Voor den don
der Medemblik voor immer onder 
de vooroever", zegevierend de ro
kende ruïnes van de burcht Rad
boud beklommen. 
Genoeg, een ander tijdsgewricht is 
het onze. 
Richten we een wijle de blik op on
ze eigen stede Hoorn. 
De jaren zeventig van deze eeuw. 
Ziet toch: waar dat men zich al 
keert of wendt en waar men rent of 
gaat, in Hoorn ligt wel een sloop
plan klaar voor bijna elke straat. 
De Oosterkerk, de Grote Kerk, 
buurthuis het Hop aan het Kerk
plein, de vensterpartijen van het 
pand Nieuwstraat 23, de percelen 
Ramen 1-3, het Gasfabriekgebied, 
de panden naast de Noorclerkerk op 
Rabobankinitiatief verzendklaar ge
maakt naar Enkhuizen, het Koets
huis aan de Gedempte Appelhaven, 
de na een hotelbrand nog gave mo
numentale gevels van het etablisse
ment Petit Nord. Ten oosten van de 
binnenstad maakt men de velden 
gereed waarop straks de Kersen
boogerd zal verrijzen. Alles wat mo
gelijkerwijs ooit enige monumentale 
waarde zou kunnen verkrijgen 
wordt zorgvuldig verwijderd. 
Maar het is niet alles wee ter plaat
se. Aan de westzijde der stad bele
ven we de gloriedagen van ons Wit
te Badhuis aan de Westerdijk, thans 
ons Zwarte Gat, waar men in storm
achtige nachten, de wolken jagend 

langs het duistere zwerk, in het 
kreunend zwiepen der takken van 
de enkele resterende bomen, de 
weeklagende stemmen verneemt 
van locale politici: "Waar, oh waar is 
toch de door mij zo fel begeerde en 
reeds door mij gereserveerde hotel
suite te vinden?". 

Locus Colthorius horriblis ... 
Spoeden wij ons echter wederom 
naar de jaren 1973-1978. 
De imposante rede uitgesproken 
door voorzitter John de Visser op 
de jaarbijeenkomst van Oud Hoorn, 
9 juni 1973, heeft veel losgemaakt. 
De passage (blz. 24) "Onze plaatse
lijke overheid schijnt meer belang
stelling te hebben voor projectont
wikkelaars dan voor mensen die be
gaan zijn met de toekomst van de 
oude stad" werd op diverse ge
meentelijke bureaus, toenmalig ver
spreid over de hele stad, met gram
schap ontvangen. 
De Visser riep leden en bestuur 
dringend op om meer activiteiten te 
ontplooien. Hij hield ons voor: "De 
steeds schraler wordende pot van 
C.R.M., de benauwende kostenstij
ging van cle arbeidsintensieve res
tauratiewerkzaamheden stemmen 
somber wat de toekomst betreft en 
men kan niet dankbaar genoeg zijn 
voor wat het particuliere initiatief 
vermag". 
De oproep bleef niet zonder weer
klank. 
Er werd werk gemaakt van een con
cept gemeentelijke monumenten
verordening. Moeite werd gedaan 
om het instellen van een plaatse
lijke monumentencommissie be
spreekbaar te maken. 
Op de gemeentelijke kantoren dwar
relden veelvuldig brieven door de 
bus met protesten tegen sloping 
van beschermde en bijna-be
schermde monumenten en met na
me tegen de verwaarlozing van 
bouwkundig erfgoed, de beste on
derbouwing van de smoes dat sloop 
niet voorkomen kan worden. 
Er kwamen cursussen en er ont
stonden werkgroepen. Doch ook in 
breder verband vertoonden zich 
lichtschijnselen tussen duistere 
wolken.De eerste streekarchivaris 
van West-Friesland, Bert van der 
Saag, deed zijn intrede en hoe! 



Bas Baltus "llrool1t" zichzelf. Dit cadeau werd hem kort daarvoor door mevr. Rita Bax van Stichting Stadsherstel overhandigd. 

Een op archiefgebied volkomen nie
mandsland met alleroudste, oudere 
en jongere documentatie in verre
gaande staat van ontbinding en ver
waarlozing, werd door Van der Saag 
en zijn medewerkers ontgonnen en 
geschikt gemaakt tot een arbeids
terrein voor het raadplegen en ver
garen van historische kennis en do
cumentatie van hoge kwaliteit. 
Vele weerstanden in stad en dorp 
moesten worden overwonnen. Ge
lukkig mocht Van der Saag alhier 
zijn zendingsarbeid voltooien. 
Men heeft het in onze historie wel 
eens anders meegemaakt. 
Een Oud Hoorn-initiatief dat nogal 
met de nodige reserve onder .ogen 
werd gezien was Wandelen op 
straat. Bestuurslid Henk Saaltink 
achtte het van groot belang om ge
woon op straat inwoners attent te 
maken op de waarde van de histo
risch gebouwde omgeving met al 
wat daarbij en toebehoort. Met een 
vijftiental vrijwilligers startte Saal
tink een opleiding. Hij stelde een 
wandelinstructieboek samen en 
trok er telkenmale met de rondlei
ders op uit. Het bestuur van Oud 
Hoorn hoopte dat: "dit het begin 

mag zijn van een jarenlange tradi
tie ... ". 
Die verwachting is wel bewaarheid. 
De hoop dat elke rondleider een 
tiental wandelaars zou kunnen mee
nemen op het historiepad is toch 
wel van een wat te lage inschatting 
uitgegaan. 

De ledenvergaderingen mochten 
zich ook in een toenemende inte
resse verheugen. Een hoogtepunt 
was stellig die in de Parkschouw
burg (1977). Aldaar werd ons een 
film vertoond van de stadsfeesten 
in 1957 met als explicateur Johan 
Ridderikhof en met muzikale onder
streping van het zien en horen door 
B. Haring. De uitbeelding van de 
Bossuzeeslag vormde stellig een 
apotheose. Wij vreesden allen dat 
zowel de piano als het ganse 
schouwburgcomplex zouden instor
ten. De cultuurtempel bleef wellicht 
tot ongenoegen van de huidige be
stuurders intact. Van de piano kon 
dit niet worden gezegd. 
De wekroep van John de Visser om 
nieuw leven te brengen in Oud 
Hoorn kreeg voldoende weerklank. 
Bedroeg het ledental in 1973 186, 

eind 1978 bracht een ledenstand 
van 295 met als onvervaard aan
voerster de 103-jarige Margaretha 
Eijken, en met als jongste lid de 
14-jarige Frank Degeling. 
Op 25 november 1978 hielden we le
denvergadering in het Damhotel te 
Edam, met na afloop een rondlei
ding langs de vele monumenten ter 
plaatse aanwezig. Bestuurslid Han
gelbroek achtte de explicatie der 
gidsen enigszins te oppervlakkig. 
Om zich grondiger te kunnen orïen
teren verdween hij op een gegeven 
moment in een Edamse gracht. Hij 
kwam gelukkig weer boven water en 
afgezien van een omkransing met 
modder en waterplanten en mits
gaders ander grachtenongerief, ver
schilde hij weinig van uiterlijk met 
ons, die onder een genadeloze re
gen werden voortgedreven van mo
nument naar monument. 
Met de gidsen van Oud Hoorn heb
ben we deze pelgrimstocht her
haald op zaterdag 20 november 
1993. De weersomstandigheden wa
ren beter, wel wat fris voor een mo
numententocht. Gezien de zorg van 
Uitwaterende Sluizen te Edam voor 
de waterkwaliteit was een speciale 
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keuring van grachtwater door de 
gidsen niet nodig. 
Soms is herdenken aardig. 
Nu geschiedde het op een dezer da
gen van deze zo gedenkwaardige 
Verenigingsjaren dat zich als lid van 
Oud Hoorn liet inschrijven zekere 
Johannes Martinus Baltus, geboren 
te Akersloot, in de jaren des onder
scheids opgeleid aan de 6-jarige 
HBS-B afdeling van het Petrus Cani
sius Lyceum te Alkmaar, op gevor
derde jonkmansleeftijcl Nederlands 
studerende aan de Universiteit van 
Amsterdam, aldaar actief deelne
mende aan het arbeidsproces als 
aanstaand chef bij het Bureau voor 
Muziekauteursrecht en als hulpkok 
in een Amsterdams restaurant, na 
volbrachte studïën benoemd zijnde 
aan de toentertijd wellicht nog Sint 
Werenfridusscholengemeenschap, 
na kort verblijf in Hoogkarspel, zich 
definitief vestigende te Hoorn, aan
kopende derhalve tot zijn vaste 
woonstede het voormalig bakkers
huis staande en gelegen aan het 
Groote Oost, hoek Hanekamsteeg, 
alwaar eenmaal op 1 oktober 1628 
de Lutherse Gemeente van Hoorn 
werd gegrondvest. De bouwkundige 
relicten uit de glorietij d van Amster
dam hadden op Baltus grote indruk 
gemaakt en in Hoorn, hoewel klein
schaliger, was dat niet minder. 
Contacten met Oud Hoorn bleven 
niet uit. Werk en optreden van be
stuurslid dezer vereniging, de heer 
Leendert van Dijk, woonachtig 
eveneens op het Grote Oost, lieten 
niet na om indruk te maken. Oud 
Hoorn betekende blijkbaar iets al
hier ter stede. 
Deelname aan enige cursussen en 
niet in het minst aan ledenvergade
ringen met plaatsing aldaar van de 
nodige op- en aanmerkingen leid
den al spoedig tot de invitatie om 
achter de bestuurstafel plaats te ne
men. 

Interim-voorzitter Jaap van Zaal stel
de aan Johannes Martinus Baltus 
voor om de presidentiële taak uit te 
gaan oefenen. Na een korte inwerk
periode en mede met het oog op 
het zestigjarig bestaan van de ver
eniging, aanvaardde Baltus op 30 ju
ni 1978 het voorzitterschap van 
Oud 1-l0Qn1. lnspirering, Stimulering 
en met name Continuering van reede 
aangevangen arbeid waren de opga
ven waarvoor Baltus zich gesteld 
zag, teneinde het verenigingsschip 
op koers te houden. 
Dat schip zou niet gespaard blijv.en 
voor zwaar weer, met name uit het 
Hoornse politieke depressieveld. 
Na enige tumultueuze jaren waarbij 
al of niet capabele en goedwillende 
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wethouders nagenoeg letterlijk 
door de stadhuisdeuren vlogen, 
toonde de politieke hemel een wat 
vriendelijker aanschijn. 
Dan dient men altijd driedubbel op 
zijn hoede te zijn. 
Het was uiterst noodzakelijk dat de 
Oud Hoorn-klaroen onmiskenbaar 
luid en duidelijk zou schallen. Het 
initiatief van onze leden Jan Dijkstra 
en Kees Kuppers om een vereni
gingsblad in het leven te roepen on
dervond bij Bas Baltus een enthou
siast onthaal. 

Onder de titel: "Een nieuw blad 
voor Oud Hoorn'', schreef voorzit
ter Baltus een hoofdartikel in de 
eerste uitgave van februari 1979. 
De belofte om daadwerkelijke me
dewerking te verlenen tot publicatie 
in ons blad in de vorm van artike
len, korte bijdragen, fotowerk is 
door Bas Baltus tot de dag van he
den nauwkeurig, ijverig en met tot 
de verbeelding sprekende puzzels, 
gevuld. Daarnevens zien we dat zijn 
publicitaire kwaliteiten tot uiting 
zijn gekomen in welhaast elk ge
schrift betrekking hebbende op de 
lang voorbije of nog maar recente 
historie onzer sted. Hoorn- huizen, 
straten, mensen alleen al beroemd 
om het behangselformaat, De Ver
volgkroniek op die van dr. Velius, 
vele kleinere uitgaven, het Poortjes
boek van Hoorn: is de auteur niet 
geheel of gedeeltelijk J.M. Baltus, 
dan is door hem wel medewerking 
verleend aan de totstandkoming 
van de uitgaven in de vorm van cor
rectiewerk, aanvulling op de aanwe
zige gegevens, bijdragen omtrent de 
specifieke aan de orde komende 
bouwkundige aspecten. 
Om met name dit laatstgenoemde 
onderwerp extra te onderlijnen en 
uit te bouwen, terecht vrezende dat 
papier geduldig op neemt en even 
snel doet vergeten en dat er niets 
gaat boven kennismaking met de 
realia, hoe gering somtijds nog aan
wezig, startte Bas Baltus in 1980 
met een bouwkunstcursus voor 
iedereen. Devies: "Bouwkunst is ver
stilde muziek" en "Bouwkunst is de 
enige kunst die gratis te genieten 
valt" Dat laatste geldt momenteel 
bijna alleen voor de Open Monu
mentendag in september. 
Vele honderden · cursisten zijn ge
schoold in Lodewijkstijlen, Eclectis
me, Palladiostijl, Rustica, Aedicula. 
Zij zien zich des daags, zowel als 
des nachts omringd door teerling
kapitelen, middenlisenen, met name 
in december door mijterbogen, fes
toenen, arabesken en klimmende 
boogfriezen. 
Zij betasten de muren hunner 

woonsteden om drieklezoren en 
cannelures te ontdekken en menen 
voorwaar in doorwaakte nachten 
hunne beddespijlen zich te zien wij
zigen in pinakels met kruisbloem, 
eveneens voorzeker ontwarend dat 
de matras hogels vertoont. 
Zo de cursisten de trauma's van de 
instructiewandelingen te boven 
kwamen dan gaven ze zich gaarne 
op als gids voor de stadswandelin
gen. 
Ze promootten hun docent bij aan
verwante organisaties,of zich herin
nerend het panel met de vergulde 
baars in de fraaie Vredeman de 
Vriesgevel, gewoon bij de visclub 
tot het geven van lezingen en/of dia
presentaties over ons historisch 
Hoorn, nabij en ver daarbuiten de 
stads grenzen. 
Het zo intens bezig zijn met de 
bouwkunst in al haar verschijnings
vormen leidde zonder meer tot het 
zitting nemen in organisaties daar
op betrekking hebbend, in goede 
zin en vooral als waakhond wan
neer kwad~ trouw te verwachten 
viel. 

De gemeentelijke monumentencom
missie had Bas Baltus tien jaar tot 
voorzitter, totdat deze taak door ge
meentelijkefunctionarissen diende 
te worden bekleed. 
Daarnevens treffen of troffen we 
Bas aan in diverse besturen o.a. Ca
ril!onvereniging, Stichting Het Pak
huis, de Straatnaamcomnüssie: de 
instelling die onze stad hogelijk op
waardeert in compositorische, dia
mantaire en numismatische zin. 
Wij ontmoeten Bas Baltus als be
stuurslid van de stichting De Hoorn
se Schouw. 
Deze laatste term wordt geacht 
voorbehouden te zijn aan Water
schappen, doch wij hebben hier te 
maken met een wat opvallend ge
modelleerd visserschip, typisch 
voor Hoorn en misschien nog afge
leid van de vaartuigen waarmede de 
Noormannen plachtten af te meren 
aan het Houten Hoofd om hun dorst 
te lessen in het etablissement be
heerd door de voorgangsters van 
tante Marie. 
Het zij zo! Laat duidelijk moge zijn 
dat er in de vijftien jaren dat onze 
schouwmeester van 0 11cl Hoorn, 
Bas Baltus, zijn inspirerende blik 
over onze stad heeft laten gaan, 
dankzij zijn intensieve of zijdelingse 
bemoeienis veel tot stand is geko
men. 
Gelukkig is alom, met name ook in 
bestuurlijke kringen, het besef tot 
ontwikkeling gekomen dat het be
houd en vooral het onderhoud van 
ons cultuur-historisch erfgoed be-



langrijk is, dat men de historielijn 
niet zomaar kan verbreken en dat er 
zonder verleden geen toekomst is. 
In een aantal gevallen hebben Ge
meente Hoorn en particulieren, ver
enigd in stichting of vereniging, sa
men tot de verbeelding sprekende 
restauraties ondernomen. Nemen 
we daarvoor in ogenschouw de 
panden Ramen 1-3, de redding en 
restauratie van de Grote Kerk - een 
gebeuren van grote importantie op 
zich, met zoveel terzake betrokke
nen - herstel van een totale rij pan
den aan een zijde van het Kerkplein, 
de Koepelkerk, de Hoofdtoren en 
samen opkomend tegen een lawine 
van vooroordelen: het Rooie Dorp 
aan de Venenlaan, gebouwd in de 
aanvang onzer eeuw. 
Een van de eerste projecten, het 
Huis, waarin wij hier vergaderd zijn 
(de Oosterkerk), blij ft tot de ver
beelding spreken. Een gebrandschil
derd venster: Monumentale restau
raties" zou hier overigens niet mis
staan als blijvend souvenir aan al 
deze verrichte arbeid. 
Ook nu, in een tijdperk waarin de 
Rij ksoverheid, ondanks beloften 
daartoe aan gemeenten gedaan, vol
ledig nalaat haar verplichtingen na 

te komen ten aanzien van het be
houd onzer historisch gebouwde 
omgeving, worden toch nog plan
nen ontwikkeld om tot restauratie 
te komen. Hulde daarvoor aan onze 
plaatselijke overheid en met name 
aan haar voortrekkers in dezen op 
de terreinen financïën en monumen
tenzorg. 

ZO BEHOUDT HOORN EEN GEZICHT! 
Meen niet dat wij kunnen berusten 
en lijdzaam afwachten. Ook nu 
staan velen gereed om dit gezicht te 
schenden, te water en te land. Nog 
steeds ontmoeten we een bedrijfsle
ven, driftig aangejaagd door koop
handelsorganisaties, dat cle hoogste 
prioriteit toekent aan de realisering 
van grootschalige projecten in aan
trekkelijke binnensteden, dezelve 
reducerende tot een verfomfaaide 
en uniforme met reclameborden 
volgestouwde supermarkt. 
Vervolgens heft ditzelfde bedrijfsle
ven wanhopig de handen ten hemel, 
wenst nog meer verkeer in de stad, 
verbanning van de bewoners ten 
koste van parkeerosaurussen en 
weent om het wegblijven van de 
klandizie die wel weet wat een aan
genaam leefmilieu inhoudt. 

Vice-uoorziller A. de Graaf feliciteert 1 M. Baltus met zijn erelid-maatschap. 

