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Een 17e eeuwse boede/inventaris

L. Schram-Van Gulik

De aardse goederen van schipper
Willem IJsbrantszoon Bontekoe
Willem IJsbrantsz Bontekoe is ongetwijfeld een van de meest bekende
inwoners van Hoorn geweest.
Dankzij het dagboek dat hij heeft bijgehouden op zijn 7-jarige reis naar
het verre Oosten, is hij als schipper op de "Nieu Hoorn" een nationale
beroemheid geworden. Jan Jansz Deutel op 't Oost heeft het manuscript
onder de titel "Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande
Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn" voor 't
eerst in 1646 in druk gebracht. Tot 1800 zouden nog liefst 70 herdrukken volgen.
.
Ook het jeugdboek van Johan Fabritius "De scheepsjongens van Bontekoe", verschenen vanaf 1924, heeft een niet onbelangrijk steentje bijgedragen aan de populariteit van het reisverhaal.
Zo bekend als Bontekoe is geworden als schipper in dienst van de
V.O.C" zo onbekend is hij gebleven als burger en ingezetene van de stad
Hoorn.
Hoe woonde Bontekoe? Wat deed
hij na zijn schippersloopbaan? Was
hij een aanhanger van de prins?
Had hij hobbies? Rookte hij? Hoe
ging hij gekleed?
Archivaris Piet Boon deed begin jaren tachtig een opzienbarende
vondst: in het Notarieel Archief te
Hoorn ontdekte hij twee belangrijke
actes, opgemaakt in 1657 naar aanleiding van de dood van Bontekoe.
De eerste is een inventaris van de
roerende goederen, achtergelaten
in zijn huis, de tweede betreft het
afwikkelen van de erfenis van Bontekoe door de erfgenamen van hem
en zijn vrouw. 1)
De heer P. Boon heeft in 1989 alle
gegevens die over Bontekoe bekend
waren op papier gezet en aangevuld
in zijn bijdrage aan "Het Journaal
van Bontekoe" in de bewerking van
·
Lennaert Nijgh. 2)
In het kort samengevat blijkt daaruit dat Bontekoe (geboren te Hoorn
in 1587) na zijn terugkeer uit OostIndië, in 1626 is getrouwd met Eeltje
Bruijnen, eveneens afkomstig uit
Hoorn (geboren 1590).
Het echtpaar zou volgens overlevering gewoond hebben aan de Veermanskade op het huidige nummer
15, het huis met de gevelsteen met
de bonte koe. Uit archivalia is op te
maken dat deze veronderstelling
wel degelijk tot de mogelijkheden
kan behoren. 3)
Willem Üsbrantsz. Bontekoe was lid
van de Remonstrantse gemeente,
wat o.a. bleek uit financiële steun
die hij gaf voor verbouwing aan het
kerkgebouw.
Eeltje stierf in 1646, of in het jaar
daarvoor, en Willem in 1657 op de -

voor die tijd hoge leeftijd van 70
jaar. Zij bleven kinderloos.
Op 15 maart 1657 is door notaris
Cornelis Masier de inventaris opgemaakt van de roerende goederen
die na de dood van Bontekoe in zijn
huis zijn achtergebleven.
Aan de hand van deze boedelinventaris zal een poging gedaan worden
om iets meer te weten te komen
over het "hebben en houwen" en
het "reilen en zeilen" van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, V.O.C.-schipper
in ruste en burger en inwoner van
Hoorn.

Boedelinventarissen
Boedelinventarissen konden worden opgemaakt door notarissen bij
een sterfgeval, bij het opmaken van
huwelijkse voorwaarden, of bijv. bij
faillissementen. In Weeskamerarchieven zijn ook dergelijke boedelinventarissen te vinden; het bezit
van de wezen (of halfwezen) werd
zo enigszins veilig gesteld voor
eventueel slechte bedoelingen van
familieleden of verwanten.
In de Oud-Rechterlijke archieven
zijn eveneens inventarissen bewaard gebleven, die meestal werden opgemaakt bij faillissementen
of sterfgevallen.
Het aantal boedels dat men bij deze
verschillende instanties aantreft
kan plaatselijk zeer verschillen.
In Hoorn vindt men verreweg de
meeste boedelinventarissen in het
"Notarieel Archief" .4)
Bij het opstellen van een boedelinventaris kan men op twee manieren
te werk gaan: een indeling maken
naar de soort goederen, of een opsomming geven van de bezittingen

In het Bontekoejaar 1994 (zojuist
door prinses Margriet in onze
stad geopend) wijdt de redactie
van Oud Hoorn een uitgebreid
artikel aan de omvangrijke
17e eeuwse boede/inventaris van
schipper Willem !Jsbrantsz. Bonte/we. De beschrijving van het
huisraad blijkt uit een lijst, zoals
deze destijds gevonden is in het
Notarieel Archief te Hoorn.
Liesje Schram-Van Gu/ik, kunsthistorica en medewerkster van het
Westtries Museum, heelt een intensieve studie verricht naar de
benamingen en het gebruik van
de bijzondere collectie aardse
goederen van Hoorns beroemde
burger.
De inventarisatielijst drukken wij
in haar geheel af, het bijbehorende artikel plaatsen wij in twee
afleveringen. Het slot zal in het
juni-nummer verschijnen. Daarin
wordt dan wel uitgebreid verwezen naar de inventarislijst in dit
numme r.

per vertrek. Deze laatste methode is
gewoonlijk het meest interessant:
men weet dan immers ook globaal
hoe het huis zelf was ingedeeld en
hoe de vertrekken gebruikt werden.
Notaris Masier heeft beide methodes door elkaar gebruikt zoals uit
het navolgende nog zal blijken.
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Veermanskade 15 (midden) wellicht het woonhuis van Bontekoe