Er is nog heel wat te doen, te onder
wijzen, te publiceren, te restaureren 
voor en door Oud Hoorn. Onze ver
eniging mag in dezen haar zorg niet 
aflaten. Moge dit geschieden onder 
de bezielende leiding van Bas Bal
tus. Vijftien jaar lang heeft hij op de 
brug gestaan van het schip Oud 
Hoorn. Dat was niet altijd varen op 
kalme zee. Recht zo die gaat was 
het zo menigmaal, de grondzeeën 
en het buiswater trotserend van on
verschilligheid, stijlloosheid, apa
thie, maar immer het verenigingsbe
lang in het oog houdend, voor alles 
de koers uitzettend om zoveel mo
gelijk mensen de liefde en belang
stelling voor de historische schoon
heid van Hoorn blijvend bij te bren
gen. 

Waarderen wij dan hier allen bijeen 
de arbeid van Bas Baltus nu vijf
t ien jaar voor ons en ten dienste 
van zovelen verricht, door hem 
van harte en welgemeend het Ere
lidmaatschap toe te kennen van 
Oud Hoorn en hem met Oud Hoorn 
in toekomende jaren een Behou
den Vaart te wensen, in voorspoed 
voorzichtig, in tegenspoed draag
lijk. 
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Vernieuwer van de blaasmuziek Herman Lansdaal 

Gerard Boedijn, grote muzikale zoon 
van Hoorn, 100 jaar geleden geboren 

De muziekschool Gerard Boedijn eerde eind vorige maand met een klin
kend concert de man, wiens naam voor altijd verbonden zal blijven aan 
Hoorn: Gerard Boedijn. Boedijn werd honderd jaar geleden, 19 novem
ber 1893, geboren op Draafsingel 5, zijn ouderlijk huis, recht tegenover 
de Oosterpoort. Dat huis is in de jaren '30 gesloopt. 
Gerard Hendrik was de enige zoon van Arie Boedijn , die geweermaker 
was en reparateur van instrumenten van de bataljonskapel van de 
Hoornse kazerne. Als kind van 4 jaar marcheerde hij al trommelend 
vóór de kapel uit als het bataljon soldaten ging oefenen op het terrein 
aan de Buitenluiendijk, waar het weelderige park van nu in niets meer 
herinnert aan de kale vlakte van toen. Dat kleine Hoornse jongetje zette 
daarmee onbewust de eerste schreden op een muzikaal pad, dat hem na
tionaal en internationaal hiomfen zou brengen. 

Gerard Boedijn op 40-jarige leeftijd. 
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Gerard Boedijn had van jongsaf een 
absoluut gehoor. Dat kwam zijn va
der goed van pas. Hij liet junior al 
vroeg instrumenten controleren die 
net gerepareerd waren. Zijn zoon, 
van meet af aan voorbestemd voor 
de muziek, begon na de lagere 
school eerst nog aan een studie 
voor onderwijzer. Daarmee stopte 
Gerard in 1909 om over te schake
len op wat z'n hart wél had: muziek. 
In Amsterdam kreeg hij vioollessen 
van Felice Togni, "aanvoerder der 
tweede violen" van het concertge
bouworkest. Ook op andere muzika
le terreinen bekwaamde de jonge 
Boedijn zich met grote ambitie. 
Nog maar net 22 jaar oud werd hij 
als viool- en theorieleraar benoemd 
aan een muziekschool in Maas
tricht. Daar leerde hij de Belg Char
les Smulders kennen, die een autori
teit was op het gebied van contra
punt, compositie en instrumentatie. 
Smulders inspireerde hem als geen 
ander. Voor Boedijn ging een nieu
we muzikale wereld open. Door de 
Belg veranderde hij van stijl, werd 
modernist en zou dat tot zijn dood 
toe blijven. 

Vernieuwer 
Zijn pas verworven kennis bracht 
hij over op de orkesten, die hij in de 
provincie en elders dirigeerde. Boe
dijn overwon vrij snel de aanvanke
lijke tegenstand van de behoudende 
garde. Hij zag in dat de volkskunst 
die niet met zijn tijd meegaat, ten 
dode is opgeschreven. Als de abso
lute vernieuwer van de harmonie
en fanfaremuziek werd en wordt 
Boedijn nog steeds, ook internatio
naal, erkend als de pionier van de 
moderne blaasmuziek. Daar bleef 
het overigens niet bij. 
Hij oogstte ook andere muzikale 
lauweren, zoals met zijn talrijke 
composities voor koorwerken, ka
mermuziek en muziek voor strijk
en symfonie-orkesten. Al zijn werk 
voor harmonie en fanfare liet hij uit
geven door Molenaars Muziekcen
trale te Wormerveer, die hem als 
eerste de kans bood zijn partituren 
in druk te laten verschijnen. 
Boedijn schreef ook composities 
voor beiaard. Dat deed 'ie zo goed, 
dat zijn inzendingen voor het jaar
lijks terugkerende beiaardconcours 



Stimulator van "Apollo", 
"Sappho", "Kunst na Arbeid" 

en "Herleving" 

van Mechelen (met Staf Nees) vijf 
maal achter elkaar de eerste prijs 
kregen. Als een componist driemaal 
had gewonnen, mocht . 'ie echter 
niet meer meedoen. Boedijn stuur
de toen onder zijn Engelse schuil
naam later nog twee composities in. 
Ook die kregen de meeste punten 
van de jury. Toen stopte Boedijn er 
maar mee om te voorkomen dat de 
Belgen wat in de gaten zouden krij
gen. 

Stimulator 
Als dirigent stimuleerde hij jaren
lang de vele orkesten en koren, die 
onder zijn leiding muziek beoefen
den. Zijn eerste orkest was "Herle
ving" in Zwaag, al snel gevolgd door 
de Hoornse harmonie-orkesten 
"Apollo" en "Kunst na Arbeid" en in 
Enkhuizen het Stedelijk Muziek-

. corps. Boedijn werd ook de dirigent 
van het Nederlands koperorkest, 
dat samengesteld was uit blazers 
van verschillende orkesten. 
Hij was een perfectionist, in alles. 
Uit zijn omgeving komt het verhaal 
dat Boedijn voor marswedstrijden 
op de Westerdijk op 80 centimeter 
van elkaar krijtstrepen trok over de 
volle lengte van het parcours. Zijn 
muzikanten liepen daardoor al bla
zend keurig met elkaar in de pas, 
perfect. In de grote Westerkerk van 
Enkhuizen had Boedijn een fiets 
staan om tijdens de repetities snel 
naar achteren te kunnen rijden om
dat 'ie het musiceren van zijn corps 
ook op afstand wilde beluisteren. 
"Forto" brulde 'ie dan of "piano", 
waarna hij terug peddelde om de di
rigeerstok weer ter hand te nemen. 
Hoewel de blaasmuziek zijn voor
liefde had, liet hij zich ook in de 
koormuziek niet onbetuigd. Zo was 
hij jarenlang dirigent van het be
faamde, intussen al meer dan hon
derd jaar bestaande Hoornse Sap
pho-koor. 

Onderscheidingen 
Voor zijn grote verdiensten op mu
zikaal terrein werd Gerard Boedijn 
onderscheiden met de Staatsprijs 
van het Departement van Onderwijs 
en Wetenschappen (1951) en met 
de Visser Neerlandia-prijs (1958). In 

tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, eveneens vanwege zijn 
baanbrekend werk in de ontwikke
ling van de harmonie- en fanfaremu
ziek. 

Gerard Boedijn overleed plotseling, 
23 september 1972. Een hartaanval 
maakte een einde aan zijn leven. Hij 
was toen 78 jaar oud en woonachtig 
in het Liornehuis. Zijn zoon Hans 
Boedijn werd in de voetsporen van 
zijn vader een begaafde violist. Als 
lid van het Radio Philharmonisch 
Orkest heeft Hans 31 jaar lang de 
naam Boedijn muzikaal hoog gehou
den. 
Zijn IS-jarige zoon is naar grootva
der vernoemd: Gerard Hendrik. Mu
zikaal? "Hij houdt het voorlopig bij 
de gitaar, maar dat is ook een mooi 
instrument", zegt zijn vader. 

1959 werd Gerard Boedijn benoemd Dit scllilderij van Gerard Boedijn als violist hangt in de naar hem genoemde muzie/?sc/100/. 
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Historiscl1e foto van de Stadsfeesten in 1937: Gerard Boedijn, notaris Sam Luijckx en Jo Ridderikhof, die het uitvoerend comité vormden. 

Jaap Lely over een fenomenale componist en dirigent 

"BOEDIJN HAALDE DE BLAASMUZIEK 
UIT JE TENEN ... , ONGELOOFLIJK" 

Jaap Lely, 86 jaar, oud-kapelmeester 
van de Erica Kapel, is een van de 
velen, die jarenlang onder de direc
tie van Gerard Boedijn hebben ge
speeld. Lely raakt niet uitgepraat 
over de man, die hem "als geen an
der" blaasmuziek heeft leren spelen 
en hem de passie voor de muziek 
bijbracht. "Dat vergeet ik nooit", 
zegt de geboren en getogen Hoorn
se, nog altijd vitaal en rechtop van 
lijf en leden. 
"Hij was een goede vriend van me, 
kwam vaak bij me thuis op het Mun
nickenveld, jarenlang blies ik onder 
zijn leiding de tenorhoorn bij 
"Kunst na Arbeid". Samen gingen 
we naar concoursen of concerten, 
waar hij moest dirigeren. Ik was 
weg van die man, een fantastische 
musicus. Met veel respect denk ik 
aan 'm terug. Als dirigent wist 'ie 
elk orkest in zijn ban te brengen. 
Wat je bij een ander nooit lukte, de 
hoge bes blazen bijvoorbeeld, dat 
lukte onder zijn leiding wel. Dat 
vond ik wel zo frappant. Hoe zoiets 
kon, begreep ik niet. Wonderlijke ga
ven had die man. Ik heb onder veel 
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dirigenten muziek gespeeld, maar 
niemand kon tippen aan wat Boe
dijn uit z'n orkesten haalde. Hij 
haalde het uit je tenen, ongelooflijk, 
dat kon hij alleen". 

Engelse brassband 
Jaap weet nog als de dag van giste
ren hoe Boedijn een Engelse brass
band dirigeerde tijdens een concert 
in Krommenie. De Engelsen wilden 
ook een paar composities van Boe
dijn spelen en het leek hen aardig 
dat te doen onder de directie van 
de Hoornse maestro zelf. 
Lely: "Boedijn vond dat best, ik 
bracht 'm er die avond naar toe. Hij 
reed vaak met me mee. Die Engel
sen wisten niet wat hen overkwam. 
Hun dirigent, Harry Mortimer, was 
ook een kei, maar toen ze onder lei
ding van Gerard hadden gespeeld 
waren ze zo onder de indruk, dat ze 
Boedijn "de beste van de wereld" 
noemden. Dat was knap overdreven 
vanzelf, maar het zei genoeg over 
wat die profs van Boedijn dachten". 
Jaap Lely gaat opeens midden in de 
kamer staan, knïjpt even z'n ogen 

dicht, waant zich blijkbaar in een 
concertzaal en begint - armen wijd -
cle gebaren na te bootsen van de 
man, die leefde voor de fanfaremu
ziek. Hij zwaait precies zoals Boe
dijn deed, zegt 'ie, compleet met 
diens mimiek. 
"Kijk", zegt 'ie, "Mortimer deed het 
met z'n vingertje, daar zat weinig 
schwung in. Gerard omarmde als 
het ware z'n orkest, z'n hele lijf 
deed mee, hij wist er de mooiste 
muziek uit te halen. Wie dat heeft 
meegemaakt, vergeet het ook nooit 
meer. Als de dag van gisteren weet 
ik nog hoe Gerard in Utrecht het 90 
man sterke orkest van het Tramper
soneel in volle glorie aanvoerde. 
Boedijn had nog maar één keer met 
dat orkest gerepeteerd. Ik zat in de 
zaal , niemand kende me. Toen Ge
rard het toneel opkwam deden ze 
achter m'n rug een beetje lacherig. 
"Wat is dat voor een rare kerel met 
dat staartjassie", zeiden ze. Maar ze 
klapten het hardst toen Gerard na 
afloop als een knipmes boog voor 
het applaus, dat 'ie kreeg. "Wat kan 
die kerel dirigeren", zeiden ze toen. 



: 

Ongeëvenaard repertoire 
Jaap Lely raffelt achter elkaar een 
groot aantal nummers op van Boe
clijns ongeëvenaarde repertoire. 
Volgens een publikatie in het blad 
"Componisten en hun blaasmuziek" 
van SAMO-Nederland bestaat dat 
uit minstens 80 composities . Daar
van zijn "Gammatique", "Halewijn", 
de "Foster Ouverture", de "Sint 1-lu
bertus", de "Irish" en de "English 
Suite" wel de meest bekende. 
Lely: "Die Hubertus is erg mooi, 
maar ook zó moeilijk te spelen, dat 
amateurs het bijna niet redden. Met 
"Kunst na Arbeid" hebben we er 
een keer een hele avond op zitten 
martelen. Toen zei Boedijn: "Geef 
maar terug, dat is voor jullie niet te 
doen". 
Kenners van de blaasmuziek bewe
ren dat de muziek van Boedijn voor
lopig nog van deze tijd is. Tal van 
harmonie- en fanfare-orkesten heb
ben zijn composities nog altijd op 

heb je dat geleerd? Moet je m'n diri
geerstok naar je kop hebben. Wat is 
dat met jou? Niks forte, pianofóón, 
melodieus, hoor je me?" 
"Herleving" kreeg op Texel van een 
internationale jury niettemin de 
eerste prijs met het hoogste aantal 
punten, terwijl Jaap toch voluit 
had gespeeld, precies zoals Kaag 
wilde. 
"Gerard was een bijzonder mens. 
De muziek danste in z'n hoofd. Daar 
kwam 'ie nooit los van. Jaap, zei 'ie 
wel eens tegen me, 's nachts kan ik 
niet slapen, omdat de tonen me zo 
maar komen aanwaaien. Allemaal 
melodieën. Dan vlieg ik m'n bed uit, 
pak snel muziekpapier en begin te 
schrijven. Dat gaat allemaal vanzelf. 
M'n hand wordt gewoon gestuurd, 
dat voel ik, ik hoef er niets voor te 
doen. Binnen een kwartier staat de 
melodie vast. De volgende morgen 
schrijf ik er dan de begeleidende 
partijen bij". 

"Er verscheen plotseling 
iets wazigs op zijn partituur. 
Niet te geloven, maar waar." 

hun repertoire staan. Laatst zag en 
hoorde Lely op de t.v. nog eens de 
"Gammatique" spelen, als slotmars 
van een taptoe in Breda. 
"Dan hoor je ook weer eens z'n 
naam noemen en dat doet me wat, 
weet je. Zijn mooiste werken vind ik 
zelf de Engelse en de Ierse Suite. 
Misschien is dat wel omdat 'ie de 
Engelse Suite op mijn lijf heeft ge
schreven. Dat zei 'ie tenminste bij 
de presentatie ervan. Speciaal ge
componeerd voor jouw partij Jaap, 
vertelde Gerard en daar moest ik 
clan m'n hele ziel in leggen". 

Gastblazer 
Lely is in zijn lange muzikale loop
baan meermalen gevraagd om er
gens als gastblazer op te treden. Zo 
viel hij een keer bij "Herleving" van 
Zwaag in voor een concours op 
Texel. Dirigent Arie Kaag vond dat 
Lely bij de inzet van een bepaald 
werk vier noten vooraf forte diende 
te spelen, hard dus. 
"Ik vond dat best, Kaag was de 
baas. Maar toen we een week later 
hetzelfde stuk bij Kunst na Arbeid 
repeteerden en ik de partij zo begon 
als ik in Zwaag gewend was, tikte 
Boedijn woedend af en riep: Van wie 

Voelsprieten 
De muziek bracht Gerard Boedijn 
ook in hoger sferen, beweert Lely. 
Gerard van Ophem, voorzitter van 
de Boedijn-Stichting, bevestigt dat. 
"Gerard Boedijn had voelsprieten 
met het hogere", zegt Van Ophem, 
"hij zag wat niet waarneembaar 
was, bewoog zich vaak tussen my
the en werkelijkheid, een helder
ziende was 'ie niet, maar wel een 
helderhorende en ook dat is heel 
bijzonder". 
Muziek zou Boedijn ook tot de over
tuiging hebben gebracht dat er ern
stig rekening moet worden gehou
den met een terugkeer op deze aar
de. Hij geloofde daarom vast in de 
reïncarnatie. 
Een merkwaardig voorval in Enkhui
zen bracht hem in de ban van het 
occultisme. "Er moet meer zijn tus
sen hemel en aarde", zei Boedijn als 
'ie met intimi over verschijnselen 
sprak, die zelfs zijn muziek ontste
gen. Lely en Van Ophem beamen 
dat anno 1993, zijn zoon Hans be
vestigt het. 
Boedijn studeerde met het Stedelijk 
Muziekcorps van Enkhuizen in de 
Doelen een bewerking van Beetho
vens "Die Ehre Gottes aus der Na-

Gerard Boedijn met zijn onafsclleidelijke 
pijp, één van zijn laatste foto's. 

tur" in. De handgeschreven bewer
king was van Boedijn zelf. 

Iets wazigs 
Zoon Hans weet nog als de dag van 
gisteren hoe zijn vader de volgende 
dag (Boedijn overnachtte in Enkhui
zen, de laatste trein richting Hoorn 
ging altijd te vroeg weg) thuis kwam 
en wat hij vertelde: 
"Vader leek aangeslagen, enigszins 
ontdaan. Volgens hem was er tij
dens de repetitie op de partituur 
dwars tussen de noten door plotse
ling iets wazigs verschenen. Hij 
moet van schrik zijn verstijfd, voor
al toen binnen dat wazige ook nog 
eens twee priemende ogen duidelijk 
zichtbaar werden. Vader raakte ter 
plekke overstuur, z'n muzikanten 
grepen in en wisten hem gelukkig 
weer tot rust te brengen. De repeti
ties gingen natuurlijk niet meer 
door. Een landelijk ochtendblad, dat 
er de lucht van had gekregen, 
bracht toen het oncontroleerbare 
en sensationele bericht, dat Gerard 
Boedijn een verschijning van Van 
Beethoven had gehad. Dat sprak 
mijn vader met beslistheid tegen, 
maar het verhaal deed toen al de 
ronde met alle gevolgen van dien. 
Daarom ook gaf vader geen rucht
baarheid meer aan een tweede iden
tieke voorval bij ons thuis in de 
J.P. Coenstraat. Het was enige 
maanden later en weer gebeurde 
het op een partituur. Hij riep mijn 
moeder en mij erbij. 
Wij zagen ook tot onze stomme ver
bazing lijntjes op het papier komen, 
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Gerard Boedijn wijst op de partitllur van "Die Ehre Gottes aus der Natur" van Ludwig van Beethoven, waarop in Enl~huizen tot z ijn stomme ver
bazing de wazige contouren van een hoofd met priemende ogen verscheen. Zijn zoon Hans heeft die partituur in zijn bezit. 

weer wazig, maar toch werd een 
driehoekig mannenkopje en profiel 
zichtbaar met licht haar en een 
smalle kin. Zoiets wonderlijks, dat 
kan je nauwelijks geloven als je het 
niet zelf gezien hebt. Beide partitu
ren met afbeeldingen bewaar ik als 
kostbare kleinoden. Te reproduce
ren zijn ze niet, zo wazig is het wat 
je ziet. 
De befaamde politiedokter uit die 
tijd, Van Ledden Hulsebos en de pa
ra-psycholoog professor Ten Haef 
hebben zich nog in de zaak ver
diept, maar ze kwamen er niet uit. 
Van Ledden Hulsebos kwam niet 
verder dan te concluderen dat het 
op grafiet leek". 
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Lely over de verschijning: "Eigenlijk 
wilde niemand het geloven, ik eerst 
ook niet, maar toen ik later Lou 
Dekker van Enkhuizen sprak, die tij
dens de bewuste repetitie vlakbij 
Boedijn had gezeten zei Lou: Jaap, 
zo waar ik hier sta, ik heb het ook 
gezien, ik kon het niet geloven, die 
ogen, ze kwamen zomaar te voor
schijn". 

Herinnering 
Jaap Lely staat nóg een keer in zijn 
volle lengte op, zet zogenaamd een 
instrument aan zijn mond en begint 
met bolle wangen voor zich uit te 
blazen, terwijl z'n vingers op en 
neer gaan. Prr, prr, prr, doet 'ie, ... 
prr, prr, hoog, laag .... alsof 'ie nog 

even voor de Erika-kapel staat. Nee, 
blazen doet 'ie niet meer, te oud. 
Maar hij wil de herinnering aan z'n 
muzikale leven nog wel eens terug 
blazen. 
De passie voor z'n hobby raakt 'ie 
nooit meer kwijt, evenmin als zijn 
posthume aanhankelijkheid aan 
Gerard Boedijn. 
"Stel je voor dat ik 'm later nog eens 
tegenkom", peinst 'ie, "als dat zo is, 
dan wil ik nog maar één ding, mu
ziek maken, alleen maar muziek ma
ken, net als Boedijn". 
Hij pakt de viool van zijn grootva
der van de wand en begint te tokke
len, pizzicato. Z'n ogen glinsteren. 

(H.L.) 

·. 



De visie van Oud Hoorn op 
recreatie langs het IJsselmeer 
Onder de titel "Recreatie en het 
IJsselmeer" werd donderdag 4 no
vember jl. in het Scheepvaartmu
seum te Amsterdam een openbaar 
debat gehouden over de toekomst 
van de recreatie op en rond het 
IJsselmeer. De Vereniging tot Be
houd van het IJsselmeer die het 
initiatief tot het debat had geno
men, had zich tot doel gesteld om 
samen met de bij het IJsselmeer 
betrokken organisaties een helder 
beeld te krijgen van de mate waar
in recreatie zich kan en mag ont
wikkelen. 

De staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, de heer 
J. D. Gabor, opende het debat met 
de stelling dat de op rijksniveau 
ontwikkelde integrale visie op regio
naal en lokaal niveau diende te wor
den uitgewerkt. Vervolgens voerden 
vertegenwoordigers van de organi
serende vereniging, van de ANWB, 
van een Friese natuurbescher
mingsorganisatie, van de !Jssel
meervissers, van de Schippersver
eniging, van het Watersport Ver
bond, van de Sportvissersfederatie, 
van de Kanobond, van de HISWA en 
een projectontwikkelaar het woord. 
De vereniging Oud Hoorn nam als 
'monumentenorganisatie' ook deel 
aan het debat. Secretaris A.G.F. van 
Weel was haar woordvoerder. 

Hij verving voorzitter J.M. Baltus 
die om persoonlijke redenen niet 
aanwezig kon zijn. Zijn bijdrage 
luidde als volgt: 
"Oud Hoorn is een organisatie van 
heel veel vrijwilligers die opkomen 
voor het historisch belang van de 
stad. Ik ben één van die vrijwilligers 
en heb in overleg met de collega's 
op mijn werk een dag vrij kunnen 
nemen. Daarmee voel ik nlij tegelij
kertijd een beetje onzeker tussen 
de vele professionals hier aanwezig. 
U zult begrijpen dat mijn bijdrage 
aan het debat van vandaag afkom
stig is uit de cultuurhistorische in
valshoek en, hoewel het thema 
van dit blok 'Recreatiebelangen en 
de karakteristieke IJsselmeerstad
jes' vanmiddag als laatste aan bod 
komt, mag daar geenszins mee 
gezegd zijn dat de aangestippelde 
problematiek als mosterd nà de 
maaltijd wordt geserveerd. 
Staat u mij toe een korte schets te 
geven van de huidige stand van za
ken: 
1. Nederland en zeker ook de rand-

provincies om het IJsselmeer zijn 
gezegend met een unieke cultuur
historische erfenis. Wij zijn geen 
land met veel grote monumentale 
bouwwerken als kathedralen, palei
zen en kastelen. Wij hebben daaren
tegen een uniek fijnmazig stedelijk 
netwerk van onze voorouders ge
kregen dat is opgebouwd uit een 
enorme hoeveelheid en verscheide
nheid van bebouwingsvormen. De
ze culturele erfenis is buitengewoon 
bijzonder en herkenbaar: leven ach
ter dijken, vaak onder het niveau 
van de zeespiegel, met molens en 
waterlopen in voorheen zeer comp
acte nederzettingen met een uitge
kiende bouw, rijk in detail en varia
tie. Historische binnensteden langs 
het IJsselmeer lijken op elkaar maar 
zijn oh zo verschillend bij nadere 
beschouwing. 
2. Alom is waarneembaar dat de 
belangstelling voor die cultuur- his
torische erfenis groeit. Om dicht bij 
huis te blijven: jaarlijks lopen zo'n 
2000 wandelaars mee met de histo
rische stadswandelingen door het 
oude Hoorn. Voor lezingen over de 
oude stad moeten belangstellenden 
worden teleurgesteld vanwege 
plaatsgebrek. De vereniging Oud 
Hoorn is de laatste jaren explosief 
gegroeid naar ruim 1750 leden. De 
VVV-Hoorn maakt jaarlijks meer 
toeristen - ook die van over het IJs
selmeer komen - wegwijs in de stad: 
het cultuurhistorisch toerisme is in 
opmars. De gemeente Hoorn affi
cheert zich tot in het buitenland toe 
met haar schitterende monumen
tale historische binnenstad. Mede 
daardoor groeit de doelgroep: de 
z.g. zilvervloot, de hoger opgeleide 
en goed verdienende vutte r met be
langstelling voor het verleden. 
3. Tegelijkertijd worden we gecon- . 
fronteerd met een terugtredende 
rijksoverheid waardoor gemeenten 
en andere eigenaren van monumen
ten voor welhaast onoverkomelijke 
financiële problemen worden ge
plaatst. In de stadsvernieuwing is 
de WVC-bijdrage aan de monumen
tenzorg weggevallen, ronduit een 
ramp. De kosten van groot-onder
houd mogen nog steeds niet wor
den afgetrokken terwijl het voor 
restauraties beschikbare kapitaal in 
omvang afneemt. 

Ziehier de problematiek in hoofdlij
nen: voor de instandhouding van 
ons cultuurhistorisch erfgoed, 
waarvoor nota bene de belangstel-

A.G.F. van Weel 

ling jaarlijks waarschijnlijk blijvend 
toeneemt, is een steeds geringere 
kapitaalstroom beschikbaar, je kunt 
ook zeggen: die conservering krijgt 
een steeds geringere politieke prio
riteit, zeker op nationaal niveau. 
Ik kom daar straks op terug. 

Ondertussen enthousiasmeert Oud 
Hoorn, wakkert zij liefde voor mo
numenten aan en benadrukt zij de 
kwaliteit van het unieke. Hoorn is 
immers vóór alles een IJsselmeer
stad. Het zijn toch die relaties rnét 
en óver het water geweest die de 
stad haar meest karakteristieke 
eigenschappen hebben gegeven: 
haar havenstructuur, haar straten
patroon, lay-out, haar perceelverde
ling, haar variatie in volumes en 
dakpatronen, de gebruikte bouwma
terialen en kleuren, haar afwisseling 
tussen open en gesloten ruimten. 
Die stad - en zij is de enige niet - ziet 
zich geconfronteerd met steeds gro
ter wordende bezoekersaantallen, 
recreanten en toeristen van nabij en 
verweg. Je kunt je afvragen of zo'n 
historische stad niet ten onder gaat 
aan haar eigen succes. Want het is 
toch zo dat de toeristenindustrie 
haar eigen wetmatigheden kent, in
gegeven door begrippen als rentabi
liteit en expansie. Haar ongehinderd 
haar gang laten gaan kan niet: ze 
zou bewust of onbewust, haar eigen 
graf graven omdat zij louter vanuit 
de economische invalshoek ope
reert. Oud Hoorn kiest niet omwille 
van de economische voordelen van 
het (massa)toerisme voor achter
uitgang van de leefomgeving en cul
turele degradatie. Op termijn levert 
massatoerisme grote nadelen op. Ik 
noem er enkele: 

- vergroting van het aantal eet- en 
drinkgelegenheden; overlast voor 
de bewoners/stilte buiten het sei
zoen; 
uitbreiding van het aantal hotels 
op kwetsbare plekken of zelfs in 
monumenten; 

- vervuiling en verstikkende ver
keers-/parkeerproblemen; de tra
ditionele ruimtelijke structuur 
komt onder druk te staan, nog 
los van de schadelijke effecten 
van zure regen op beelden/orna
menten en gebrandschilderde ra
men; 

- dreigende ontluistering van mo
numenten en de omgeving waar
in zij zich bevinden. 

Wij zeggen weleens spottend, zon-
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In Hoorn alsjeblieft geen "Volendammisering". 

der neerbuigend te willen zijn, dat 
in Hoorn geen Volendammisering 
mag plaatsvinden. Iedereen begrijpt 
wat daarmee wordt bedoeld. 

Oud Hoorn gunt daarentegen de ho
teliers, de touroperators, de hore
ca-uitbaters, de winkeliers hun in
komen ontleend aan het cultuurhis
torisch toerisme mits zij bereid zijn 
bij te dragen aan de instandhouding 
van de kwaliteit en kwantiteit van 
ons gemeenschappelijk erfgoed dat 
immers collectief bezit is. Daar te
genover staat dat Oud Hoorn zich 
altijd met hand en tand zal blijven 
verzetten tegen de aantasting of de 
vernietiging van de onderdelen van 
dat erfgoed. Mede daarom kwamen 
wij in het geweer tegen de aanleg 
van het zg. Hophotel in het Hoornse 
Hop, en daarom ook hebben wij, 
met enig succes, gestreden tegen de 
aanleg van een recreatie-eiland di
rect gelegen aan de Westfriese Om
ringdijk, een provinciaal monument. 
Dat is mede de reden waarom wij zo 
blij zijn met de initiatieven rond Het 
Pakhuis - een oud VOC-pakhuis 
werd omgebouwd tot klein theater -
en rond de middeleeuwse Mariaka
pel waarin een expositieruimte, het 
filmhuis en een grootstedelijk café 
hun plaats hebben gevonden. Deze 
laatste projecten kenmerken zich 
door de gezamenlijkheid in aanpak 
door de gemeente, monumentenor
ganisaties en kunstenaarsstichtin
gen. Ook het geslaagde toeristisch 
product 'De Open Monumentendag' 
is het resultaat van een unieke sa-
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menwerking tussen de gemeente 
Hoorn, de V.V.V. en de vereniging 
Oud Hoorn. De stad kent een ruim 
20-jarige traditie op het gebied van 
de Oudhollandse ambachten-mark
ten waarmee in de loop der tijd half 
Nederland is overvoerd. Thans is er 
gekozen voor een andersoortige zo
mermarkt-invulling waarbij steeds 
een ander kenmerkend historisch 
aspect centraal zal staan, om een 
voorbeeld te geven: het VOC-verle
den van de stad. Zo wordt er op 
verschillende wijzen gewerkt aan de 
invulling van het begrip 'Hoorn, een 
stijlvolle stad'. Binnen dat concept 
past de stelling dat er naar onze 
mening in de historische stad 
Hoorn nog ruimte is voor nieuw
bouw in een hedendaagse vormge
ving, op voorwaarde dat de volu
mes, de materialen, de kleur en de 
uitstraling in harmonie blijven met 
wat in Hoorn en voor Hoorn essen
tieel en oorspronkelijk is. 

In de stad geldt nu nog niet dat het 
aantal toeristische voorzieningen 
verminderd moet worden omdat 
daardoor het historisch karakteris
tieke minder zou worden bedreigd. 
Voordat het evenwel zover komt is 
het raadzaam dat door de betrok
ken instanties - gemeente, be
drijfs leven, eigenaren en gebruikers 
van monumenten, V.V.V., Overleg 
Leefbaarheid Binnenstad, Stich
ting Stadsherstel, vereniging Oud 
Hoorn, Westfries Museum en ande
re - een beheersplan wordt opge
steld dat de grenzen van het toe-

laatbare definieert. Misschien kan 
de Vereniging tot Behoud van het 
IJsselmeer hiervoor het voortouw 
nemen door het formuleren van 
randvoorwaarden die uiteraard ook 
als leidraad kunnen/moeten dienen 
voor de beheersplannen van de an
dere Zuiderzeestadjes. Het ware te 
wensen dat er binnen niet al te lan
ge tijd gesproken zou kunnen wor
den van enige afstemming van het 
lokale/regionale beleid op dit ter
rein. Met zo'n beheersplan krijgen 
de stadjes dan een beleidsinstru
ment in handen waarmee - indien 
gewenst - de bezoekersstroom kan 
worden beheerst. 
Voorzitter, hiermee ben ik weer te
rug bij het begin waar ik sprak over 
de verschraling van de rijksbijdra
gen. Zonder een gezonde financiële 
basis is er geen sprake van een 
verantwoord monumentenbeleid. 
Provincies en gemeenten zullen al
les uit de kast moeten trekken om 
de voorwaarden te blijven schep
pen voor een evenwichtig cultuur
historisch beleid. De gedachte dat 
de participerende/profiterende on
dernemers én de bezoekers zelf een 
flink steentje zullen moeten bijdra
gen, is in onze ogen een gezonde. 

En tenslotte: het is tijd voor een in
terprovinciale structuurschets voor 
het IJsselmeergebied om in de toe
komst een meer samenhangend en 
afgewogen beleid te waarborgen in
zake de vele vaak tegenstrijdige be
langen die we hier vandaag over ta
fel hebben horen gaan." 



"Deze week hebben wij verdiend 4 gulden en 32 et" 

OPSTANDIGE TEKST OP 
EEN PLANKJE UIT 1883 

De voormalige lwpperszaak aan het Breed (links, kapper in de deuropening), waar Van 
Tartwijk later z'n bloemenzaak vestigde, nu van opticiën Hemke. 

Piet van Tartwijk deed in 1967 een 
merkwaardige ontdekking in de 
toenmalige huiskamer van pand 
Breed 4, waarin hij een jaar later z'n 
bloemenzaak zou vestigen. Van 
Tartwijk had het pand van ene 
Houtman gekocht, die er een kap
perszaak dreef. Tijdens de verbou
wing kwam er achter tengels, jute 
en oud krant epapier een bordje op 
de muur tevoorschijn. Er stond een 
tekst op, die hoewel flets nog rede
lijk te lezen was. Het bleek een revo
lutionaire kreet te zijn van twee 
Hoornse timmermansknechten, die 
woonhuis en winkel in 1883 hadden 
helpen bouwen. De tekst loog er 
niet om. Het was opstandige taal, 
110 jaar geleden neergepend op ou
dejaarsdag 1883. Dit stond er op het 
plankje: 
"Menschen- Vrienden weet wel dat 
op dien tijd dat dit plankje geschre
ven is het in de zeven magere jaren 
is. Van deze week hebben wij ver
diend 4 gulden 32 et, daar moet je 
een hele week van vreten. Je hebt 
het nodig voor je slokje. De arme 
bliksems, Barent Luger en Jan Bin
kel hebben dit hier neergelegen op 
de laatste dag van het jaar 1883". 
Van Tartwijk liet het plankje door 
etaleur Frits Jamin vernissen, zodat 
het er weer tegen kon, want het was 
in meer dan tachtig jaar nogal ver
weerd geworden. Hij bewaarde het 
zuinig, want zo'n historisch docu
ment valt een mens niet elke dag in 
zijn eigen huis ten deel. Maar he
laas, de geboren en getogen Hori-

nees is het plankje tot zijn verdriet 
intussen al jaren kwijt. Hij heeft het 
ooit afgestaan aan zoon Johan van 
de timmerman Barent Luger. En het 
nooit meer terug gezien. 
Johan Luger was toen hoofdredac
teur van het grootste dagblad van 
Nederland, De Telegraaf. Zijn vader 
was eind negentiende eeuw zelf een 
timmerwinkel in Hoorn begonnen. 
Met knechts, die op hun beurt ook 
wel weer op de baas gekankerd zul
len hebben, want waar vond je toen 
een vetpot? 
Johan Luger was een van zijn zeven 
kinderen, die in Hoorn opgroeiden. 
Hij kwam nadien weinig meer aan 
de haven en op het Grote Noord, 
totdat 'ie de lucht kreeg van het be
staan van het plankje van zijn va
der. Dat bracht hem terug in de 
stad, die hem - zoals hij schreef -
dierbaar was. Maar het ging hem 
natuurlijk vooral om die houten 
herinnering. Piet van Tartwijk liet 
hem het plankje in zijn bloemen
zaak wel zien, maar hij gaf het mooi 
niet af. Luger was echter een vol
houder, hij kwam nog een keer en 
nog een keer. De derde keer ging 
Van Tartwijk door de knieën. Op 
voorwaarde dat 'ie het terug zou 
krijgen gaf Piet het plankje uiteinde
lijk aan de Amsterdammer mee. 
"De man was er dolgelukkig mee", 
zegt Van Tartwijk 20 jaar later, "hij 
schreef er een groot artikel in zijn 
krant over. Die krant heb ik wel, 
maar het plankje zag ik nooit terug. 
En Johan Luger is al lang dood. Ik 

had hem er natuurlijk voor moeten 
laten tekenen, maar ja een mens is 
wel eens te goed van vertrouwen. 
Nee, ik ben er later nooit meer ach
ter aan gegaan. Had ik misschien 
wel moeten doen. Waar het nou is? 
Ik zou het niet weten". 
Jammer, het zal wel nooit meer bo
ven water komen. (H.L.) 