sen uit dezelfde tijd onmisbaar.
huizen (zoals b.v. in het huis Kuil
Interpretatie van een
Helaas zijn soms toch bepaalde be- no. 32); de afmetingen waren dan
boedelinventaris
Bij de interpretatie van een boedel- grippen niet meer te achterhalen. niet groot. Bij Bontekoe zal het
inventaris kan men van verschillen- Ook in het verleden kunnen woor- "schrijfcamertjen" zo'n zijkamer
de hulpmiddelen gebruik maken.
den slechts korte tijd in de mode zijn geweest; het verkleinwoord
Allereerst zijn daar de voorwerpen zijn geweest, of sterk plaats gebon- wijst ook hier op een klein vertrek.
zelf die uit de desbetreffende tijd den. Zelfs in één en dezelfde stad Achter het voorhuis was de binnenzijn overgebleven. Uit de l 7e eeuw kunnen twee notarissen verschillen- haard gelegen, waar zich de schooris relatief veel materiaal bewaard de benamingen geven aan hetzelfde steen bevond. Een groot gedeelte
van het dagelijks leven speelde zich
gebleven, al bestaat dat grotendeels voorwerp.
daar af: koken, eten en slapen geuit de meer kostbare stukken. Kleding uit die tijd is zeer zeldzaam, Vaak worden in de inventarislijsten beurde in één en dezelfde ruimte.
omdat veel werd afgèdragen en ver- dingen weggelaten zoals bijv. kaar- Aan de voorkant trof men boven de
maakt en omdat textiel zo uiterst sen en naaigerei, maar ook schoe- zijkamer een hangkamer aan; dit
kwetsbaar is .
nen en huisdieren, die toch niet on- was een vertrek dat letterlijk was
Pronk-poppenhuizen, die tot eind der het begrip "rommelingh" vallen. opgehangen aan ijzeren banden, en
18e eeuw voor volwas·s enen ge- Ook meer kostbare stukken blijken ·dat bereikbaar was via een - vaak
maakt werden, zijn een heel belang- meestal bij faillissementen verdwe- losse - trap. Meestal werd deze kamer gebruikt voor opslag of slaaprijke bron van informatie, vooral . nen te zijn.
wanneer nog eigentijdse aanteke- Kortom, een interpretatie is nooit ruimte.
Boven lagen de zolder en bovenzolningen of rekeningen bewaard zijn helemaal waterdicht.
gebleven.
Voor de boedelinventaris zie de pa- der.
gina's 8, 9 en 10. De voetnoten staan
Van tafels, stoelen en een
Schilderijen, tekeningen en prenten op pagina 10.
bijzondere "coffer"
zijn onmisbaar bij het bestuderen
van de inrichting der huizen en de De indeling van het huis
Het eerste meubelstuk dat notaris
materiële cultuur van onze voor- Ondanks het feit dat notaris Masier Masier opvalt bij het betreden van
ouders. De Gouden Eeuw heeft ons de benedenverdieping niet duidelijk het voorhuis is de "trecktafel" (1)
een schat aan portretten, stillevens omschrijft, is het aannemelijk dat met "turcx cleet" (2). Dit type tafel
en genrestukken nagelaten, die in het huis van Bontekoe de gebruike- dat door het uitschuiven van twee
onze musea en collecties te bewon- lijke indeling had van een huis uit bladen verlengd kan worden, was in
deren zijn. Men moet echter niet de eerste helft van de l 7e eeuw. Ge- die tijd in opkomst en kreeg in tevergeten dat de kunstenaar uit es- woonlijk kwam je binnen in het genstelling tot o.a. de schragentathetisch oogpunt de werkelijkheid voorhuis, waarvan soms een ge- fels uit de Middeleeuwen een vaste
wel eens anders afschilderde dan zij deelte was afgescheiden als zijka- plaats in het interieur. Het opvallende aan deze tafel zijn de vier laden
was.
mer.
Tenslotte zijn woordenboeken, lite- Een dergelijke zijkamer bevond zich naast elkaar, zoals elders uit de boeratuur en andere boedelinventaris- ook vaak in de wat smallere woon- del blijkt (275). Veel eikehouten
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trektafels met monumentale balustervormige poten uit die tijd zijn
overgebleven. Bontekoe bewaarde
daar een "root fluwele buijl met silveren cnopen" (272) in, zijn geld,
een "memorie boeckjen" (een opschrijfboekje) (273), en een "signet"
(zegelstempel) (274). Kennelijk regelde hij achter deze tafel zijn financiën.
Er zijn vermoedens dat hij zich na·
zijn loopbaan als schipper heeft beziggehouden met de houthandel;
enkele malen worden houtleveranties voor de verbouwing van de Remonstrantse kerk genoemd. De "5
nieuwe trecksagen" (208) op de bovenzolder en de "ijseren elle" (67)
kunnen ook in die richting wijzen.
Aan deze financiële zaken heeft Masier overigens weinig woorden vuil
gemaakt: alleen de contanten worden genoemd en het loon dat aan
de "meijssen" (275) is gegeven voor
het bewaken van het huis na Bontekoes dood.
Het "turcx cleet" dat de tafel bedekte, was waarschijnlijk een geknoopt
tapijt afkomstig uit Anatolië of Perzië versierd met een geometrisch of
floraal motief.
Dergelijke kleden stonden in Nederland eind 16e eeuw sterk in de belangstelling en onze schilders zijn
er tot eind l 7e eeuw zeer gecharmeerd van geweest. Niet alleen op
genreschilderijen, maar ook op portretten en stillevens zijn deze oosterse tapijten te bewonderen.
In het Westfries Museum is zo'n
kleed te zien op het portret van Jan
Pietersz. Coen (1587-1629) van Jacob Waben, en op het latere schilderij met het groepsportret van de
bewindhebbers der V.0.C. uit 1683
van Jan de Baen.

de was die daar aan "kleerstocken" Vóór die tijd was men toch wel de(168) te drogen of te luchten hing. gelijk op comfort gesteld, wat blijkt
De zolder was de plaats bij uitstek uit alle soorten "cussens" die in
waar een huisvrouw uren door- veel boedels te vinden zijn. Twee
bracht met stijven, persen, plooien, "staenders cussens" (98)8), twee
"tapijte cussens" (geweven of gemangelen en vouwen (117, 164).
Voor een echtpaar zonder kinderen knoopt 99) elf "sitcussens" (100)",
lijkt het aantal stoelen erg groot, n.l. wagencussen" (langwerpig?) (111),
17; waarschijnlijk was een gedeelte en zes ''voetleggers cussens" (157)
voor de inventarisatie van zolder· behoorden tot het assortiment.
gehaald.
De rugleuning van de stoelen was
"Spaense stoelen" (91) hebben een begin 17e eeuw nog laag vanwege
rechthoekige zitting; het waren de de grote kragen die tot± 1635 in de
eerste stoelen met een vaste bekle- mode waren.
ding. Of deze stoelen iri ons land De "4 bruyne gladde stoelen" (92)
door de Spanjaarden zijn geïntrodu- kunnen of eenvoudig en onbewerkt
ceerd, of dat zij hun naam te dan- zijn geweest of juist van een duurken hebben aan het Spaanse leer dere houtsoort vervaardigd, die
waarmee ze vaak bekleed waren, is men glad politoeren kan. Deze laatonduidelijk. De stoelbekleding van ste betekenis heeft "glad" in ieder
Willem en Eeltje zal, gezien het feit geval in 18e eeuwse boedels en litedat géén kleur vermeld staat, wel ratuur.9) De "6 groene stoelen" tachvan leer geweest zijn, vastgezet met tig (93) zullen van eenvoudiger managels.
kelij zijn geweest, evenals de "groeZogenaamde Spaanse stoel, in WestMes Museum, ± 1650/1675