Nieuwjaarswens 
Het jaar is bijna om. Binnenkort 
begint weer een nieuw, het zes
tiende in het bestaan van ons 
kwartaalblad. Ter gelegenheid 
daarvan biedt de redactie de le
zers een Hoornse nieuwjaarswens 
aan van precies tweehonderd jaar 
geleden. Wij kunnen helaas niet 
met het blad bij U langs de deur 
komen en een liedje zingen, maar 
we wensen U als de tamboers van 
1793 een voorspoedig en geze
gend nieuwjaar. De wens staat op 
de volgende p~na's. 

Zij komt uit een verzameling Nieuw
jaarswensen, die in het verleden 
door de tamboers en klapperwach
ten van de schutterij, lantaarnvul
lers en -opstekers e.d. tegen een 
vergoeding op nieuwjaarsmorgen 
aan de deuren werden verkocht. De 
bladen dragen aan de bovenzijde 
een prent met twee leden van de 
corporatie die de prent aanbood, 
daaronder een lang gedicht en wer
den afgesloten met de tekst van een 
liedje dat waarschijnlijk bij het aan
bieden van de wens werd gezongen. 
De prent, een houtsnede, werd om 
de kosten zo laag mogelijk te hou
deµ verscheidene jaren achtereen 
van hetzelfde houtblok gedrukt. Het 
blok voor deze prent is al voor een 
wens van 1781 gebruikt en is nog te 
herkennen op bladen die even voor 
1800 werden aangeboden. Hij is ver
vaardigd door de Amsterdamse gra
veur Hendrik Numan (1736 - 1788). 
Het gedicht begint met een over
zicht van de belangrijkste gebeurte
nissen van het afgelopen jaar, waar
na een zegewens volgt voor de ver
schillende overheidsinstanties, te 
beginnen met de hoogste en afda
lend tot de burgerij. De wensen zijn 
historisch van belang, omdat ze 
zo'n goede kijk geven op wat de 
mensen bijzonder interesseerde. 
In het Westfries Museum is van 
19 december t/m 30 januari een 
aantal nieuwjaarskaarten uit de l 7e 
en de 18e eeuw te zien aan de wand 
van een trappenhuis. Centraal daar
bij staat de Hoornse wenskaart af
gedrukt op de volgende pagina's. 
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A J\1 -- 13 --o E R s 
Nieuwe - Jaars Zegen - vvensch, Aan de Edele 1-Iooge ~1f agren van 't Land" in Staat Stadhouderlyk 

.en Stads Befrier, en de Manhafce Burgcry, der vermaarde Koop-Stad 1-10 0 R N. 
!'oor 't :t1aar na 

Kom Hoorns Volk te g:iar. w'ilt gy met . ons bczeJTen , 
'iÎoe &DO\ voo!"ledcn Jaar, veel rampen kwammen trctfon; 

•a Was January een• Anguflus eerffe dag~ 
ûok twaalf zoo ik meen • de Brand men klaar hier zag, 

Waar van een ieder zugt, Gon fchenkt in plaats van vrede, 
Tot llraf ons uit de Lugt. een zw.aare Oorlo~ mede. 

De tweede !\faand van 't Jaar, bragt Goo ons lil dien !!:and, 
En toonde ons zeer klaar, de Vyand in 't Land, 

Daar zat men als verbaasd, eeu wouder in elks oogen ~ 
De Vyand liep in haast, tot dat haar Spie(-s wienl boop;cn, 

Haar raad .die was ten .end, cle vierde Maand van 't :fn;u-, 
Toen ·zyn zy llfgewcud, ó Ncerlands blyde maar. · 

Veel blydrchap voor 't \l<'!k ·, die Necrl:rnds Vr~C: bemi1111c11, 
't Scheen of <lie dikke wolk, moest Land en Volk Ycrwinnc11, 

Maar neen Uw zy de Dank, ó Oppermajelleit, 
Uw goedheid heeft een k lanJc, gclyk de Oonder rcid, 

Uw g'Jerlheid was met kragt , en tot ons hulp bcfrhooren, 
Zoo dat een groote :\Jngt, door weinig ging Vl'rlnorcn, 

Maar kan 't 0 grootc Goo, met Uwe raad oe(l:t:in : 
Dat Haat en Nyd verrot• en \Tr.:ede bloeit voorin:in , 

Laat Vreede dan ó Heer, zig door- de Wereld wenden, 
Eu laat de Spictfe weer. van moed vergieten enden , 

Laat fte.eken in de Scheê, het Swaard gewet 1e•1 ftryd, 
Te Land en ook ter Zee, zoo zy Uw Lnf verbreid, 

;Zoo zy Uw guJJSt ons goed , wilt [!Y ons weer bewaar.en , 
Voor Brand en Watervloed, iu dccs begnnnc ja.aren, 

c!~d~~(!Ltll~ geUoo~te ~ ~{f} Ja $ J794· 
-Schcu'kt nu geen rnmpen meer, geen Pest of du uren Tyd, 
Maar geef Uw hulp nni: lker, die ons dooi· alles Jyd, 

Dar gy in gunst noi: klaar, vcrfcheind .aaD aHc Menfchen, 
Dan zal men in dit Jaar• ge lukk.ig 7,egen 1venfchcn, 

Nuis des TA?J&o.enswenfch" fchenkgy ö groote Gon; 
ln jEzus aan den ~le11fch. eet1 .l-foil en zalig Lot, 

Dat gy in gunst befirnal, de S·rAA'T.EN dezer Landen, 
De STAAT.EN GENERAAL, met zegen do0r _Uw handen, 

De RJ\AD van STAAT ó Heer, zegcnd füe Dng en Nagt, 
Zegend ook meer en meer, d'û.RANJE VoRST mctkrngr, 

Een wys en klotke .Deugd, die zyn hem tic.er gc!Chonk.cn, 
Dat al zyn werk van Vreugd, wee• voor zyn Oorcn klonken, 

Ziet hem iil gunst !reeds aan, Ja ook zyn GEMALIN; 
Schenk zegen haar voortaan, in een zeer ruime zin, 

'Vees gy den Lcidsm~n weer, Dit Jaar en al 't vertrouwen, 
Gy ze id des Piul'ISE l-Jccr, voor die maar op Uw bouwen, 

0 ! Heer fchenk Uw~ !\lage, met Neerlands f';RFl'PRI:-:s, 
En laat hem door Uw lm1gt, gezegend zyn alzints, 

Zc~cnd hun in h:iar \Vcrli:. en laat die twee Gebroeders, 
OoR zsn voor Land en l<erk, en waarheid zvn Be hoeders, 

Ja dat Uw gumt bdlraald. 't ÜRA:-IJB Nagefia~t, 
Uw zegeu onbepaald, die werd hicx op gewain, 

Schenk ook Uw zegen l lcer, in alle goede dan.den, 
Geeftvomfpoed meer en meer, Ge:coMMJTTitF.·RnE RAAOEN, 

Rus.t met Uw zegen Heer, op d' An111rnALl1'EIDT, 
Zend die Bcllicrders uecr, een hart vol wysbcleid, 

Wees hun în ruime Maat, tot 1m1p en zegeningen, 
De MJ1GlSTRi'AT en RM1D, dat zegen haar omringen, 

Dat zq~en Dag en Nagt, dit Jaar hun Huis verciert, 
Ja ook bun l\'::geilagt. van Uw gezegend wierd; 

Gt·ef dat een hel.der Ligt, de LE&IUJ\RS moog befchynen. 
Zl'gend Perfuon en plil',t, huu lluis en nl de zyncn, 

\Vees gy ten Regtcrhancl • van ieder CAPPlTEIN, 
Van ieder LunJtN/INT, gccfr zegen in 't gemcin, 

Aan de SousLUI1'E.NANTs. wilt Heer Uw zegen geven, 
En geeft Uw .zeg.en thans" de VAANOERIGS daar neven, 

De Sr:RCEAN'l'S 0 Heer, Ro·1 MEESTERS i!l te gaar, 
Zend die Uw zegen neer, in '-t Nieuw he:1.onne11 Jaar, 

Koom hem met Zegen voor, en la~t Uw Guus! nooit wyken, 
Van ons TAl.IJBOEtl l\1 ,qooit, laar Zegen aan I1em blyktn, 

\Vees ook zoo Dag èn Nagt, met Uwe gun~t naby, 
De AAr-ZEGGfoRS van de \Vagt, zegendfe vry en bly, 

Gedenk de l\.lAATSCH.APPY, ten Ooll:en en ten \VeHen, 
De grootc \11ssCHEr<Y, de KLFINR mee ten beficu, 

Omring met ZeGf.N haar, de SCHEPEN Ryk be''ragt, 
En laar die Brunncn klaar, herleven door Uw Magt, 

De ScHooLEI'< groot en klein, laat die van \Velva:m bloeij1m, 
En l:mzc alle rein , gel et'rt en !!Unftig bloeijen; 

Schenk K1,0Plll1'N, RENTENIER, en \:V1NKJ.LI1o:It te gaar~ 
D~n AN.B.11.G'lSMA~ ook hi~r, Uw Zegen ook dit JA11.R. 

~ ~ .~ ~@ qi: ~ A5 N IE Ü, W-J AARS-LIED T, Q!)p be \llpl/ ó Holland fchoon; 

w!l ~:mfü.'le~~ met ren bTp Dtfc!Jal/ 
~P 3ingen ar te 3iunen; 

• ~eer uref 2e!.len aan on~ al/ 
ffter e tun \rnn uw Jaamcn. 

~oct bit ooft in bit Jaieublr ~aar/ 
~an 'r 31;1n aan alle JW)enfcbm fllnat/ 

16ttf bar tny uln ooft ~~ten/ 
o ~orgt / o 16ob b.er ~men. 

~Ipf mrt on~ 1(nnb o 2~nmnar J 
2ettmb be .e\Jrr!Jellcn, 

qën laat l)et flloetJl'll 2onne Ttfaar/ 
Sju l!Ciefbe min Jl!lre~om. 

DE 

~n laat ooft 300 be ~nrgerfi:fjatrl 
mw ~qjctl \Jrnbm in tnt ~aar/ 

~P M lJdar llorn uturl.len/ 
.$c!Jcnft fiaar !}et Eeu1nlg ;I'.rben. 

TAM B 0 E R S VAN H 0 0 R N. 
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Het 17e en 18e eeuwse zeemanslied Ben van Tartwijk 

Aflevering 2 

Deze keer wil ik u laten kennisma
ken met een lied in de vorm van een 
reisbeschrijving. Ging de tocht in de 
vorige aflevering (15 sept., blz. 96) 
naar de Oost, nu wenden we de ste
ven en varen noordwaarts uit. Een 
lied over de walvisvaart. 
In een artikel van dhr. H. Saaltink 
in het laatste septembernummer, 
Fraaie aanwinst Westfries Museum 
geheten, wordt op pagina 98 heel 
duidelijk de relatie tussen Hoorn en 
de Noordelijke IJszee beschreven. 
Op dat artikel sluit dit lied heel goed 
aan! In dit vers wordt er richting 
Spitsbergen gevaren. Daar was ken
nelijk een goede vangst te halen. 
Zo'n reis was niet zonder gevaar; er 
werd dicht onder de ijsgrens ge
werkt. Wat er allemaal kan gebeuren 
wordt dan ook uitvoerig beschre
ven. Het grenzeloze vertrouwen in 
God komt ook in alle zeemansliede
ren naar voren. Dat heeft natuurlijk 
te maken met het gevaar en de 
angst die de mannen op zee moes
ten doorstaan. Kennelijk is geloof in 
God een grote steun in benarde si
tuaties . Loopt de situatie dan toch 
nog verkeerd af, dan is er de berus
ting. Het aardige van dit lied is, dat 
het in tweeën is gedeeld . Het begint 
met te vertellen over de reis, het 
vissen en de gevaren die daaraan 
verbonden zijn, zoals zware zee
gang, storm, ijsschotsen en vast
vriezen. En het eerste gedeelte ein
digt met de blijdschap over de be
houden thuiskomst. Daarna over
peinst de zeeman/tekstdichter wat 
hij verder heeft waargenomen. En 
juist dat gedeelte geeft ons een 
mooi beeld hoe het er toen in die 
contreien aan toe ging: de gewoon
ten van de plaatselijke bevolking, 
hun kleding, middelen van bestaan, 
eetgewoonten en huisraad. Een mo
derne toeristische folder zou het 
niet beter kunnen. In couplet 19 be
schrijft hij de eenhoorn, ook wel 
narwal geheten. De eenhoorn die 
ook in het wapen van Hoorn voor
komt. De laatste regel van couplet 
19 bevat een aardige vingerwijzing: 
"Voor veel gebreeken goet". Dit zin
netje verwijst naar het zogenaamde 
Unicorn, het fijngemalen hoorn van 
de eenhoorn, dat een geneesmiddel 
voor van alles is en potentieverho
gend werkt. Althans dat geloofde 
men. Alleen de zeer gefortuneerden 
konden zich veroorloven het mid
del te kopen, want het was erg kost
baar. De gewone man moest zich 
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met een surrogaat, het slijpsel van 
een hertegewei, tevreden stellen. 
Nog steeds is boven de ingang van 
de apotheek op het Kleine Noord 5 
een gebeeldhouwde hertekop te 
zien. Mercator, de Vlaamse carto
graaf uit de 16e eeuw, ontdekte ech
ter, dat het middel slechts uit gema
len hoornpoeder bestond. Al spoe
dig werd toen het Deense patent op 
dit "geneesmiddel" opgeheven. 
Onze zegsman besluit het lied wel 
erg vroom. We moeten dat zien in 
het licht van de l 7e eeuw met zijn 
grote en onzekere ontdekkingsrei
zen, waar veel moed en durf voor 
nodig waren. 

Op een Reyz na Groenlandt. 
Wijz: Jh ging op eenen morgen. 

Na dat ik veele Jaren 
Gereyst had Oost en West 
Met veel druk en bezwaren 
Zoo nam ik op het lest 
Te Blokzijl noch een reysjen aan 
Om na Groenland te varen 
Hoort hoe 't my is vergaan. 

Wy zeylden zeven dagen 
Van Texel Noord-Noord-West 
Wanneer wy Hitland zagen 
Benoorden. Op het lest 
Doen zeylden wy heel wel getroost 
Met West-Zayd-Weste Winden 
Voorspoedig Noord-Noord-Oost. 

In 't lest van Mey doen kwamen 
Wy by Spits-bergens kast 
Sijnde nog all' te zomen 
Gezond en wel gerust. 
Daar hebben wy de hoogt' gepeylt 
Op acht-en zeventig Graden 
En tegen 't Y.s gezeylt. 

Wy waren (na ons gissen) 
Twaalf mijlen van het Land 
Daar zagen wy veel Vissen; 
Het was gelijkerhand 
Val in de Sloep: elk doe zijn vlijt 
Vier zijnder van gevangen 
Het welk ons heeft verblijdt. 

Maar kort daar na ontstond' er 
Een schrikkelijke Storm 
Och! Hemel hoe veel vondm 'er 
Die krompen als een Worm! 
De Zee die liep als doen zo hol 
Met Sneejagt dat het water 
Spoelde het voor-Schip vol. 

Die stond' of was gezeten 
Vielen al over-hoop 
Men had zaagsel gesmeten 
Op onse over-loop 
Om te beter te konnen gaan; 

Ik vergeet noyt mijn dagen 
Dees zeer zware Orkaan. 

Waar dat men zag daar vond men 
De zoom van 't Y.s vast staan 
En na by; hier door kond' men 
Niet wenden wind-waarts aan 
En in ly lag een zware Schots 
Daar raakten wy beneden 
Al door de lwlpe Godts. 

Had het Schip niet gevallen 
En voor-wind om-gewend 
Het leven van ons allen 
Ware geweest aan' end': 
Doen wy hier uyt kwamen seer haast 
Kregen wy nog meer Visschen 
En ook een dood' op 't !aast. 

Wy hebben met verlangen 
Zedert den lesten May 
Tien Walvissen gevangen 
Doen zyn wy uyt West-bay 
Gezeylt July zeven-maal drie; 
En na omtrent drie weken 
Gekomen weer in 't V!ie. 

Als de Reders vernamen 
Ons' komst en vangst zeer goet; 
By Stavoren zoo kwamen 
Zy ons al in 't gemoet: 
Het was welkom welkom al zaam 
Wy dronl?en doen een Glaasje 
Dat was haar aangenaam. 

In Augasti twaalf dagen 
Na Juliaanse Stijl 
Des morgens wy al lagen 
Ten Anker voor Blokzijl. 
Doen lieten wy een groot getal 
Vlaggen en Wimpels wayen 
't Was blijdschap over-al. 

Als il~ 6! Heer de werken 
Der Schepping over-peys 
En eens regt ga bemerken 
Het geen ik op dees reys 
Gezien heb in het dorr' Groenland: 
Ik sta daar van verwondert 
En schier bayten verstand. 

Men vind hier op Spits-bergen 
Vossen en Beeren wreed 
Bergen die d'Hemel tergen 
Ys-schossen dik en breed. 
Walvissen groot en vet na wensch 
Veel Land-en ook Zee-monsters 
Dog niet een levend' Mensch. 

Maar wanneer dat wy komen 
Te Nova Zembla daar 
Worden menschen vernomen 
Seer wild woest en barbaar 
In de Straat Davids vind men mee 
Onmensch.elijke Menschen 
Soo dom gelijk het Vee. 



Die geen Gods-dienst bewijzen 
Als aan het grootste Licht 
Wanneer dat komt op-rijzen 
Soo staanse haar gezicht 
En beyde handen Hemel-waard 
En als dat gaat vertrekken 
Zoo zijnze zeer bezwaart. 

Vis en rauw vleesch sy eeten 
Voor hare beste spijs 
Van geene drank sy weeten 
Als smolten Sneeuw en Ys: 
Haar kleed'ren zijn z ee1warm en sterk 
Gemaakt van Robbe-vellen 
Of Beeste-velle-werk. 

Het lwys-raad en vermogen 
Van dit volk in 't gemeen 
Bestaat uyt Pijl en Bogen 
En Slingers groot en kleen: 
Met Schuitjes digt en ligt van hout 
En vellen overtogen 
Roeyen sy snel en stout. 

In dese Noordse Landen 
Met wonder men vernam 
Drie zwavel Bergen branden 
Hecla Kruys-berg Helgam. 
De andre hoog wijt uytgestrekt 
En ook haar houten hutjes 
Zijn meest met Sneeu bedekt. 

Hier vindmen ook Eenhoorens 
Zijnde een groote Vis; 
Diens hooren als Yvorens 
Wit en omgedraayt is 
Lang zijnde omtrent seven voet 
En zwaar wel vijftien ponden 
Voor veel gebreeken goet. 

0/ mijn Schepper en Heere 
Wat vind' ik hier al stof 
Om u te geven eere 
En steeds te zingen lof 
Voor dat gy my op dese vaart 
In veel nood en benauwen 
Zoo trouwlick hebt bewaart. 

Doch meest dat ick een Christe 
Gebooren ben 0/ Godt 
Die van u wille wiste 
En u heylig Gebodt. 
In sulken plaats daar yder man 
Na de ziel en lighame 
Zijn voedsel krygen kan. 

lof zy u Godt de Vader 
Lof Zoon en H Geest 
Dat gy my een we/dader 
En Leydsman zijt geweest. 
Geeft dat ick u hoe langs hoe meer 
Met hert en mond mag prijsen 
En leven tot u eer. Amen. 

XCIII 28 

Marineschilder JohnR.Brozius 

Ludolf Bakhuysen 
in Hoorn 
De marineschilder Ludolf Bakhuy
sen heeft in de periode van 1660 
tot 1664 veel tekeningen en stu
dies gemaakt die later in schilde
rijen zijn verwerkt. Hij hield zich 
niet uitsluitend op in zijn woon
plaats Amsterdam. Om de schepen 
en het scheepsverkeer natuurge
trouw te kunnen tekenen maakte 
hij studiereizen naar de kust en de 
havensteden. Er zijn aanwijzingen 
dat Bakhuysen ook in Hoorn heeft 
gewoond en gewerkt. 

Ludolf Bakhuysen werd in 1631 ge
boren in Emden. Zijn vader stuurde 
hem in 1650 naar Amsterdam 'om 
den koophandel te leeren'1). Bak
huysen bleek echter grote talenten 
als kalligrafist en later als tekenaar 
te hebben. Zijn vroegst bekende 
schilderij dateert van 1658, maar bij 
zijn tweede huwelijk in 1660 gaf hij 
als beroep tekenaar op2). Pas in 
1664 noemde hij zich schilder. On
danks het aarzelende begin van zijn 
schildersloopbaan zou hij zich in de 
tweede helft van de l 7de eeuw tot 
een van de belangrijkste en meest 
invloedrijke marineschilders van de 
Nederlanden ontwikkelen. 
Uit een proces, dat op 1 juli 1667 te
gen de schilder werd aangespan
nen, blijkt hij tijdens een van zijn 
tochten Hoorn te hebben aange
daan. 'Claes Gerbrandtsz Scheuroff 
Eyser ende arrestant contra Bachui
sen, schilder tot Amsterdam gear
resteerde en gedaechde conclu
deert tot condemnatie ende bij pro
visie tot namptissement van de 
somme van twee en tseventich gul
dens tien stuivers over een jaer be
dongen huijshuer begonnen maij Ao 
1662 ende geeyndicht maij 1663 van 
thuys op de Luyendyck alhier."'3). 
Bakhuysen had een woning ge
huurd aan de 'Luyendyck', de tegen
woordige Binnenluiendijk. Van hier
uit had hij een fraai uitzicht op 
Hoornse haven en de werf van de 
Verenigde Oostindische Compagnie. 
De bedrijvigheid bij de Oostindi
sche werf werd onder meer door de 
Hoornse schilder Hendrick Riet
schoof(1678-l 746) vastgelegd in het 
begin van de 18de eeuw4) (afb. 1). 
Thans resteert van de dichte be
bouwing op de Binnenluiendijk 
slechts het voormalige 'West Indi
sche Huys' van· de Westindische 

Compagnie en een tweetal huizen. 
Een opvallend aspect van het 
rechtsdagverslag is dat de procu
reur of woordvoerder van Bakhuy
sen het huurcontract al op de 
rechtsdag zelf kon ontkennen. Ge
woonlijk ging er enige tijd overeen 
voor een procureur de gedaagde op 
de hoogte had gesteld van de eis als 
deze zich in een andere stad 
bevond5). Doordat Scheuroff zich 
richtte tot de vierschaar van Hoorn 
in plaats van Amsterdam, is het 
aannemelijk dat Bakhuysen ook in 
de tweede helft van 1667 in Hoorn 
verbleef. 
Op 28 september van hetzelfde jaar 
werd de rechtszaak opnieuw ge
start op initiatief van Bakhuysen. 
Na zijn eerdere ontkenning van een 
huurcontract vroeg hij om repliek 
van Scheuroff. De schepenen no
teerden dat de eiser hier geen ge
hoor aan hoefde te geven. Waar
schijnlijk omdat hij 28 september al 
was overledenG). De erfgenamen 
van Scheuroff hebben de zaak na
dien niet meer aangehouden. 

Hendrick Rietschoof en 
Bakhuysen. 
Er zijn tot dusver geen schilderijen 
of tekeningen van Bakhuysen be
kend die met zekerheid tussen mei 
1662 en mei 1663 zijn te dateren of 
in Hoorn zijn gemaakt7). In 1667, het 
jaar dat Bakhuysen voor het ge
recht werd gedaagd, ontstond zijn 
werk met schepen in nood voor een 
rotsachtige kust (Washington, Na
tional Gallery of Art)(afb. 2). Het 
heeft lange tijd deel uitgemaakt van 
een particuliere verzameling en is 
recent herontdektS). Het Water
schap West-Friesland bezit een gro
tendeels identiek zeegezicht van de 
hand van de marineschilder Hen
drick Rietschoof uit 1731 (afb . 3). 
Het hoofdthema van een schip in 
nood voor een rotskust en bepaalde 
details zijn direct aan het werk van 
Bakhuysen ontleend. Het schilderij 
van Rietschoof werd in opdracht 
van de vier ambachten van West
Friesland gemaakt voor het dijksma
gazijn de Tent van Drechterland9). 
Volgens een rekening uit 1732 werd 
257 gulden en 16 stuivers betaald 
'aen Hendrick Rietschoof voor een 
schilderij voor de Schoorsteen aan 
de Tent geschildert voor den Jare 

139 



1731' JO) . Door de bestemming als 
schoorsteenstuk was Rietschoof 
kennelijk gebonden aan een vast, 
bijna vierkant, formaat11). Het schip 
dat op het werk van Bakhuysen van 
rechts op de kust afstevent, en een 
deel van de rotsen aan de linkerzij
de van het schilderij, heeft hij weg
gelaten. Rietschoof heeft de symbo
lische betekenis van het schip in 
nood, als metafoor voor de gevaren 
die de ziel tijdens het leven weder
voer, benadrukt door een knielende 
heilige met een opgeheven kruis 
linksvoor op de rots te plaatsen. De 
opdrachtgevers zagen in een schil
derij met schepen in nood ongetwij
feld de letterlijke 'strijd tegen het 
water' en daarmee de overeen
komst met hun eigen werkzaamhe
den. 

Het specifieke kleurgebruik en de 
bijna theatrale lichtval maakt het 
waarschijnlijk dat Rietschoof het 
werk van Bakhuysen heeft gezien. 
Er is bovendien een tekening van 
Rietschoof bewaard gebleven van 
het schilderij van Bakhuysen, dat 
vermoedelijk heeft gediend als 
voorstudie voor zijn latere 'aange
paste' versiei2). Waar hij het schil
derij van Bakhuysen heeft gezien is 
niet zeker. Het werk was inmiddels 
64 jaar geleden geschilderd en 
waarschijnlijk in particuliere han
den. Mogelijk had een van de Dijk
graven, Hoofingelanden of Waer-

schappen, wiens familiewapen rond 
het schilderij op de schouw is te 
vinden, het schilderij in bezit. In en
kele boedels van Hoornse burgers 
worden ook schilderijen van Bak
huysen genoemd, maar deze kun
nen gezien het formaat niet het on
derhavige werk betreffen13). 
Hendrick Rietschoof was in 1705 op 
27-jarige leeftijd naar Wormerveer 
verhuisd t4), maar zijn contacten 
met Hoorn of West-Friesland waren 
niet verbroken. De marineschilder 
Jan Claesz. Rietschoof, de vader 
van Hendrick en een leerling van 
Bakhuysen, was tot aan zijn dood in 
1719 in Hoorn werkzaamts). Het is 
goed mogelijk dat een van de be
trokken partijen de lokatie van 'de 
Bakhuysen' kende. Zeker als Bak
huysen het werk tijdens zijn verblijf 
in Hoorn heeft geschilderd en na de 
voltooiing in 1667 in Hoorn heeft 
kunnen verkopen. 

NOTEN 

AWG -Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
DTB -Doop, Trouw en Begraafboeken 
Not. Arch.-Notarieel Archief 
ORA -Oud Rechterlijk Archief 

i) A. Houbraken, De groote schouburgh 
der Nederlantsche konstschilders en 
schilderessen (".) dl. 2, p. 236. 

2) L.J. Bol, Die hollänc\ische Marinernale
rei des 17. Jahrhunderts, p.301. 

3) AWG, Hoorn, ORA 4260. Ten behoeve 
van de leesbaarheid zijn alle afgekor
te woorden voluit geschreven. Met 

'bij provisie tot namptissement' werd 
bedoeld dat de gedaagde of arrestant 
in afwachting van het vonnis het ver
schuldigde bedrag als borg of voor
schot kon betalen. 
Het 'arrest' was een soort beslagleg
ging op de persoon en zijn bezitt in
gen. De gedaagde onder arrest kon 
geen financiële of andere t ransacties 
meer uitvoeren. 

1) Hendrick Rietschoof werd 2 augustus 
1678 gedoopt als zoon van '.Jan 
Claesz.' en 'Marijtie Hendricks' AWG, 
Hoorn, DTB 88. Het donpjaar 1687 dat 
bij enkele auteurs voorkomt is on
juist. Er werd dat jaar weliswaar een 
Hendrick gedoopt, maar de ouders 
waren Claes Claesz. en Marijtje Hen
dricks. 

5) Ook in het geval van Scheuroff contra 
Bakhuysen werd de gedaagde op 4 ju
li 1667 voor de tweede maal gevraagd 
te antwoorden 'op den eisch van ver
leden rechtse\.' . De schepenen die 
drie maal per week samenkwamen, 
noteerden in zo'n geval slechts dat de 
zaak al 'in state' of in behandeling 
was. De bedoeling van het herhaalde
lijk vragen van een bevestiging of ont
kenning van de eis had tot doel de 
rechtszaak op gang te brengen en de 
gedaagde te dwingen tot een reactie. 
Indien de gedaagde zich doelbewust 
onthield van een antwoord bestond 
de mogelijkheid dat hij of zij bij ver
stek werd veroordeeld. 

G) Een van de eerste dagen van oktober 
1667 werd 'daas gerbrantse scheur
hof' bijgezet in het familiegraf in de 
Groote Kerk van Hoorn. Zie AWG, 
Hoorn, DTB 22. 

7) Uit diverse rechtszaken blijkt de pe
riode van de maand mei tot de maand 
mei van het volgende jaar een soort 
boekjaar te zijn, waarop bijvoorbeeld 
ook renteberekeningen en leningen 
werden gebaseerd. Het staat vast dat 

Hendrick Rietschoof, De haven van Hoorn met de Oostindische werf. Haarlem, Teylers 1Vluseum. Foto P Nooteboom. 

140 



Bakhuysen niet voor een specifiek be
langwekkend maritiem evenement 
naar Hoorn kwam. 

8) G.S. Keyes, Mirror of Empire. Dutch 
Marine Art of the Seventccnth Centu
ry ( 1990), cat.nr.4, p. 88-89. Ook in De 
historische collectie van het Water
schap Westfrieslancl door H. Oibbits 
en D. Meyer uit 1991 is een afbeelding 
van het werk van Bakhuysen als docu
mentatie bij het overeenkomende 
schilderij van Rietschoof gevoegd. 

9) In de Tent van Drechterland werd niet 
alleen het materiaal voor het dijkon
derhoud opgeslagen. Het was ook een 
plaats waar de bestuursleden van de 
ambachten konden overnachten. P. 
Schuurman, 'Het dijksmagazijn 'de 
Tent' aan den Noorderdijk van Drech
terland, West-Friesland's Oud en 
Nieuw 10 (1936). pp. 21-27. De kro
niekschrijver Abbing, die van het 
schoorsteenstuk melding maakt, 
schrijft het werk abusievelijk toe aan 
Jan Claesz. Rietschoof. Zie C.A. Ab
bing, Geschiedenis der stad Hoorn 
( ... ), dl. 2, bijlage p. 69. 

JO) AWG, Oud Archief Drechterland, Re
keningen van de Westfriese Zeedijks
kosten, nr. 72 ( 1732), p. 11. Het archief 
van het Waterschap Westfriesland is 
recent overgebracht naar de Archief
dienst Westlriese Gemeenten. Na de 
inventarisering krijgen de stukken 
van het Waterschap een andere num
mering. 

1 ') In 1843 kreeg de schilder A. Broers 
opdracht het schilderij van Riet
schoof geschikt te maken voor een 
lijst. Hiervoor moesten de hoeken 
worden bijgeschilderd, omdat deze in 
de oorspronkelijke opstelling in de 
schouw door wapens werden over
lapt. Ook verloor het werk van Riet
schoof ongeveer 30 cm aan de boven
zijde. Een kopie van het schilderij van 
de hand van Broers werd weer in de 
schouw geplaatst. In 1939 werd het 
geheel overgebracht naar het 'Water
schapshuis' van het Waterschap 
Westfriesland aan de Grote Oost te 
Hoorn waar het zich thans nog be
vind. Zie H. Dibbits en D. Meyer, 
op.cit. (noot 8), p. J 3. 

12) De gewassen tekening is 21,3 bij 30,8 
cm en bevind zich in het Teylers Mu
seum te Haarlem (inv.nr. S.68). 

13) In de nalatenschap van Jacob van fo
reest bevonden zich 3 schilderijtjes 
van Bakhuysen, waarvan vermoede
lijk twee een pendant vormden. Zie 
AWG, Hoorn, Not. Arch. 2379 (17 fe
bruari 1721). In de boedel van Maria 
Messchaert weduwe van Cornelis Vo
gel bevonden zich ' twee kleine zee
stuckjes van Bakhuysen' en in de na
latenschap van Gerbrand van Groot
velt eveneens 'een zeestukje van Bak
huysen'. Zie AWG, Hoorn, Not. Arch. 
2639 (respectievelijk 24 december 
1782 en 14 november 1782). 

14) Zie AWG, Hoorn, Lidmaten en attesta
tieboek, DTB 18/1 (2 juli 1705). 

15) Volgens de kunstenaarsbiograaf Hou
braken was Jan Claesz. RieLschoof 
een leerling van Bakhuysen. A. Hou
braken, op.cit.(noot 1), cl l. 3, p. 323. 
Houbraken werd door de Hoornse 
schilder Johannes Bronkhorst ( 1648-
1727) over de Hoornse schilders inge
licht. Dit blijkt onder meer uit de le
vensbeschrijving van Caspar van den 
Bos, waarin een brief van Bronkhorst 
van 18 mei 1718 wordt genoemd. Zie 
A. Houbraken, op.cit.(noot 1), dl. 3, 
p. 31. 

Hendrick Rietsclwof, Schip in nood voor een rotsac/1tige /wst (J 731). Hoorn, Waterschap 
Westf-Fiesland. Foto Martin Le Heux. 

Houbraken's mededeling over het 
leermeesterschap van Bakhuysen 
krijgt enige betekenis door het gege
ven dat Bronkhorst en Jan Claesz. 
Rietschoof in 1703 gezamenlijk de 
schilderijen in de nalatenschap van 
Willem Crap hebben getaxeerd en el
kaar ongetwijfeld persoonlijk kenden. 
AWG, Hoorn, ORA 4657, nr.489 (14 
april 1703). l.n 1667 kan de vader van 
de ongeveer 15-jarige Rietschoof in 
contact zijn gekomen met Bakhuysen 

en een afspraak voor een leerperiode 
hebben gemaakt. In enkele studies is 
ook geopperd dat Hendrick Riet
schoof een leerling van Bakhuysen is 
geweest. Er zijn echter geen schrifte
lijke stukken gevonden die deze me
ning ondersteunen. 
Met dank aan de heer Brouwer (Wa
terschap West-Friesland, Hoorn) voor 
zijn medewerking en toestemming 
voor het fotograferen van het werk 
van Rietschoof. 

Ludo/f Bakfwysen, Scf1epen in nood voor een rotsachtige kust (J 667). Washington, National 
Gallery of Art. 
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A.G.F. van Weel 

VERKIEZINGSPROGRAMMA'S 
HOORNSE POLITIEKE PARTIJEN 
Op 3 maart 1994 vinden de verkiezingen plaats voor een nieuwe ge
meenteraad. Het leek het bestuur een goede gedachte om de 
(concept)programma's waarmee de verschillende Hoornse partijen de 
verkiezingsstrijd ingaan eens nader te beschouwen op de onderdelen 
die direct de doelstellingen van Oud Hoorn raken: monumentenbeleid, 
stadsvernieuwing en binnenstadsproblematiek. De beschouwing is zeker 
niet bedoeld om de lezer van een stemadvies te voorzien. Het overzicht 
heeft de bedoeling om het relatieve belang te laten zien dat de verschil
lende partijen hechten aan de bescherming en de instandhouding van 
Hoorns historische erfgoed: van die punten zijn de meest in het oog 
springende standpunten opgenomen. 