In de binnenhaard heeft het echtpaar Bontekoe waarschijnlijk de
eenvoudige maaltijd gebruikt aan
het "groene velttafeltje" (97). Deze
term (afkomstig van het woord
velt=vouw) werd in West-Friesland
tot begin l 9e eeuw voor een soort
klaptafeltje gebruikt, dat na gebruik
tegen de muur geplaatst kon worden.6) Of hierbij het gehele blad of
een gedeelte ervan werd uitgeklapt
is niet bekend.
Meubels van een eenvoudige lichtgekleurde houtsoort werden door
zogenaamde witwerkers vervaardigd en later vaak geverfd7). Sprekende kleuren als rood en groen waren het meest geliefd in die tijd.
De derde "viercante, groene tafel"
(166) in het huis van Bontekoe
stond op zolder en zal ongetwijfeld
gebruikt zijn bij de behandeling van
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Kamergemah of "Secreet coffer", ± 1650

ne groote stoel" (114) in de hangka- omschreven als "stilletjes" en "kakstoelen". Bij de meeste mensen
mer.
Het is heel verleidelijk om je voor te stond in die tijd nog een po in de
stellen hoe Bontekoe daar wel eens buurt van de bedstee. Een vertrekje
terugtrok om vanuit die stoel neer in huis om de dagelijkse behoefte te
te kijken op straat of - aangenomen doen was nog lang niet aan de orde;
dat hij inderdaad aan de Veermans- welgestelde mensen gingen er wel
kade woonde op de gezellige drukte in de 17e eeuw steeds meer toe
over om houten sekreten, voorzien
rondom de haven.
De meest ouderwetse stoel in de in- van een ton, achter hun huis te
ventaris was waarschijnlijk de "ton- plaatsen.
nestoel" (94), die begin 17e al uit de Lodewijk XIV bezat in Versailles
mode raakte. Zoals de naam al zegt, liefst 264 van dergelijke "gemakis deze stoel vervaardigd in de koffers", waarvan een gedeelte vakvorm van ·een vat of ton en bestaat kundig in meubels verstopt zat. 11)
uit duigen met een ronde zitting.
Op genreschilderijen uit de 16e en Van het kastje en de muur
begin 17e eeuw ziet men deze stoe- Een van d e grootste wensen van
len vaak voorgesteld (o.a. bij de een huisvrouw luidt: veel bergruimkroegscènes van A. van Ostade).
te.
De "preecstoel" (118) in de hangka- Met enkele "kistgens" (4, 119), een
mer was een licht opvouwbaar leun- "groote kist" (211), een "koffertje"
stoeltje dat na gebruik vaak werd (3) en twee "kasjens" (6, 210) kwam
opgehangen. Wanneer men een Eeltje Bruijnen er bekaaid af. Toch
kerkdienst wilde bijwonen, nam _lijkt het misschien erger dan het
men het stoeltje eenvoudigweg on- was: vaak bevond zich in de nagelder de arm en was zo in de kerk van vaste betimmering ook nog kasteen zitplaats verzekerd. In de l 7e ruimte, die echter nooit in de inveneeuw waren kerkbanken nog niet al- tarissen genoemd werd.
Kisten en koffers (in die tijd kisten
tijd gemeen goed.
M e11hr.l s war<'\ n in vergelijking rne t·
mr.1· een g0wr.lfd d eksel) waren df'
bijv. kleding goedkoop: een preek- bergmeubels in de Middeleeuwen.
stoeltje kostte evenveel als een zak- Meubelmakers werden in de gilden
doek.10) Een bijzonder stuk huis- toen niet voor niets "kistemakers"
raad, d~t toch ook enigszins bij de genoemd.
zitmeubèls hoort, was de "secreet- De "5 cleijne kistgens" ( 4) werden
coffer". (74) Dit was meestal een kennelijk gebruikt voor juwelen
vierkante kist op zithoogte met op- ("crale"); zij konden van hout, meklapbaar deksel. Onder de zitting taal of zelfs van leer gemaakt zijn.
met gat werd een emmer of po ("tin- Sommige kisten waren fraai bewerkt
nen waterpoth" ( 45) gezet. In de of van beslag voorzien. Het "oostinboedels worden deze zetels ook wel dies koffertje" (3) was waarschijn-
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lijk van een tropische houtsoort
vervaardigd (b.v. ebben of palissander) en ingelegd met "parlemoer".
Het woord "oostindisch" moet ruim
geïnterpreteerd worden: alles wat
afkomstig was uit 't gebied voorbij
Kaap de Goede Hoop werd met
"oostindies" aangeduid. Het kan het
beste opgevat worden in de betekenis van "Aziatisch".
Jan Huygen van Linschoten (Haarlem 1563 - Enkhuizen 1611), reiziger
en auteur, die evenals Bontekoe beroemd is geworden om zijn reisverslag, noemt "noch een andere soorte van oesteren die de Portugesen
"madre parola" noemen ofte Peerlemoeder". Hij vermeldt dat men er
"oock in Indien veel dingen afmaeckt, als tafelen, boffetten, dooskens" etc. Het parelmoer zou in zijn
tijd vooral uit China en Bengalen via
Portugal naar Europa zijn vervoerd.12) In dit kistje dat Bontekoe
wellicht van zijn reis heeft meegenomen, werden alle kostbaarheden
bewaard.
De twee "kasjéil.s" (6, 210) één beneden met versierde "hoetjes "(hoekjes?) dat later in de boedel "spijntje" (een-halfhoge-kast) genoemd
wordt en één op zolder, zullen waarschijnlijk wel van eikehout gemaakt
zijn. Rond het midden van de 17e
eeuw raakt het eikehout steeds
meer uit de mode. Vooral door alle
activiteiten van de V.0.C. en de
W.I.C. was men langzamerhand vertrouwd geraakt met tropische houtsoorten en uitheemse produkten.
Ebbehout werd al vroeg toegepast,
ook als inlegwerk bij kasten en tafels . De vraag naar gefineerde meubels nam steeds meer toe en tensl<;>tte fungeerde het eikehout nog
slechts als kern voor deze meubels.
Het valt op dat beneden geen grote
kast aanwezig is, zoals die op vele
interieurschilderingen te zien zijn.
De muren waren meestal witgepleisterd, met in sommige huizen een betimmering van het zogenaamde wagenschot (dunne eiken planken).
Aan de wand hingen behalve decoratie veel voorwerpen die men daar
in onze tijd niet meer zou aantreffen. Houten of metalen doosjes
(ook wel "laadjes" genaamd) voor
bijv. lrnnrsen en zwnv0ls t okjes,
trommeltjes en manden werden
vaak opgehangen en waren zo veilig
tegen muizen en vocht. Een "vogelcouw" (vogelkooi, hier zonder vogel
vermeld (18)) hing vaak in het voorhuis, waar het meeste licht viel.
Wapens, die Bontekoe in groten getale in zijn bezit had, werden vaak
opgeborgen in een wapenrek aan de
muur. Na de ijzeren voorwerpen
noemt Masier een "musquet" (een

lang geweer dat bij het afvuren gestut moest worden door een ijzeren
vork (75), een "vierroer (76), een
"vogelroer" (een verkorte musquet
(77)), een "verkerstock" (de vork of
verket (78) gebruikt men samen
met de musquet), een "degen", een
"turcxe houwer" (een lange dolk
(80)), een "poock roette scheed met
silver daeraen" (een lang steekwapen, meestal een degen (81)), vijf
"pijlen ofte hasegaijs" (een assegaai
is een werpspies (83) en een
"booch met een rottinkje" (85). 11)
Musketten en roeren noemt Bontekoe enkele malen in zijn reisverhaal;
vooral dankzij de roeren waren zij
onderweg van malse vogelboutjes
voorzien. "Waer door het ghebeurde dat onse opper-stierman Jan Piet
van Hoorn, met een voghel-roer aen
landt gingh, om noch ettelijcke gansen en andere voghels te schieten".
Dit avontuur liep slecht voor hem
af, want het roer sloeg uit elkaar
waardoor hij zijn oog moest
missen. 14) Twee "spiegels" (13, 15)
sieren de wand in huize Bontekoe,
waarvan één van ebbehout en achtkantig van vorm.
Voor Eeltje was het gemakkelijk om
deze spiegel met platte onderkant
bij het toilet maken vóór zich op
een tafel te kunnen zetten. Dergelijke achthoekige ebbehouten lijsten
werden in del 7e eeuw ook gebruikt
als schilderijlijst.

Schilderijen, tekeningen
en vele soorten borden
Schilderijen waren meestal in het
voorhuis en de binnenhaard te bewonderen, de ruimten waar het
meest geleefd en gewoond'Werd.
Het eerste stuk dat genoemd
wordt is een schoorsteenstuk: een
"schildert bort van Jacob ende
Rachel". (7) In die tijd was het gebruikelijk dat men op · de schoorsteenboezem boven de open haard,
het centrale punt in de kamer, een
geliefd schilderij of paneel had hangen. In de loop van de l 7e eeuw
wordt dit schilderij groter van formaat en tenslotte wordt het in de
vaste betimmering opgenomen.
Met het woord "bort" is hier
hoogstwaarschijnlijk een paneel bedoeld waarop de bijbelse scene met
olieverf is geschilderd.
Een ander bijbels tafereel is "Abrahams offerhande" (9), eveneens in
de vorm van een "schildert bort".
Ook hier zal de zeer gebruikelijke
christelijke voorstelling een beschilderd paneel zijn geweest.
Een derde "schildert bort" stelt
"hoop" lieffde ende 't gelooft" (12)
voor; dit zijn de zogenaamde theo-

logische deugden, voorgesteld als
drie vrouwelijke figuren met hun
17e eeuwse attributen, resp . een anker, twee kinderen en een kruis. Ook
op rijk bewerkte beeldekasten komt
dit thema veel voor, zoals in het
Westfries museum op een kast van
de betimmering uit het St. Pietershof.
Heel interessant zijn de "schilderijen van Bontekoe en Eeltje Bruijnen"
(8). Zijn het halve portretten of is
het echtpaar ten voeten uit geportretteerd? Wie was de schilder?
Misschien waren de "2 teijckeninckjes" (16) van Willem en Eeltje wellicht voorstudies voor de schilderijen.
Wanneer Bontekoe een plaatselijke
schilder met de opdracht vereerd
heeft, zou dat een van de meesters
kunnen zijn die in vorige afleveringen van Oud Hoorn uitvoerig behandeld zijn, n.l. Jacob Waben
(± 1580- ± 1635), Jan van Teylingen
(± 1600-1654), Abraham Liedts
(± 1620-1 668) of Jan Albertsz Rotius
(1624-1666). 15)
Dat het woord "bort" verwarring
kan scheppen blijkt uit een volgend
voorwerp uit de inventaris: "l
bortje met scheepjes geteijckent
met een glaesjen" (10). Keimelijk
werd een ingelijst tekeningetje (of
ook een prentje?) óók een "bortje"
genoemd .
Bontekoe, die zijn afkomst niet verloochende, had nog een tekening
van een "groot schip" (11) in zijn
bezit, dit maal niet ingelijst.
Ook "albastende bortjes" (13, 14)
komen in de boedel in viervoud
voor: twee in combinatie met of
naast een spiegel, de andere twee
apart.

voudige schilderijtjes of paneeltjes
waren in de l 7e eeuw niet duur en
men treft ze in bijna alle boedels
aan.
Op de hangkamer bevonden zich
twee "straetse schaelen" (116); dat
zijn Italiaanse schalen van majolica
(aardewerk met tinemail bedekt,
o.a. uit Urbino en Faënza), die zo
genoemd werden naar de route
waarlangs ze vervoerd werden, n.l.
de Straat van Gibraltar.
Op de zolder lag nog een "groot
bord" (162), dat ook heel interessant is, n.l. met de "begraeffenis van
de prins". Al weten we ook hier niet
om wat voor bord het gaat en om
welke prins, in ieder geval is wel
duidelijk dat Bontekoe prinsgezind
was.
Maar waarom lag het bord op zolder?
Was het een oud bord dat in de familie was gebleven (bijv. met de
Prins van Oranje erop), of betreft
het bijv. de begrafenis van Willem II,
die in 1650 Hoorn bezocht had en
kort daarna gestorven was? 17) Wanneer we ons realiseren dat omstreeks het midden van de 17e
eeuw de partijstrijd tussen staatsen prinsgezinden weer in hevige
mate was opgelaaid en in 1650 het
Eerste Stadhouderloos tijdperk was
ingetreden, kunnen we ons enigszins voorstellen dat Bontekoe misschien liever niet te koop liep met
zijn overtuiging.
(Slot in volgend nummer)

Albast is een enigszins doorschijnend geelachtig wit marmer, dat in
twee soorten voorkomt. Het ene,
gips albast laat zich gemakkelijk polijsten en is een gezocht materiaal
voor kunstvoorwerpen.
Of hier sprake is van bordjes van albast of van bijv. reliefs van albast
die Masier ook "bortjes" heeft genoemd, is onduidelijk.16)
Met de "10 groote als cleijne schilderde bortjes" (17) beneden, blijft
het eveneens gissen: zijn het beschilderde paneeltjes of zijn het
aardewerken bordjes'?
Deze vraag geldt ook voor de twee
bordjes op de hangkamer (een
"schildert" en een "met schrift") en
de drie bordjes met "joffrouwen" op
zolder.
Zowel aardewerken bordjes als paneeltjes met - vaak christelijke spreuken kwamen voor. Kleine een7

De boedelinventaris van burger Willem IJsbrantsz. Bontekoe
54.
55.
56.
57.
58.