Het bestuur realiseert zich dat het 
hier om in inkt beleden intenties 
gaat en niet om een overzicht van 
politieke daadkracht. Het echte oor
deel kan pas achteraf gegeven wor
den; dat zal zeker niet worden nage
laten. 

PARTIJ VAN DE ARBEID 
Massatoerisme is ongewenst gezien 
het historisch karakter van Hoorn 
en de bevordering van de leefbaar
heid van de binnenstad. De vergro
ting van het "Hopstrand" in de 
bocht van de Westerdijk kan goed 
samengaan met de bouw van senio
renwoningen op deze plek. In plaats 
van de ontwikkeling Hulk Buiten-

Bossuhuizen 
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dijks moet er een alternatief komen 
voor Hoorn en de regio. Het Ooster
eiland dient open gesteld te worden 
voor recreatieve activiteiten. De 
vereniging Botterbehoud krijgt een 
permanente accommodatie op het 
Oostereiland. Voor de ontwikkeling 
van het Julianapark is het op den 
duur wenselijk dat Hollandia wordt 
verplaatst. Onderzocht zal worden 
of ter hoogte van de Binnenluien
dijk volgens historische lijnen een 
haven aangelegd kan worden. Rond 
de Karperkuil kunnen woningbouw 
en/of hotelaccomodatie worden ge
realiseerd . 

Op de lokaties Jeudje, Westerdijk, 

Karperkuil en Visserseiland is de 
bouw van servicewoningen voor 
ouderen noodzakelijk. 

Alle problemen van de binnenstad 
moeten in hun onderlinge samen
hang worden aangepakt: streven 
naar een evenwicht tussen de be
langen van de cultuurhistorie, van 
de leefbaarheid , van de woonfunc
tie en de economische functie. De 
binnenstad moet autoluw en niet 
autovrij worden gemaakt. Geen ver
dere concentratie van 'harde' hore
ca op de Rode Steen en het Kerk
plein. 

CHRISTEN DEMOCRATISCH 
APPEL 
Monumentenzorg en architectuur 
nemen uil het oogpunt van cultuur
spreiding en deelname een bijzon
dere plaats in. De grote betekenis 
hiervan in de dagelijkse leefomge
ving van onze stad met haar rijke 
historie, rechtvaardig extra inspan
ning. Behoud en beheer van monu
menten vraagt daarom blijvende 
zorg. Speciale aandacht verdienen 
de beeldbepalende panden en plei
nen. Voor de Lutherse Kerk, de 
Noorderkerk en het Statenpoortge
bouw wordt de opstelling van res
tauratieplannen bevorderd. 

Plannen voor het Grote Noord/Rode 
Steen/Kerkplein en de Veemarkt 
worden met voorrang ontwikkeld. 
Het wonen in de binnenstad wordt 
bevorderd en de versterking van 
het winkelbestand in de binnenstad 
wordt kwalitatief gestimuleerd. Vo
lumineuze detailhandel wordt uit de 
binnenstad geweerd. 
Op het Jeudje zal een parkeergele
genheid gecombineerd met wonin
gen gerealiseercl kunnen worden. 
Op het ABC zal een beveiligd en 
comfortabel parkeerterrein ontwik
keld worden, speciaal voor toering
cars en haventoeristen. Er wordt 
gestreefd naar een in fasen te reali
seren autoluwe binnenstad, waarbij 
door herinrichting het circulatiever
keer wordt ontmoedigd. 

De toekomstige bestemming van 



het voormalige Witte Badhuister
rein wordt bepaald in samenhang 
met de ontwikkeling van de Wester
dijk en de promenade havengebied
schouwburg-Westerdijk. 

Ten behoeve van de toekomstige 
toeristisch-recreatieve func tie van 
het Julianapark zal met Hollandia 
naar een passende oplossing wor
den gezocht voor huisvesting el
ders. 

VOLKSPARTl,J VOOR VRIJHEID EN 
DEMOCRATIE 
Ondernemers maken een plan om 
het winkelfront in de binnenstad op 
te knappen, eventueel door winkels 
te verplaatsen, reclame te versobe
ren en historisch waardevolle ge
vels in ere te herstellen. 
De binnenstad verenigt diverse 
functies die met elkaar in evenwicht 
moeten zijn. Behoud en ontwikke
ling gaan hierbij hand in hand. 
Stadsvernieuwing· en monumenten
zorg hebben en houden hoge priori
teit. Kwaliteitsverbeterende maatre
gelen worden getroffen voor: de om
geving Rode Steen (herinrichting te
rassen, omgeving Karperkuil (wo
nen), het Jeudje (wonen/parkeren), 
de kustlijn (toeristische en recre
atieve voorzieningen), Vissersei
land. 

Hoorns toeristische potenties die
nen kwalitatief te worden uitgebuit; 
de activiteiten dienen aan te sluiten 
bij de drie toeristische pijlers: de 
rijke cultuurhistorie, de watersport 
en de gezelligheid van het winkel
en uitgaanscentrum. 

De varende monumenten van de 
Vereniging Botterbehoud en de 
Stichting de Hoornse Schouw ver
dienen een representatieve plaats 
aan het Oostereiland. 

De VVD kiest niet voor algehele af
sluiting van de binnenstad voor het 
verkeer: een eventuele gedeeltelijke 
afsluiting moet bijdragen tot verbe
tering van het verblijfsklimaat en 
versterking van het economisch kli
maat. 

DEMOCRATEN '66 
Hoorn is de derde monumentenstad 
van Noord-Holland. Tot monumen
ten worden ook de morfologie van 
de stad en de verhouding van 
bouwvolumes tot elkaar en ruimten 
als straten en binnentuinen gere
kend. Uitgangspunt is het bewoon
baar maken en houden van monu
menten. 

De monumentale 'Westfriese Om-

\leermanslwde 

ringdijk' dient bewaard en be
schermd te worden en het aanzicht 
op Hoorn als geheel mag geen scha
de worden toegebracht. Kleinschali
ge recreatieve ontwikkelingen, ge
spreid langs de kustlijn, verdienen 
- ook vanuit ecologisch oogpunt -
sterk de voorkeur. 

Het Oostereiland dient geschikt ge
maakt te worden voor bewoning, 
low budget hotel (in de gevangenis) 
en dient een toeristische trekpleis
ter te worden. Langs het eiland 
moet een chartersteiger komen. Het 
Julianapark moet worden opge
knapt voor recreatie, een camping 
en een milieu-educatief centrum. 
Daarvoor dient Hollandia te verlrni
zen. Het concept-Karperkuil dient 
geïntegreerd te worden in een 
nieuw ontwerp voor het gebied 
waarbij woningbouw beperkt dient 
te blijven tot de 'Karperkuil '. Het 
Westfries Museum moet aantrekke
lijker gemaakt worden (o.a. ruimere 
openstellingstijden). 

Parkeervoorzieningen dienen aan
gelegd en/of verplaatst te worden 
naar de rand van de (binnen)stad; 
zo dienen er goede parkeervoorzie
ningen voor bussen te komen, on
der andere bij het Jeudje. 

GROEN LINKS 
De zorg voor het behoud van het 
monumentale karakter van de Bin
nenstad blijft groot. Ook hier wordt 
het afknijp-beleid van het Rijk danig 
gevoeld. De afbouw van de stads
vernieuwing en de· krimpende bud-

getten voor monumentenbeleid legt 
een extra druk op de gemeentelijke 
middelen. Alle zeilen moeten wor
den bijgezet. 

De verkeersdruk op de binnenstad 
moet worden verminderd ook om
dat de uitstoot van uitlaatgassen 
(naast de gezondheid van bewo
ners) de monumenten aantast. 
Op de plek van het Hophotel moet 
een eenvoudige recreatie-mogelijk
heid komen voor de eigen bewo
ners. Dat zou met een kleinschalig 
project voor ouderenhuisvesting 
gecombineerd kunnen worden. Een 
hotel kan op het Latucoterrein ge
bouwd worden in combinatie met 
huur en koopwoningen. 

Daarnaast zijn kleine woningbouw
projecten met (een deel) huurwo
ningen in de binnenstad mogelijk 
op het Jeudje en het Visserseiland. 
Monumentale bomen moeten blij
vend beschermd worden. 
De pleinen in de stad moeten weer 
het domein worden van voetgan
gers. 
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Kent u Hoorn ook zo? J.M.Baltus 

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn 

Eerst nog twee aanvullingen op de 
'uitslag' van de vorige speurtocht. 
J. de Rooy bericht: 'De stier (op het 
oude Stadhuis en het Westfries Mu
seum) is ook te vinden aan Grote 
Oost 7.' En op de gevelsteen met 
het opschrift 'INT SEE PEERT' (Gro
te Oost 102) is het jaartal 1644 ge
deeltelijk toch wel te lezen. Treurig 
dat de buurman van nr. 100 in de 
vorige aflevering iets anders be
weerde ... 

De oplossingen 

Foto 1 

Muntstraat 7. De heer Mantel: 
'Gevel van wat eens de Gemeente
school nr. 2 was, en daarna Prinses 
lreneschool. Nu heeft het diverse 
andere functies. Het gebouw is in 
1863 gebouwd naar een ontwerp 
van gemeente-architect G.J. Hen
ning.' Mevrouw Waard-Opmeer 
voegt toe: 'Aan deze school was 
vroeger een zevende klas verbon
den waarin je werd voorbereid op 
de ULO, de HBS, de Huishoud
school of de Ambachtschool.' Fam. 
Hellingman: 'In vroeger jaren werd 
het de Klompenschool genoemd 
omdat daar de kinderen van de 
arbeidersklasse hun school had
den.' 

Foto 2 
Mosterdsteeg 5. Rik Singer: 'Achter
zijde van de voormalige kazerne, nu 
garage Leeuw. Het is het vierde be
neclenraam tussen twee garagedeu
ren.' 
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Foto 3 

Turfsteeg. Verschillende inzenders 
geven toelichting. Hier stond ooit 
de Clarakapel, later omgebouwd tot 
turfopslaglaats, bijgenaamd de Turf
kerk. De heer Homan: 'In 1723 sticht 
hier Jan Nicolaas Derck een ge
schut- en klokkengieterij. Volgende 
eigenaren zijn vanaf 1761: zoon Jo
hannes Derck, 1767: kleinzoon Nico
laas Derck, 1776: .Jan Freclerik Bag
ge, 1779: Leonardus Haverkamp. 
Dan in 1807 verandert P.J. Meurling 
de gieterij in een pakhuis. In 1862 
koopt het Kerkenarmenf onds het 
als opslagplaats voor turf ten be
hoeve van de armen. In 1923 werd 
het pand door de gemeente Hoorn 
als Stadstimmerwerkplaats in ge
bruik genomen.' Thans is hier 
makelaarskantoor Van Brenk in ge-

vestigcl. De vraag is of de Turfsteeg
muur een restant is van het kloos
ter of van de latere kanonnengiete
rij. 

Foto 4 

Breed 26. De heer Mantel: 'In 1912 
was hier een ijzerhandel in geves
tigd van P. J. Messchaert (bekende 
naam!). In 1920 een banketbakker. 
Vanaf de jaren '20 tot in de jaren '80 
was in het pand, en in nr. 28, een 
ververij en wasserij ('Stam Stoom') 
gevestigd. Nu is hier het kantoor 
van Makelaarsgroep Olie. De heer 
Homan: 'Oorspronkelijk zat in de 
kleine boograampjes veelkleurig 
glas in lood. Dit is tijdens de leeg
stand van enkele jaren geleden ver
loren gegaan.' 

Foto 5 



Zijgevel 'De oude Zaadmarkt', Grote 
Noord 115, hoek Breed. Onder de 
luidklok van de vroegere Zaad
markt. Rik Singer heeft in het juni
en septembernummer 1992 bericht 
over de vroegere bewoners, de fam. 
Maassen. 
De heer Homan vindt het 'erg spijtig 
dat dit pand zijn oorspronkelijke 
horecabestemming verloren heeft. 
Het interieur met zijn diverse vloer
hoogtes had een intieme sfeer.' 

Goede oplossingen kwamen binnen 
van: Vera en Chris Hellingman, J. de 
Rooy, J. Homan, Tine en Arnold de 
Wolff, Ciel en Gerard Lampe, Joke 
en Ben (zeemanslied) van Tartwijk, 
Rob Mantel, D. Tangeman, mevrouw 
Waard-Opmeer, mevr. M.C. Mes en 
Rik Singer. Vrouwe Fortuna koos dit 
keer een duo uit: Ciel en Gerard 
Lampe die dus samen de boeken
bon zullen ontvangen. 

De nieuwe vraagstukken 

Foto 3: De voorstelling is wat dicht
geverfd: een engeltje (of Cupido) in 
sierlijke omlijsting. U moet wat buk
ken om het te vinden. HHSM helpt 
ook. 

Foto 1: Een gevelopschrift van het Prins Bernard Fonds/Anjer Fondsen. 
Bent u er al een tegengekomen in de stad? 

Foto 2: Een pittoresk hoekje waar warempel nog een R.K. Kleuterschool is 
gevestigd! 

Foto 4: Naar ik meen, noemt men 
dit soort ornament een 'Vlaamse 
wortel'. Hoornse peen zou ook kun
nen. Waar? 

Foto 5: Kruis, vlammend hart en an
ker. Pas op uw vingers bij het zoe
ken .. . 

Graag weer uw oplossingen (schrif
telijk) met eventueel commentaar 
uiterlij k 1 februari a.s. naar .J.M. Bal
tus, Grote Oost 98-100 1621 BZ 
Hoorn. U maakt dan kans op de be
kende Oud-Hoornboekenbon. 
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Stadsbeeld-restauraties-wijzigingen-vervalJ.M. nauus 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie en andere instellingen waarin Oud 
Hoorn-bestuursleden zitting hebben. 

d.d. 15 november 1993 

Achter de Vest 1 (rijksmonument) 
Mariatoren uit 1508. Gemeente 
Hoorn overweegt toren over te 
doen aan Vereniging Hendrick de 
Keyser. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 
1770; verbouwplan geannuleerd. In 
verval. 

Achterom 53 (gem. monument) 
Horna-gebouw; oude dakkapellen 
zijn verwijderd om gerestaureerd te 
worden. 

Achterom 99 
Plan voor nieuwbouw na afbraak 
huidige bebouwing. 

Achterstraat 2 (rijksmonument) 
Poortje Doelengebouw. Beeldhouw
werk met schutspatroon Sint-Sebas
tiaan. Gerestaureerd en weer in 
kleur gezet. 

Bierkade 1 (gem. monument) 
Voormalig kaaspakhuis De Zon. In
terne verbouwing en grote opknap
beurt. 

Bierkade 4 (gem. monument) 
Voormalige kaaspakhuizen. Worden 
domicilie van het nieuwe Museum 
van de Twintigste Eeuw. Ook wordt 
de Maquette Hoorn Anno 1650 
(vroeger in Noorderkerk) hier on
dergebracht. 

Breed 12 (rijksmonument) 
Eigendom ver. Oud Hoorn. 
Opknapbeurt is voltooid en brand
veiligheidsvoorzieningen zijn ge
troffen. Aanbouw in tuin wordt 
herbouwd. Restauratie achterge
vel met fraaie puibalk in volle 
gang. 

Draafsingel 6 
Vakschool voor uurwerktechniek; 
nieuwe functie: Sportschool F. v.d. 
Werft. Gem. momumentencie advi
seert plaatsing op gem. monumen
tenlijst. 

Duinsteeg 15 (rijksmonument) 
Nieuw plan voor restauratie en ver
bouw. 
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Achterstraat 2, Sebastiaan weer in /?leur. Breed J 2, werknemers van Hoorn '80 bezig 
met achtergevel. 

Gedempte Appelhaven 
Huisjes naast Koetshuis zijn ge
sloopt voor nieuwbouw apparte
mentencomplex. 

Gedempte Appelhaven 28-34 
Woonhuizen eind 19e eeuw. Restau
ratie plan Stichting Stadsherstel in 
voorbereiding. 

Grote Noord 9-11 (rijksmonument) 
Sportschool. Plannen voor verhui
zing naar Draafsingel 6. Nieuwe 
functie panden nog onbekend. 

Grote Oost 40 (rijksmonument) 
Antiekzaak, hoek Bottelsteeg. Plan 
voor wijziging zijgevel, vloer- en ge
velverhoging en vernieuwing kap. 
Onderzoek naar monumentale kap 
vindt plaats. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Jeudje 6-8-10 (gem. monument) 
Voormalige arbeiderswoningen.Aan
gekocht door Stichting Stadsherstel 

Breed 12, ontdekte waterputten in tuin; wor- om te worden gerestaureerd. 
den gedeeltelijk gerestaureerd. 



Grote Oost, hoek Botte/steeg 

Julianapark 
Er wordt door belanghebbenden ge
discussieerd over plannen omtrent 
andere functies in en bij het park 
n.a.v. Toeristisch Recreatief Actie 
Plan. 

Karperkuil 
Aangepast plan voor bouw van 
groot woningencomplex. Lichtmas
tenfabriek buiten gebruik. Gebou
wen thans in gebruik door Stichting 
De Achterstraat. 

Kerkplein 
Bij Grote Kerk is kunstzinnige re
clamezuil geplaatst ten behoeve 
van de winkels in de kerk. 

Kerkplein en omgeving 
Ter leniging van sanitaire nood zijn 
enkele mobiele plaskruizen ge
plaatst. 

Kerkplein 3 (beeldbepalend) 
Voormalig café Plein 3. Is verbouwd 
tot eetcafé Het Brandpunt. 

Kerkstraat 2 (rijksmonument) 
Winkel/woonruimte. Nieuwe func
tie: Bruiningscentrum en Body 
.Care. 

Kerkplein 39 (rijksmonument) 
Oude Sint-Jansgasthuis (Boterhal) 
uit 1563; nu kunstenaarscentrum. 
Restauratie interieur en kap in sep
tember gestart. 

Kleine Noord 32 (rijksmonument) 
Noorderkerk. Restauratie van kap 
en toren i.v.m. aantasting door bon
te knaagkever (grote houtworm). 