59.

Inventaris vande goederen huijsraet
imboel en anders gevonden ten
huijse van Willem IJsbrantsz. Bontekoe saliger sulcx deselve bij hem
metterdoot sijn ontruijmt en naegelaeten te sijnen huîjse bevonden.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

8

Eerstelijck een trecktafel
een turcx cleet daerop
een oostindies parlemoers
koffertje
5 cleijne krale kistgens
2 groene carsaijen raemen
een kasjen met 2 gecierden
hoetjes
een schildert bort van Jacob
en Rachel voor de schoorsteen
2 schilderijen van Bontekoe
en Eeltgen Bruijnen
1 schildert bort van Abrahams offerhande
1 bortje met scheepjes geteijckent met een glaesjen
noch een groot schip geteijkent soncler glas
1 schildert bort van hoop
lieffde en 't gelooft
1 spiegel met twee albastende bortjes
noch twee albastende bortjes
noch een ebbenhouten achtcante spiegel
2. teijckeninckjes van Bontekoe en Eeltje Bruijnen
10 groote als cleijne schilderde bortjes
een vogelcouw
! lantaren
1 handoecksrol

Oostindieswerck

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

drie halve lampetschotelen
7 drielingen
3 clapmutjes
8 oostindische coppen
2 slechte coppen
een groote oostindische com
twee cleijnder commen
9 fruijtschaeltjes
6 cleijne fruijtschaeltjes
6 botterschotelen
5 stuckende schutteljes
l oostindies corffjen

Tinwerck

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

een groot boutbetiel
2 wijnkannen
1 tinnen trommel
6 groote tinnen schotelen
4 cleijne schuttels
1 tinnen com
2 tinnen butterschuttels
8 tinnen tafelborden
2 zoutvaten
1 olikantje
1 inckpoth
1 kraechloot
l tinnen waterpoth
l slaschutteltje
1 coppje

Koper
48.

49.
50.
51.
52.
53.

1 groote roode vleijschketel
1 geel visketeltjè
1 geel akertje
1 geel pantje
1 potje met een dexeltje
4 coperen kandelaers

l metalen pan

l coperen dompertje
1 blaesbalck met een coperen
pijp
61.
1 coperen betpan met een coperen stulp en stulpbort
62.
een coperen confoor
63.
een ijzeren braetspith
64.
2 blieken braetpannen
65. 2 ijzeren roosters
66.
1 ijseren vurck
67.
1 ijseren elle
68.
1 ijseren hangblakertje
69.
1 ijseren pot met een blieken
dexel
69.
1 îjseren pot met een blieken
dexel
70.
1 strijckijser
71.
2 treeften
72.
1 ijseren tangh
73. 1 ijseren asschop
74. een secreetcoffer
75. een musquet
76.
een vierroer
77.
een vogelroer
78.
1 verketstock
79.
1 degen
80.
1 turcxe houwer
81.
1 poock roette scheed met silver daeraen
82.
1 Japonse rottingh met silver
daeraen
83.
5 pijlen ofte hasegaijs
84.
1 loopstockje met silver aent
eijnde
85.
1 booch met een rottinkje
86. een wijnkan met een silveren
lit
87.
een kruijkjen met een silveren
lit
88.
3 cannen met tinnen leden
89.
een rouaense kan
90.
2 kleijne kantjes
91.
4 Spaense stoelen
92.
4 bruijne gladde stoelen
93.
6 groene stoelen
94.
een tonnestoel
95.
een kapstock
96.
een blintvensterje
97.
een groen velttafeltje
98.
2 staenders cussens
99.
2 tapijte cussens
100. 11 sitcussens
101. een groote kaert
102. een cleijne kaert
103. vier bedden
104. drie pueluws
105. 2 slaepcussens
106. 3 deeckens
107. 1 groene spreed
60.

Inventaris/ijst, opgemaakt na de dood van Bontekoe, in 1657

1 coper asschop met een
scheppertje
1 pijp
1 blaker
1 schuijmspaen

108.

2 roode gardijnen met een
omloopjen en schoorsteencleed

Op de hangcamer
109. 3 witte bedcleeden
110. 2 groene gardijnen met een
omloopjen
111. 1 groen wagencussen
112. 2 deekens
113. 1 hooftcussen met een sloop
114. 1 groene groote stoel
115. 1 schilderd bort
116. 2 straetse schaelen
117. 1 parsjen
118. 1 preecstoel
119. 1 kistgen
120. 1 verckens vleijsvatje
121. 1 cleijn bortje met schrift

Opde solder
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

1 swart grofgreijne pack cleeren
4 swarte lakens packen
2 roode wollenhembden
2 blauwe onderbroecken
1 witte onderbroeck
3 oostindische wambassen
een coleurde innocent
1 japonse rock die niet en
doocht vol gaten
2 paar stropcoussen
4 paar coussen
1 reyssack
2 paar ondercoussen
1 paar hantschoenen
2 roode omloopjes
1 schoorsteencleet
4 gardijnen
4 swarte hoeden
1 swarte muts van t'hooft fluweel
3 lakens swarte mantels
1 borstlijff
2 globijs
3 cleijne borstjes joffrouwen
2 bandeliers
1 blieken cruijtvles
6 staenders cussens
1 craechrackjen
1 spinwiel
1 groen omloopjen
1 damasten roode hemtrock
1 roode spreed
1 cruijddoos
1 swarte schuijer
een groene spreed
een borduijrt cleed
een oostindische spreed
6 voetleggers cussens
twee sloopen
2 slaepcussens
2 voerde deeckens
1 spaanse deecken
1 groot bort van begraeffenis
van prins
2 schilden
1 groote mantelpars

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

een tafeltjen met een groen
cleetje daerop
1 viercante groene tafel
1 kaesbortjen ront
6 kleerstocken
4 laeckens
2 hembden
5 sloopen
1 peulsack
4 servetten
2 handoecken
3 dasjes
1 slaepmuts
2 cussendoeckjes
14 doeckhuijven
3 cragen
een grofgreijnen mantel
2 swarte lakens huijcken
1 grofgreijnen rock
1 rossen schort
3 borstlijven
2 stofmanteltjes
4kletjes
2 oostindische hemtrocken
1 boratten jack
1 rootscherlakens borstrock
2 rijchlijven
1 swarte lakense rock
1 fluwelen halscraech
1 paar coussen
1 sonnekenet (?)
1 kapjen van sijd
1 cralen kapjen
2 pearsen schorteldoecken
3 bruijne schorteldoecken
2 bleecke schorteldoecken
1 swarte zijden sluijer
2 blauwe zijden sluijers met
een blauwe roos
2 orangie cousebanden met
lint
2 witte schorteldoecken
4 vluchtj es
1 ondermutjen
1 riem met coperen sloten
een pluijmpjen
vijf nieuwe trecksagen mette
heften
ende een weijnig rommelingh
opde boven salder
een cleijn casjen
een groote geele kist
1 stoelcussen
1 eerden schael

221.
222.
223.

cathagismus in quarto
predicatien in quarto
stichtelijcke rijmen camphuijsen
224. de 3 hemelsche tractaten in
quarto
225. belijdenissen van t' gevoelen
der remonstranten
226. nog 6 cleijne boeckjes
Int spijntjen beneden

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Int voorscheven oostindische
coffertje
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.

Op het schrijfcamertjen alle de
boecken, papieren doosjes, laetjes,
sulcx het selve hiernae sal werden
beschreven ende daernae bevonden t' gene volcht
214.
215.
216.
217.
218.
219 .
220.

een bijbel in folio
een voijagie van Jan Huijgen
van Linschoten
een huijsboeck in folio
een bijbeltje in octavo
een testament in quarto
een latijns boeck
Emanuel van Meteren in
quarto

\

7 servetten
5 vrouwen hembden
4 mans hembden
4 sloopen
2 peulsacken
1 laecken
2 tafellakens
1 handoeck over de rol
3 cragen
2 slaepmutsen
5 neusdoecken
14 beffen
3 dasjes
1 hengsel
2 riemen met silver beslagen
3 silveren lepels
1 silveren vurckjen
l.silveren kroesjen
1 mes met een silveren hecht
1 boeckjen met silveren crappen

260.
261.
262.

263.

een silveren vergulden kelk
op een kokesnoot
twee silveren schalen
een silveren mostertpot met
een
silveren lepeltje daerin
2 fluwelen tassen met silve_ren raexjes
een silveren sleutel raecx
een silveren riem
een silveren schorthaeck
een silveren scheed
een tuijch met 3 banden met
2 silveren
messen daerop
een scheecl met 3 silveren
banden met
twee silveren messen met een
kettingh
een riem met coperen slooten
een sackjen met geit
met een doosjen daerin toegesegelt mettet merck van
Willem Ijsbrantsz selfs besegelt
noch een andere grooten
sack met geit besegelt alsvoren sijn t'samen hiernae gespecificeert

9

Linnen int selve coffertje
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

263.
298.

3laeckens
9 sloopen
1 peulsack
7 servetten
3 tafellakens
1 heel groot tafellaken
1 fluwele mof
1 gout wichtje

Inde andere sack
aen dubbelde
stuijvers
aen 28 stuijvers en
rijcxdaelders
70 ducato ns
à 63 st

140- 0-0
20- 4-0
220-10-0
380-14-0

Inde voorschreven trecktafel

299. 25 cleijne potpenninghjes
300. 1 silveren ringh met 4 witte
eralen

9.
10.
11.

12.

272.

een root fluwele buijl met silveren cnopen
273. een memorie boeckjen met
silveren crappen
274. een signet met silver aent
eijnde
275. in een van de middelste laetf 119-14-8
jes
in het zijdlaetje
- - 17- 8-0
in een ander laetje - 60- 0-8
in een ander laed 21 gin
25st daeraf aan meijssen die
t' huijs bewaeren gegeven 12
gulden 2 sts suijver
- 9- 0-0
nog bij hem Bontekoe selfs
bevonden aen gout eene somme van 52-10-0
276. verders twee wateremmers
met
277. de vatebanck ende wat rommelingh
278. een vierkant oostindisch
lanck doosjen
279. een kisjen met eenige laetjes
daerin wat stiennans
280. gereetschap

Aldus geinventarieert ten overstaen
vande ondergeschreven vrienden
en erffgenamen van voorschreven
Willem I.Jsbrantsz. Bontekoe, mitsgaders de voochden van kinderen en
erffgenamen van Eeltjen Bruijnen,
sonder datter ijets haer wetens is
verswegen ofte ten quade achter
gehouden, sonder beclroch, t' oirconcle der waerheijt is dezen geteijckent in Hoorn opden 15 martij
Anno 1657

Ringen
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292 .
293.
294.
295.
261.
296.

een doomde croon
een slangh ringh
een roosjes ringh
een clauw ringh
twee trucois ringen
een merckringh
vier suff ringen
een amelieerde hoep
een silveren bruijnvisje
twee oude rosenobels
een gouden ducaton
een vierkant gouden stuckjen
een rijcxdaelder wildeman
5 stuckjes oostindies geit
specie bevonden in een sack
35 1/2 r 50 stuyv
25- 4aen payement
2-15116-14-

297. noch 5 silveren potpenningen
waeronder een vierkant,
10

15.

16.

Elbert Fransz
Dirck Dircks Tonnestoel
IJs brandt Jacobsz.
Reijnder Hartmans
Lobberich IJsbrants Bontekoe
Pieter Reinders
Volckert Jacob ....
Jan Verschuer
Mi j present
Corn: Masier Notaris
Pub! 1657
NOTEN

262. een doosjen daerin bevonden
281. een hoedbantjen met robijnen in gout geset

13.
14.

1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten
(hierna AWG), Notarieel Archief 2094,
15 en 21 maart"
2. "Het Journaal van Bont.ekoe", bewerkt
door Lennart Nijgh met een bijdrage van
Piet Boon, blz. 137 e.v.
3. J.R. Brozius zal binnenkort een artikel
publiceren dat wellicht meer duidelijkheid zal geven over de behuizing en fi.
nanciële bezigheden van Willem !Jsbrantsz.
Bontekoe.
4. Zie ook hierover: R. de Knegt, "Boedelinventarissen'', Oud Hoorn, 1989, afl. 4.
5. De nummering is uit. praktisch oogpunt
toegevoegd. Bij de transscriptie gaf één
woord moeilijkheden: sonnebrevet /sonnekenet (194). Graag suggesties!
6. J. Pijzel-Dommisse, "Het poppenhuis van
het Haags Gemeentemuseum", Gent,
1988, blz.79.
"De Boedel van een Hoornse bakker",
brochure Westfries Museum, Hoorn,
1990, blz.7 e.v.
7. Dit blijkt o.a. uit een boedelinventaris,
gepubliceerd in: Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock e.a""Het Rapenburg", Leiden, 1987, dl 2, S.A.5219.
8. Wat de "staenders cussens" zijn is ondui-

17.