Kleine Oost bij Oosterpoort 
Project architectuurstudenten en 
Stichting De Achterstraat. Met teer 
werden in september de contouren 
van de Oude Oosterpoort aange
bracht in het plaveisel. 

Korenmarkt 3 (rijksmonument) 
Woonhuis uit 1792. Bij opknapbeurt 
zijn ook de ornamenten weer fraai 
in kleur gezet. 

(Korte) Achterstraat 2 Kleine Oost bij Oosterpoort. 
(rijks-monument) 
Mariakapel. restauratie i.o.v. Stich-
ting Stadsherstel voltooid. 
8 oktober feestelijk heropend.In
wendig verbouwd tot filmzaal, 
nieuw 'grand café', restaurant en ex
positieruimte. 
Plan om oude (niet monumentale) 
muur aan Turfhavenzijde van het 
Weeshuisplein te vervangen door 
nieuwbouw met woningen en kan
toorruimten. 

Molsteeg en omgeving 
Braakliggend terrein achter Breed; 
Nieuwbouwplan. 

Mosterdsteeg 
Gem. Monumentencie adviseert 
plaatsing van voormalige kazerne
gedeelte aldaar op gem. monumen
tenlijst. Plan voor appartementen
bouw. 

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

Nieuwe Noord 56-58 
(rijksmonumenten) 
Gebied om deze halsgevels uit 1730 
(bedrijf R.Groot); nieuw plan voor 
winkelgebied. 

Nieuwe Noord e.o. 
Nieuw bestemmingsplan ter vIS1e 
gelegd. Oud Hoorn heeft bezwaar 
gemaakt tegen wegdrukken woon
functie aldaar en overbouwing van 
de straat t.g.v. V&D-vestiging. Be
zwaar herhaald bij Gedeputeerde 
Staten. 

Onder de Boompjes 22; onderste luiken zijn 
weg 

Nieuwstraat 3 
Voormalige sexshop. Is verbouwd 
tot winkel/woonfunctie. 

Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Nu met di
verse functies , o.a. V.V.V. Gemeente 
dubt over restauratie en functiewij
zigingen. Hierin is nu gevestigd de 
Archeologische Dienst van het 
Westfries Museum. 

147 



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 Stichting 
Het Pakhuis, door Stichting Hiaat, 
Stichting Achterstraat, en vereniging 
Oud Hoorn. Terwille van betere 
vluchtmogelijkheid is doorbraak 
van de zolder naar belendende zol
der van Onder de Boompjes 22 ge
realiseerd. 

Onder de Boompjes 22 
(rijksmonument) 
(Rechter)VOC-pakhuis uit 1606. Al 
geruime tijd ontbreken de omhoog
en omlaagklappende luiken. Ge
meente belooft herstel. 

Oostereiland 
Omvangrijk gevangeniscomplex met 
o.a. 19e-eeuwse bebouwing en Oostereiland, al druk in gebruik. 
oudere fragmenten. Wordt weer als 
gevangenis gebruikt. Oostereiland 
nu ook gedeeltelijk openbaar wan
delterrein Monumentale waarden 
zijn beschreven; monumentencie 
adviseert plaatsing op gem. monu
mentenlijst. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 
1865. Ver. Oud Hoorn heeft gemeen
te verzocht dit pand op de gem. mo
numentenlijst te plaatsen. Gem. mo
numentencie-accoord. 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en 
door ver. Oud Hoorn wordt bij de 
gemeente aangedrongen om te ko
men tot een plan voor een stijlvol
ler en schoner plein. Eerste stap is 
gezet: parkeerverbod rond stand
beeld J.P. Coen. 

Rode Steen 5 (rijksmonument) 
Voormalig restaurant Pablo. Krijgt 
nieuwe horecafunctie. 

Rode Steen 10 (rijksmonument) 
Voormalige kapsalon. Plan voor 
verbouwing t.b.v. horeca-functie: 
café Memphis. 

Stationsplein 
Plannen tot reconstructie en nieuw
bouw in stationsgebied om financië
le redenen voorlopig stilgelegd. Van 
Gend en Loosgebouw door brand 
inwendig verwoest. 

Trommelstraat 19 
(Arbeiders )woning. 
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Aangekocht-

Turfhaven met muur die zal verdwijnen. 

door Stichting Stadsherstel. Gesloopt 
voor herbouw. 

Turfhaven 
Zie (Korte) Achterstraat 2. Plan 
voor nieuwbouw i.p.v. bestaande 
muur. 

Veemarkt 6 (rijksmonument) 
Voormalige Huiszitten-Weeshuis. 
Tussen 1795 en 1926 Kazerne van 
Hoornse Garnizoen. 
Daarna verbouwd tot Automobiel
bedrijf. Plan voor nieuwe functie 
(bankvestiging). Bedoeling is de on
derpui uit 1926 in oude vorm te her
bouwen. 

Visserseiland 
Plan voor nieuwbouw van ca. 150 
woningen (in hoogbouwflatvorm). 
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 (1993) al
le plannen gestopt(!?) Idee om op 
braakliggend terrein een (tijdelijke) 
speeltuin te vestigen. 

Wisselstraat 
Plan om sterk verweerd reliëf boven 
'Oude-Vrouwenpoortje' te vervan
gen door nieuwe steen (oude steen 
gaat naar Westfries Museum). 

Zon 5-7 
Gem. monumentencie adviseert dit 
(dubbel)pand op de gem.monumen
tenlijst te zetten. Plan voor ver
bouw tot drie woonhuizen. 

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

Veemarkt 6, onderpui krijgt weer J8e-eeuws 
aanzien. 



Men vraagt ons 

Fouten 
Veel reacties dus op eerder ge
plaatste foto's. Het doet me plezier 
te zien met hoeveel overgave veel 
lezers die beelden uit het verleden 
bestuderen. Het is voor hen een 
stuk van het eigen verleden, het 
verleden dat ze zelf hebben meege
maakt. Dat is voor velen belangrij
ker dan wat er tweehonderd jaar ge
leden gebeurde, of wat er gisteren 
voorviel in Moskou of Amsterdam. 
Ons eigen verleden is een stukje 
werkelijkheid geworden en we ne
men het mensen als de schrijver 
van deze artikelenreeks kwalijk, dat 
hij bij het geven van informatie bij 
de foto's fouten maakt. Dat is begrij
pelijk. Men vergeet dan, dat de 
auteur van dit artikel als niet Hori
nees van bepaalde situaties van 
meer dan twintig jaar geleden niet 
op de hoogte is en dat hij veel men
sen van toen nooit gekend heeft. Hij 
geeft de informatie door zoals ze 
hem wordt aangereikt en het is voor 
hem als mens van nu heel moeilijk 
om de sfeer bijvoorbeeld in de on
derwijzerswereld van toen aan te 
voelen. Hij kan alleen beloven, dat 
hij zal proberen het Hoornse verle
den zo objectief mogelijk te benade
ren. 
Op- en aanmerkingen en informatie 
over personen op de foto's in de vo
rige nummers ontving ik van de da
mes A. Bos-Pette te Hoorn, Ciel 
Lampe, A.B. van Rossem de Boer te 
Bilthoven, A. Rusting-van Dok te 
Hoorn en de heren Pierre van Die
pen te Breda en Jan van der Harst 
te Hoorn. Mevrouw Bos sloot in 
haar brief ook een foto van een 
tweede klas van gemeenteschool 3 
in Hoorn uit 1942 bij. Een informant 
waarvan ik de naam helaas kwijt 
ben gaf mij nog enkele namen van 
personen op de foto van de heer 
Zuiker (blz. 107). Mijn hartelijke 
dank voor de ontvangen informatie 
en de foto. 

School en vakbeweging 
Mevrouw Bos merkt op, dat het 
meisje op de klassefoto van de 

Kruisstraatschool op blz. 106 (bank 
4 rechts) geen Joustra kan heb
ben geheten. Zij kende de familie 
Jou-stra uit de Eikstraat vrij goed 
en daarin kwam geen dochter voor 
in het begin van de jaren twintig. De 
vader van het meisje van Keulen op 
dezelfde foto werkte weliswaar bij 
het landbouwproefstation, maar dat 
was niet aan het Breed gevestigd, 
maar aan het Keern op de hoek van 
de Berkhouterweg. De zuiveltak van 
dit onderzoeksinstituut, waarbij de 
vader van mevrouw Bos werkzaam 
was, werd in 1953 van het instituut 
afgesplitst en overgebracht naar 
Wageningen onder de naam Neder
lands Instituut voor Zuivelonder
zoek. Haar foto met de bijgevoegde 
informatie moet ik voorlopig nog la
ten rusten. 
Mevouw Ciel Lampe schreef me, dat 
haar vader Gerardus V. Lampe sr. 
voorkomt op de foto met arbeiders 
van Kennemer Electriciteits Maat
schappij op blz. 30 in het eerste nr. 
van deze jaargang. Hij is de derde 
van rechts op de achterste rij. Hij 
heeft gewoond in de Oosterkerk
steeg op nr. 9 en was penningmees
ter van de afdeling Hoorn van de 
Katholieke Arbeiders Beweging. Hij 
was ook lange tijd lid van de ge
meenteraad voor de K.V.P. 

Regenten, kegelcub, Van Dok 
Mevrouw Van Rossem de Boer 
stuurde me een brief met nog enke
le correcties en aanvullingen op de 
namen van de heren die voorkomen 
op de foto met het regentencollege 
van de Rijkswerkinrichting en met 
de leden van een onbekende kegel
club op blz. 105 en 106 van het vori
ge nummer. Aan het hoofd van de 
tafel op de eerste foto zit niet de di
recteur van de rijkswerkinrichting, 
want deze, de heer Leddy, was niet 
aanwezig. Waarschijnlijk zien we in 
zijn plaats de heer Van Leersum, 
oud marine-officier. De aanwezige 
notaris heette niet Ligtenberg maar 
Lichtenberg en dr. Kortenbos moet 
zijn dr. Kortebos. Dr. G.J. de Boer 
was van 1900 tot 1934 arts in 

H. W. Saaltink 

Hoorn. De naam van de meest 
rechts staande heer is niet F. Hols
muller maar F.H. Holsmüller. Hij gaf 
les van 1909 tot 1927 aan de Hoorn
se HBS in wiskunde, aardrijkskunde 
en geschiedenis. Volgens het ge
denkboek van de HBSl moet echter 
de 's' in de naam een 'z' zijn en be
hoorde geschiedenis niet tot zijn 
vakkenpakket. 
Mevrouw Van Rossem acht de kans 
gering dat ik de opname van de ke
gelclub eerder gezien heb, want het 
is bijna zeker, dat zij het enige 
exemplaar bezit. Van de op deze fo
to aanwezige personen zijn de na
men bekend van de heer Clarion, 
gemeente ontvanger, tweede van 
links, dr G.J. de Boer, vijfde van 
links en de heer H. Schotté de Vries, 
kaashandelaar, zesde van links. 
Mevrouw Ruspng-van Dok corri
geerde een paar fouten die ik ge
maakt heb in het overzicht van de 
personeelsleden van Trio (blz. 102 
van het vorige nummer). Ans van 
Dok-Voltingh moet zijn Ans van Dok
Tolhuyzen en oom Dolf van Dok was 
in werkelijkheid oom Dolf de Wit. 

Holzmüller 
De gegevens over de heer Holzmül
ler worden bevestigd en verder aan
gevuld door de heer Jan van de 
Harst, die als bron het bovenge
noemde gedenkboek van de HBS ge
bruikte. Holzmüller was lid van reü
nie-commissie die in 1938 de her
denking van het 70-jarig bestaan 
van de HBS voorbereidde. Hij was 
docent van 8 september 1909 tot 
9 juli 1927. Hij is zelf ook leerling 
van de school geweest. Frans Hen
drik Holzmüller, geb. te Hoorn 11 
oktober 1881 werd ingeschreven op 
1 september 1893, hij was door zijn 
geboortedatum een vroege leerling, 
en uitgeschreven met het einddiplo
ma HBS-B2 op 1 september 1898. In 
1927 verruilde hij zijn leraarschap 
in Hoorn voor een betrekking als le
raar aardrijkskunde aan de Rijks
HBS in Alkmaar. Blijkbaar was dat 
geen beletsel voor zijn aanblijven 
als secretaris van het regentencolle
ge van de Rijkswerkinrichting. Hij is 
op 19 augustus 1948 te Ermelo over
leden. Hij was gehuwd met Gezina 
Alida Adriana Teengs, geb. 6 juli 
1899 te Edam, die van 1912 tot 1917 
leerling was van de Hoornse HBS. 
Waarschijnlijk heeft Holzmüller zijn 
vrouw leren kennen in de tijd dat hij 
haar les gaf. Mevrouw Holzmüller-
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Teengs was in 1968 lid van de reü
nie-commissie die het 100-jarig jubi
leum van de school organiseerde. 
Zij kwam uit een vooraanstaande 
Edamse familie. Het lijkt me buiten 
het kader van ons blad vallen de 
verdere informatie van deze familie, 
die ik van de heer Van der Harst 
ontving, hier weer te geven. 

Schoolklas 1914 en bevrijding 
Een bijzonder plezierige brief ont
ving ik van de heer Van Diepen uit 
Breda met wat aanvullingen op de 
namen van de kinderschare die te 
zien is op een foto van een klas van 
de katholieke jongensschool op de 
Ramen uit 1914 (blz. 70 van nr 2 van 
deze jrg.). 
Hij herkende de tweede jongen van 
links op de achterste rij, namelijk 
zijn vader Nico van Diepen. Samen 
met zijn buren, het ook in Hoorn ge
boren echtpaar Gerhards-Stumpel -
het toeval speelt hierbij een zeer 
grote rol - ging hij verder op zoek. 
De nu 91-jarige heer Gerhards had 
bij zijn vader in de klas gezeten en 
staat zeer waarschijnlijk op de foto 
als derde van links op de tweede rij, 
de jongen met de grote stropdas. 
De vader van de heer Van Diepen 
schreef zijn naam alt ijd als Nic. P. 
om zich te onderscheiden van nog 
een Nico van Diepen, zoon van een 
stalhouder. 
Waarschijnlijk staat op deze foto 
ook nog Jaap Haring. De heer Van 
Diepen nerinnert zich nog Wim Lip
pits, zoon van Jan Lippits, eerste 
van links op de eerste rij op de foto. 
Een klein, maar voor de betrokke
nen niet onbelangrijk detail: Van 
Diepen sr kocht altijd zijn boorden 
bij Jan Lippits. 
Tenslotte kreeg ik van een onbeken
de nog wat namen van mensen die 
op 6 mei 1945 waren samenge
stroomd om te kijken naar het bin
nenbrengen van NSBers en anderen 
die met de Duitsers hadden samen
gewerkt (foto van J. Zuiker op blz 
107 van het vorige nr.). Het zijn: Piet 
Eeldert (nr 32). Hij woonde in de 
Gelderse Steeg en had een levens
middelenbedrijf in Zwaag, later in 
Utrecht. Hij woont nu in Houten bij 
Utrecht. Verder Vera Eeldert-Sneek 
(58) en H. Eeldert (63). 

Schiphol en kistenfabriek 
Als eerste van de nieuwe foto's 
plaats ik een opname van een echt 
ouderwets schoolreisje, zoals dat in 
de dertiger jaren georganiseerd 
placht te worden. Dat ging dan naar 
Schiphol, naar Artis of naar het 
Kopje in Bloemendaal. De opname 
ontving ik van de heer De Rooy van 
de Willemsweg al meer dan een jaar 
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Schoolreisje Messchaertstraatschool naar Schiphol. 

Schets groep schoolreisje Messchaer1s1raatschool. 

Voetbalvereniging Hoorrt 

J 
.. 4 



Personeel histenfabrieh. 

Schets pe1~~oneel llistenfabriek. 

Zomerlwmp 'Zon en vreugde'. 

geleden. Hij is gemaakt in de zomer 
van 1937 of 1938 op een reisje naar 
onze nationale luchthaven van, als 
ik op het aantal kinderen let, de vijf
de én zesde klas van de openbare 
lagere school aan de Messchaert
straat. De heer Penning was op dat 
moment hoofd van deze school. 
Slechts de namen van de volgende 
leerlingen en leerkrachten zijn be- · 
kend (vergelijk schets 2). 4. Henk 
Brongers, 6. Siemon Wiggelaar, 7. 
Co de Rooy, 13. Bert Mets, 15. Jo 
Visser, 19. Harry Hoekstra, 48. de 
heer Penning, het hoofd van de 
school, 50. juffrouw Van Hees, on
derwijzeres. Graag van U de namen 
van de 42 anderen, voor zover be
kend natuurlijk. 

Voetbalvereniging Hoorn 
foto 3 komt uit de verzameling van 
mevrouw De Rooij. Het zijn bestuur 
en spelers van de voetbalvereniging 
'Hoorn'. Deze club bestond uit een 
aantal leden van 'Hollandia', die 
zich na een ruzie hadden afgeschei
den en een ~igen vereniging op
richtten. De opname zou in de twee
de helft van de twintiger jaren ge
maakt zijn. 
Op de achterste rij staan van links 
naar rechts eerst de bestuursleden 
V.d. Vuurst, Zijdewind en Hakhof. 
Dan de spelers De Rooij, Van der 
Waals, Gons, Daimer (iets naar ach
ter), Majoor, De Weger, Verduin (iets 
naar achter), Ossenbrugge (met 
hoed en pochet) en het bestuurlid 
Mus (met bolhoed). 
Op de middelste rij knielend Ruhl, 
Kooij, Van Wijk. Daarvoor zittend 
een onbekende, keeper Oud met bal 
en pet, Van Hinte. 
Gaarne van U de naam van de enige 
onbekende speler. Ook enige infor
matie over de geschiedenis van de
ze club is van harte welkom. 

Foto 5 komt uit het onlangs aan de 
vereniging geschonken album van 
de heer Alttorfer. Ik beschik alleen 
over de mededeling op de foto zelf, 
dat het hier om het personeel van 
de kistenfabriek aan het Kleine Oost 
gaat. Te oordelen naar de kleding 
moet deze foto aan het eind van de 
veertiger of in de vijftiger jaren ge
maakt zijn. Geeft U mij met behulp 
van de nummers op schets 4 de na
men van deze timmerlieden. 