<lelijk. Een staander kan zowel de betekenis hebben van een vat, als van een soort
driepoot. Zouden het dan kussens voor
de verouderde stoelen t.onnestoel of
driestal geweest kunnen zijn? De heer
J.E. de Visser opperde, clat het wellicht
fraaie kussens zijn die stonden, en waar
niet op gezeten mocht worden.
J. Pijzel-Domrnisse, o.c" blz. 49 e.v.
A.W.G. OudrechteJijkArchief 4662.
Zie over dit onderwerp: B. Wander, "Een
zekere plaats", ongepubliceerde lezing
gehouden te Utrecht, 1992.
Jan Hijgen van Linschoten, "Itinerarium
ofte Schip-vaert naer Oost ofte Portugaels Indien, Amsterdam, herdruk, 1644,
blz.104
Met dank aan de heer J.P. Puype.
"Journaelofte gedenckwaerdige beschrijvi nhe van de Oost-Indische Reyse van
Willem IJsbrantsz. Bontekoe", opnieuw
uitgegeven door G.J. Hoogewerff, 2de
herziene dru k, Utrecht,1930, blz. 25.
C.Hom, 'Hoornse schilders in de 17e eeuw",
Oud Hoorn, 1992, afl. 3 J.R. Brozius, De
portretschilders, Oud hoorn, 1993, afl. 2.
Ook in boed~l s in Alkmaar en Leiden komen dergelijke bordjes voor. Zeventiende
eeuwse reliëfs van albast waren uit
Mechelen afkomstig; Vriendelijke mededeling van de heer .I.E. de Visser.
Van het praalgraf van Willem van Oranje
is een Delftse plaque bekend uit 1657,
naar een prent van lsaack Junius. Maurits zal niet in aanmerking komen, omdat
hij fel tegens tander was van de Arminianen. Van de lijkstatie van Frederik Hendrik Zijn meer prenten bekend, Van Willem Il wordt 1 gravure vermeld in F. Muller, De Nederlandsche Geschiedenis in
platen, Amsterdam, herdruk 1970.

Bestuursmededelingen

J.M. Baltus/A.G.F. van Weel

Voorjaarsledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering vindt
dit jaar plaats op dinsdagavond 12
april a.s. in de Oosterkerk. Aanvang
20.00 uur. U ontvangt bij dit Kwartaalblad de convocatie voor deze
vergadering.
Contributie
Als het allemaal lukt, ontvangt u tegelijk met dit Kwartaalblad een acceptgiro om uw contributie voor dit
jaar te voldoen. U doet onze penningmeester een groot plezier als u
niet al te lang wacht met het overmaken van de zo noodzakelijke penningen uwerzijds.
Ged. Turfhaven.

Avondlezingen
Dit jaar zijn alweer twee avondlezingen gehouden in de fraaie theaterzaal van de Stichting Hiaat in het
VOC-Pakhuis aan Onder de Boompjes.
Dinsdag 18 januari maakten Femke
Uiterwijk en Giel van der Zei aan de
hand van dia's uit de fameuze Ooijevaar-collectie een wandeling door
de binnenstad en kozen daarvoor
het "Hoornse Rondje". De zaal was
vol en ook het publiek zelf gaf enthousiast commentaar bij de sfeervolle beelden. Woensdag 16 februari sprak dr. ing. Henk Zantkuijl
over de invloeden van de Hollandse
bouwkunst in Noord-Amerika.
De overige avondlezingen zullen gehouden worden op maandag 14
maart, dinsdag 19 april en woensKorenmarkt: Straatueruui/ing.
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dag 18 mei; steeds in het VOC-Pakhuis, aanvang 20.00 uur.
Stadsbeeld
Bij navraag tijdens een van de laatste vergaderingen van de Gemeentelijke Monumentencommissie bleek
dat de gemeentelijke werkgroep Micro-milieu niet meer actief was. Inmiddels is deze werkgroep, die zich
bezig moet houden met onder meer
de "stoffering" van het het stadsbeeld, weer nieuw leven ingeblazen.
In de werkgroep hebben ambtenaren van o.a. de diensten Stedebouw
en Onderhoud zitting. Deze diensten bepalen hoe straten en pleinen
worden aangekleed als het gaat om
straatmeubilair, verkeersvoorzieningen, beplanting enz.
Als we nu rondkijken in
onze binnenstad (officieel gewaarmerkt als Beschermd Stadsgezicht),
dan wordt ons oog aangenaam getroffen door een
rijkdom aan historisch en
architectonisch zo waardevolle
monumenten:
verdedigingstorens, kapellen en kerken, huizen,
bruggen en ga zo maar
door. Helaas moeten we
meer en meer constateren dat de aankleding van
het straatbeeld treuriger
en treuriger wordt. Zie
het Kerkplein met zijn
kiosk, zijn glasbakken,
zijn plaskruis, parkeervoorzieningen, allemaal
bij elkaar gestapeld binnen enkele tientallen vierkante meters. Op Rode
Steen en Oude Doelenkade treffen we monstrueuze reclame-lichtbakken
aan.

Een "aanwinst" van nog-maar-net
zijn de kriskras neergezette borden
voor de nieuwe parkeerautomaten.
En er komt nog veel meer straatvervuiling, is beloofd. Als het nieuwe
verkeersplan in werking treedt met
zijn tijdelijk autovrije straten, als er
een 30 km-beperking komt, dan
gaan deze nieuwe ontwikkelingen
gepaard met een nieuwe woekering
van verkeersborden en parkeeraanwijzingen. We kunnen hierbij dan
optellen de veelsoortige paaltjes,
bijv. die straten moeten beschermen tegen binnenrijdende auto's.
Kortom, je ziet straks door het bos
van borden, palen, reclames en
lichtbakken nauwelijks meer een
gaaf stukje stadsbeeld.
Het wordt dan ook hoog tijd dat een
actieve werkgroep Micro-milieu
gaat optreden om orde op zaken te
stellen. Duidelijk is dat de diverse
gemeentediensten wat dit betreft,
vaak zonder overleg optreden. Kiest
de ene ambtenaar naar eigen inzicht en een plek voor een parkeerautomaat, een ander vindt juist
daar een mooie stek voor een glasbak. Zodat de man die deze voorzieningen moet plaatsen, ze maar
naast elkaar zet. Het bestuur van
Oud Hoorn wil graag meehelpen
met een beter beleid aangaande de
aankleding van het stadsbeeld.
Maar daarvoor heeft het hulp nodig
van geïnteresseerde leden. We denken aan mensen met wat verstand
van de hierboven geschetste problematiek en die de "stadsbeeldvervuiling" willen gaan inventariseren
en bespreken op het stadhuis. Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met een der bestuurslederl. We kunnen dan een
plan de campagne gaan opstellen.
Want dat wordt nu wel heel hard
nodig.
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Afscheid A.W. van Eijk
Woensdag 12 januari jl. werd officieel afscheid genomen van de heer
A. W. van Eijk die twintig jaar lid is
geweest van de Welstandscommissie Kring Hoorn.
In die hoedanigheid heeft hij
zich o.m. ingezet voor het be-

houd van Hoorns historisch stadsbeeld.
Als blijk van dank daarvoor heeft de
vereniging hem een exemplaar van
de Vervolgkroniek van Velius ten geschenke aangeboden.