Zomerkamp 'Zon en Vreugde' 
Foto 6 werd me toegestuurd door 
de heer Zuiker. Een speeltuininstal
latie in 1936 op een weiland aan de 
Berkhouterweg met op de achter
grond het Missiehuis. Daar werden 
tijdens de grote vakantie z.g. zomer
kampen georganiseerd voor de 
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schoolgaande jeugd. In een tijd 
waarin het voor de meesten niet 
mogelijk was uitgebreide reizen te 
gaan maken, geen overbodige luxe. 
Aan de hand van cle schets en het 
onderstaande lijstj e kunt U nagaan, 
welke namen we nog niet weten. 
1. J. v. d. Gulik?; 2. P. Lichthart; 
3. P. Hoogland; 5. P. Brand; 7. L. La
mers; 9. J. Beemsterboer; 11. J. de 
Best; 14. B. Kenter; 16. J. Zuiker; 
17. J. Schoof; 20. G. Wammes; 
21. Schagen; 22. Van Wees (uit de 
Posthoorn); 23. J. Groothuizen; 
24. N. Bakker; 28. P. Lampe; 
29. W. Brand; 30. P. Zuiker; 
31. P. Lieshout (uit het Gezellen
huis); 32. A. Bongers; 33. M. Stam; 
34. A. Sakkers; 35. P. van Diepen; 
36. N. Tol; 39. juffrouw Renckens; 
41. juffrouw B. Willems; 47. J. Vlaar; 
48. P. Vlaar; 49. de heer Bakker; 
50. C. Schoof 54. Smit; 55. Renckens; 
56. Joop Tensen; 58. C. Meyssen; 
59. Kees de Greeuw; 63 . .J. Schagen; 
66. G. Beemsterboer; 67. meester 
Van Raay; 69. juffrouw Walraven; 
70.D.Eeken;71.L.Bongers 
Gaarne de namen van de ontbreken
de kinderen. 

Schoolklas 
De schoolklassen staan op het mo
ment volop in de belangstelling. Ik 
heb er verschillende in voorraad. 
Voor dit nummer laat ik U de derde 
klas van juffouw Boonakker van de 
Draafsingelschool uit 1934 zien (fo
to 8). Ik ontving deze van mevrouw 
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Schets zomerkamp 'Zon en vreugde' 

Opmeer. De namen van de leerlin
gen zijn op één na bekend, maar de 
volgorde is niet geheel duidelijk. 
Wellicht kunnen de lezers mij hel
pen bij het oplossen van de vraag 
wie wie is. 
V.l.n.r. 1. Grietje Roele, Trien Veen, 
Gré Verbeek, Truus Homan. 2. Kal
man, Marie Brandenburg, Annie Va
der, IJtje Eindhoven, Marie Kommer. 
3. Guurtje Veerman, Christien Hel
lingman, .Jan Blom, Donald Opmeer. 
4. Onbekende, Marie Zuidweg, Vis, 
Leentje Wijngaard, Corrie Opmeer 

(er staat Opmaar). 5. Jan Vinger
hoed, L. Visser. 6. Ger Ruiter, staan
de: Van der Gracht, Joop van der 
Koelen, P. Leegwater. Nog 2 zitten 
er: Wallie en Karel Lieshout. Achter
ste rij: J. Blokdijk, P. Groo , P. Bos, 
C. Lakeman, IJs Velzeboer, Klaas 
Kuiper. 

Schoolklas Draafsingelschoo/. 



Van de lezers 
Deze rubriek staat open voor alle 
lezers van het kwartaalblad die 
op- of aanmerkingen hebben op 
eerder geplaatste artikelen of in 
het algemeen vragen willen stellen 
of hun kritiek willen leveren. De 
ter discussie gestelde onderwer
pen moeten binnen het belangstel
lingsgebied van 'Oud Hoorn' lig
gen. 

Veranderende Gouw 
Geachte redactie, 
Op pag. 116 van het septembernum
mer staat een ansichtkaart afge
drukt van de Gouw. In de tekst er
naast staat vermeld, dat die gevel
wand is gesloopt in 1957 en 1965 
voor de bouw van de HEMA, maar 
volgens mij is die sloop al veel eer
der gebeurd, want ik herinner mij in 
de jaren '40 een warenhuis van de 
firma Botman. Toen ik in 1950 
Hoorn verliet, bestond dat waren
huis nog. Naast Botman, dus uiterst 
rechts, was nog een snoepwinkeltje. 
De naam daarvan weet ik niet meer. 

J.J Koreman-Kaptijn, Leersum 

Mevrouw Koreman heeft gelijk. De 
ontwikkeling van de straatwand aan 
de oostzijde van de Gouw was wat 
ingewikkelder dan in de tekst bij de 
foto op blz. 116 wordt aangegeven. 
Onze excuses daarvoor. Aan de 
hand van 'Hoorn, huizen straten, 
mensen' kan wel worden nagegaan 
wat er in de loop van laatste hon
derd jaar in grote lijnen is veran
derd. 
Voor 1900 stonden aan de oostzijde 
van de Gouw 18 huizen, de num
mers 2 t/m 36. Het meest linkse 
pand op de foto is nr 8. In 1901 liet 
P. Botman, manufacturier en confec
tiehandelaar, die al langer eigenaar 
van nr 4 was, nr 6 en 8 verbouwen. 
Deze laatste panden had hij waar
schijnlijk kort daarvoor verworven. 
Tussen 1902 en 1905 zijn de drie 
panden van Botman samengetrok
ken tot nr 4. De nummering van de 
huizen 10 t/m 36 werd daarmee 4 
punten lager. In 1913 werd nr 6 (oud 
nr 10) en in 1932 nr 8 (oud nr 12) 
door Botman bij de reeds bestaan
de zaak gevoegd. In 1957 plaatste 
men voor het samengetrokken com
plex een nieuwe voorgevel. In 1965 
werden de nummers 10 (oud nr 14) 
en 12 (oud nr 16) bij het geheel ge
voegd. In 1969 kwamen daar nog bij 
nr 14 (oud nr 18) en tussen 1969 en 
1971 nr 16 (oud nr 20). Van dit laat
ste huis werd de gevel intact gela
ten. Omstreeks 1970 sloot het wa
renhuis van Botman zich bij de N.V. 

HEMA aan en veranderde daarmee 
van naam. De HEMA was toen in de 
plaats gekomen van 9 van de 18 hui
zen, die oorspronkelijk aan die 
straatzijde stonden. De straatwand 
is daarmee een stuk saaier gewor
den. Het snoepwinkeltje op de 
hoek, ingeperst tussen de Gouw en 
de Achterstraat, was dat van de Ge
zusters Maassen. Redactie 

Herinnering 
Enige tijd geleden werd in 'Oud 
Hoorn' gemeld, dat op de hoek van 
de Appelhaven (en Wijdebrugsteeg?) 
eind 20er jaren een kapperszaak 
stondl4 (Kindt). Bijgaande kaart 
toont op de plaats van die zaak (nu 
restaurant) een kruidenierszaakje 
van De Haan (wij noemden hem 
'Haantje'). Als klein meisje mocht ik 
daar boodschappen doen. Dat moet 
75 - 77 jaar geleden zijn. Aan de an
dere kant van de straat is (bedoeld 
zal zijn 'was'. Red.) glazenwasserij 
Koger. Met Cobi die van mijn leeftijd 
was (van 1912) speelde ik wel op 
straat. Het leek mij leuk om U deze 
foto te zenden, hij staat naast mijn 
bed op een tafeltje. Wij woonden 
van 1920 - 1950 op Korenmarkt 14. 
Burgemeester Canneman kwam er 
daarna in. Ongetwijfeld zullen er 
Horinezen zijn die ons hebben ge
kend (nog kennen) o.a. Flip Zwaan. 

Jeanne G. Meyer, Capelle a/d IJssel 

metrische pui in '85 wordt geda
teerd. 
De tekeningen (1): uit tekening 
blijkt geenszins dat het voormalige 
woonhuis uit één verdieping be
stond. Ik neem maar aan dat hier de 
verkeerde tekening is weergegeven, 
de tekening heeft mijns insziens 
niets met het (afgedrukte) verhaal 
te maken. 
De tekeningen (2): volgens de tekst 
zou dit de ontwerptekening van 
Langius moeten zijn met "gedecen
traliseerde" onderpui. De tekening 
komt mij tamelijk "gecentraliseerd" 
voor, veel verwarring dus. 
Maar echt verdwaald voelde ik mij 
pas bij de zinsneden als "het glans
rijk tot uitvoer gebracht hebben 
van de opdracht" en "de fraaie een
heid met de straatwand". 
Ik mag toch hopen dat niemand dit 
flauwe retro-pand als lichtend voor
beeld zou willen zien, hooguit als 
een karakterloze invulling, het zout 
in de pap missend. 
Wordt Oud Hoorn oud? 

Joost Buchner, Hoogwoud 

Naschrift 
De redactie van Oud Hoorn is welis
waar verantwoordelijk voor de in
houd van het blad, maar het bete
kent niet dat zij het daarom in alle 
gevallen eens hoeft te zijn met de 
strekking van de aangeboden artike-

len. Het geschre
vene is en blijft 
voor rekening van 
de auteur. 

Redactie 

Gedempte 
Turfhaven 10 (2) 
In het derde kwar
taalblad van 1993 
zijn bij het artikel 
over de Gedempte 
Turfhaven 10 per 
abuis verkeerde 
afbeeldingen ge

Oude foto van de Appelhaven. Het huis voor de kerk met de hand- plaatst waardoor 
wagen ervoor was de kruidenierswinkel van Haar1. de relatie tussen 

tekst en beeld ver
loren ging. Zoals het onderschrift 
bij tekening 1 aangeeft betreft dit 
een aanbouw aan de achterzijde 
van het perceel. 

Gedempte Turfhaven 10 
Het artikel "Gedempte Turfhaven 1 O; 
historische nieuwbouw als lichtend 
voorbeeld" in het kwartaalblad no. 
3 van 15 september '93, deed mij 
het spoor op een aantal fronten 
bijster raken. 
De datering: in de beschrijving op 
blz. 91 wordt gesteld dat het pand 
uit 1979 dateert, terwijl op blz. 94 
1974 wordt aangegeven. 
De pui-indeling: op blz. 95 staat dat 
het nieuwe pand een asymetrische 
pui vertoont (in 1974?) welke in '79 
wordt gewijzigd in een symmetri
sche pui, terwijl op blz.91 de sym-

Hiervan wordt in de tekst echter 
geen melding gemaakt (wat overi
gens niet wil zeggen dat deze niet 
de moeite waard isf). Voor de artike
len is een beperking tot de verande
ringen aan de voorgevel aangehou
den. 
Tekening 2 geeft de situatie weer 
welke tot 1927 bestaan heeft, en dus 
niet de verandering die in dit jaar 
plaatsvond. 

Petra van Diemen 
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Het stadje van Frederik van Eden 

Als men mijn stadje nadert uit zee, 
op een zomerdag, dan ziet men al
leen het hooge, ronde geboomte op 
de wallen, en daar bovenuit de ou
de klokketoren, met fantastisch ge
vormde en versierde verdiepingen 
en donker-kobalt, blauwen koepel
top. Het land aan weerszij ziet men 
nauwelijks, en het bleek, bezonde 
groene geboomte schijnt in den 
zonnenevel op 't geelgrijze water de 
drijven. Het is een droomerig stad
je, dat eens in Hollands bloeitijd 
een kortstondige illuzie had van we
reldsche grootheid. Toen kwamen 
er bontgetuigde, met verguld snij
werk en groote, zwierige vlaggen 
versierde schepen in het haventje, 
visschersschepen, handelsschepen 
en oorlogsschepen en de inwoners 
bouwden fraaie huisjes, met trapge
vels en beeldhouwwerk, en verza
melden daarin uitheemsche kost
baarheden, meubels en zilverwerk 
en porselein. Er stonden kanonnen 
op de wallen, en de stedelingen 
voelden zich gewichtige en machti
ge lieden, die wat te ziggen hadden 
in de wereld. 
Ze voerden een blazoen en waren 
daar trotsch op, ze lieten zich schil
deren in zwierig gewaad, ze gaven 
hun aardige, keurige namen aan de 
dingen en ze spraken kleurig en 
dapper, als 't past aan menschen 
die een bloeiend, oorspronkelijk le
ven leiden. 

Nu is alles voorbij. Het stadje leeft 
geen eigen leven meer, maar vaart 
stilletjes achteran in 't zog van 't 
groote wereldschip. In 't haventje 
liggen nog een paar visschersschui
ten, een beurtschipper, een paar 

Munnikenveld, Hoorn. 
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zeiljachtjes en het stoombootje. 
De fraaie huisjes zijn rariteiten voor 
de vreemdelingen, en het porcelein, 
de meubels en schilderijen zijn te
gen een fooi te bezichtigen op het 
museum. Er is orde, en rust, en ook 
welvaart, straten en huizen zien er 
net en goed onderhouden uit. Maar 
't is geen krachtig eigen leven meer, 
de kleur en fleur is verdwenen, het 
fraaie en zwierige is weg. Het leeft 
nog, maar als onbetekenend deel 
van een grooter leven. Zijn bekoring 
is enkel de herinnering aan vroeger 
tijd. Het is mooi door zijn droom
wezen, door de onwerkelijke fanta
sie van zijn verleden. 
Al het fraaie er van, de schaduw
donkere grachtjes met de lichte op
haalbruggen daarin spiegelend, de 
aardige, grillig belichte straatjes 
met de roode bak, steengevels, 
blauwgrijze stoepen, paaltjes en 
kettingen, het haventje met de oude 
teer- en touw-winkeltjes, de hooge 
sombere iepenboomen op de wal
len - het heeft alles alleen de toeval
lige schoonheid van het verwelkte, 
het kan niet meer willen mooi zijn, 
zooals een jong, bloeiend wezen. 
Het is mooi zijns ondanks, niet 
meer als een stuk mensch-leven, 
maar als een stuk natuur. En wee
moedig is het mooie, door den na
glans van een korte opflikkering van 
eigen welbewust levensschoon ... 
Holland noem ik een dromerig land
je, omdat zijn schoonheid is als die 
van een droom. Soms is het er guur, 
wild onherbergzaam, naargeestig -
en op eenmaal, bij stil, luw weder, 
prijkt het gansche land, met hoo
rnen, vlieten, stadjes en bewoners 
in een onbeschrijfelijk tedere 

In de jaren '30 schreef Jan Osin
ga, Toenmalig leerling van de 
Rijks HBS te Hoorn, een tekst 
over van Frederik van Eden 
(1860-1930), die handelde over 
een Hollands stadje. Osinga 
zag hierin Hoorn verwoord. On
langs /~reeg 'ie het door hem op 
papier gezette stuk weer in 
handen. Hij bood het de redac
tie van Oud Hoorn ter publika
tie aan. Ondanks naspeuring 
zijn wij er niet ingeslaagd vast 
te stellen of van Eden werf?.efijl~ 
Hoorn als z ijn stadje bedoelde. 
Omdat het er toch frappant veel 
op lijkt, plaatsen wij het niette
min. 

pracht, alles verrijkend met een die
pe geheimvolle betekenis, die maar 
niet nader kan verklaren of aandui
den, en die op het eigenaardige van 
alle droomen - schoon gelijkt. Men 
moet mijn stadje uit zee gezien heb
ben op een stillen, klaren Septem
beravond, als de zon achter den 
klokketoren gaat, schuilen, op den 
wolkeloozen, lichtend groenacht ig 
blauwen hemel uitvloeiend in oran
je en goud, als weiden en boom
schacluwen door eenzelfden blauw
wazigen tooverlint tot wondere een
heid zijn verbonden - als de mel
kers thuiskomen met zwaarwichtig 
stap, de kobaltblauwe emmers ter 
weerskant, - als al wat klinkt har
monisch is van den uurslag uit den 
toren tot het ratelend van een huis
waarts kerende kar, en al wat leeft, 
van de grove Hollanders tot de log
ge koeien toe, in een zelfde vredige, 
dichterlijke avondzaligheid schijnt 
op te gaan - om te begrijpen hoe
zeer dit alles gelijkt op die wonder
bare illuzie onzer droomen, als het 
eenvoudigste op onverklaarbare 
wijze praalt in een gloed van hemel
sche heerlijkheid en onuitsprekelijk 
schoon, en onze herinneringen da
gen lang met zijn zaligheid kan ver
vullen ... 

Frederik van Eden, 1860-1930. 



Hoe Hoorn veranderde 

1910: Gezicht op de Crashauen zonder aan
legsteigers voor pleziervaarl en het Vissers
eiland met de houtopslagloodsen en de 
hou/zaagmolen de "Rob" van de fa. Zijp. 
Rechts de Italiaanse Zeedijk waarachter 
"de Grote Waal" genoemd naar de polder 
verrijst. (zie Foto 2) 

1908. De Koepoortsweg even over de spoor
weg overgang. Rechts loopt nog een slootje. 
Bruggetjes verbinden de huizen met de 
straatweg. De kindertjes staan waarschijn
lijk op de toegangsbrug tot hotel "De Toe
komst" 
toen in J.910 de Paul Krügerstraat later op 
deze pief~ werd de Merens/raat aangelegd, 
werd dit etal>lisement gesloopt. 

Foto genomen richting Grote Waal polder. 
Links de ljsselmeerdijk. Rechrs de polder 
waar later de "Grote Waal" is gebouwd. 
Links de steiger van de voormalige trek
schuit naar Amsterdam. Aan de andere 
lwnt van de diik werd later het Witte Bad
huis gebouwd. (zie foto J) 
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Excuus strafport 
Aan alle leden van "Oud Hoorn" die via de post hun bladen en uitnodi
gingen ontvangen. 

TE KOOP AANGEBODEN 
door particulier: 

Ik wil u hierbij graag mijn excuus maken voor het feit dat 'u mogelijk 
strafport heeft moeten betalen op de uitnodiging voor de vergadering. 

Ik heb n.l. vergeten de enveloppen te stempelen met "port betaald". 
Daardoor bent u nu aangeslagen voor de porto. 
U ziet hoe goed je ook je best doet om alles perfect te doen, we maken 
soms toch "dure" fouten. 
Nogmaals excuus. 

C. Kooijman 
ledenadministrateur. 
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Hoorn-Gids in vier talen 
(De Ruyter De Wildt); 

Hoorn 1960-1970 
(W. F. G. Wiese); 

Een verhaal over de Noorderkerk 
(W. Vingerhoed-'f. Zaal). 

Te bevragen: 
F. Uiterwijk 
Telefoon 10220. 
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