l

Restauratie Lutherse kerk
Het bestuur van de Stichting Restauratie Lutherse Kerk Hoorn heeft
ons verzocht om éénmaal gebruik
te mogen maken van de distributiekanalen van de vereniging naar de
leden. Ons bestuur heeft gemeend
positief op dat verzoek te moeten
reageren omdat het het bijzondere
belang begrijpt van het opbouwen
van een donateursbestand ten behoeve van de restauratie van een
uniek kerkgebouw. Oud Hoorn zal
evenwel nooit zover gaan om haar
adressenbestand ter beschikking te
stellen, hoe onomstreden het goede

doel ook is. U heeft uw naam en
adres opgegeven voor het lidmaatschap van Oud Hoorn en voor niets
anders. Bij het kwartaalblad treft u
daarom een enveloppe met inhoud
van de Stichtinmg Restauratie Lutherse Kerk Hoorn aan. De enveloppe bevat het eerste informatiebulletin van de stichting en een acceptgirokaart ten behoeve van het restauratiefonds. Het behoeft geen betoog
dat het bestuur van Oud Hoorn zowel de lezing van het bulletin alsmede een storting in het restauratiefonds van harte aanbeveelt.

Rooster van aftreden
Naar aanleiding van een opmerking
van de heer J. Wigard tijdens de
rondvraag van de voorjaarsledenvergadering van 1993, heeft het bestuur overleg gevoerd met notaris
L. Jellema.
Het resultaat van dat overleg isd besproken in het bestuur en heeft geleid tot een wijziging in het rooster
van aftreden. Die wijziging heeft in
ieder geval tot gevolg dat het niet
meer zal voorkomen dat meer dan
twee leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig aftreden. Van belang is wat de statuten daarover

zeggen. In artikel 8, lid 2 lezen we:
"Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in
de derde jaarvergadering na die van
zijn benoeming, volgens een door
het bestuur op te maken rooster. De
aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, heeft het bestuur het
recht in de daardoor ontstane vacature tijdelijk te voorzien tot aan
de eerstvolgende ledenvergadering".
Hieronder treft u zowel het oude als
het nieuwe rooster van aftreden
aan:

Albert de Graaf

Oproep om
medewerkers
voor representatiecommissie
In den jare 1917 keek ons bestuur
van Oud Hoorn als eenling uit over
de toen nog vlakke velden van WestFrieslancl.
Dat is lange tijd zo gebleven.
Pas na 1940 kwam daar verandering
in. Bescheiden ontlook hier en daar
een collega historische vereniging.
De redeloze initiatieven van allerlei
soorten en formaten van locale en
gewestelijke bestuurders om WestFriesland op te stoten in de, naar
hun mening, weldadige vaart der
volken, werden aanvankelijk met
enthousiasme of lijdzaamheid gade
geslagen.
Toen de reuk van de asfaltmolens
wat al te doordringend werd en de
laatste percelen bouw- en weiland
werden gereserveerd voor grootschalige bouwprojecten ontstond
terecht de nodige onrust.
Alom kwamen historische kringen
en verenigingen van de grond om
het weinige wat ons nog rest van
een gedegen beschaving uit vroegere en recente tijden te beschermen
tegen sloop en 'verval.
Nu ontspant ons gewest een netwerk van deze organisaties.
Contact over en weer is dringend
nodig en gebodden. Voor het bezoeken van jaarbijeenkomsten, interessante exposities van situaties en
voorwerpen uit een nabij en ver
verleden en andere invitaties die
ons worden toegezonden door de
collega historische verenigingen is
een stevige representatiecommissie
van Oud Hoorn nodig.
Daarvoor gevraagd: twee dames en

Huidig rooster van aftreden

Nieuw rooster van aftreden

in 1994:

1. L. Hoogeveen
2. P. van Leeuwen
3. J. Rietvink

In 1994:

l. L. Hoogeveen
2. P. van Leeuwen
3. J. Rietvink
4. P. van der Waal

In 1995:

4. L. Rensema
5. P. van der Waal

In 1995:

5. L. Rensema
6. J. Baltus
7. A. Boezaard

In 1996:
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6. J. Baltus
7. A. Boezaard
8. A. de Graaf
9. L. Faber
10. A. van Weel

In 1996:

8. A. de Graaf
9. L. Faber
10. A. van Weel

heren, die samen met coördinator

Albert de Graaf de werkzaamheden
in dit opzicht op soepele en aangename wijze verdelen. Het bezit van
een auto is in dit verband zeer gewenst. Gaarne opgave op Eikstraat
37, 1623 LR Hoorn, 02290-16826.
Op dit adres onvangt u ook alle gewenste informatie.

Jaarverslag 1993 van de
vereniging Oud Hoorn
1. LEDEN
Bij het begin van het veremgmgsjaar 1993 telde de vereniging 1668
leden. Het jaar werd afgesloten met
een ledenbestand van 1754, een
groei derhalve van 86 leden (5,2%).
Er meldden zich 154 nieuwe leden
aan terwijl er om uiteenlopende redenen 68 moesten worden uitgeschreven. Ook hier liet de toenemende vergnizmg zich gelden:
16 leden ontvielen ons. Het bestuur
betuigde op gepaste wijze zijn medeleven bij het overlijden van de
trouwe leden D. Kleipoel en J.H.
Perwitz, ons oudste lid.
Opnieuw kan worden vastgesteld
dat de groei onverminderd door is
gegaan. Op 1 januari 1984 had de
vereniging 588 leden, tien jaar later
bedraagt het ledental 1754: een gemiddelde jaarlijkse groei van 117 leden over de afgelopen tien jaar.
Oud Hoorn heeft de wind mee, de
belangstelling voor de cultuurhistorie in het algemeen neemt toe en
die voor de stad Hoorn blijft daarbij
zeker niet achter. Op zich zijn de
toenemende interesse voor het verleden van de stad en daarmee eveneens voor de vereniging verheugende ontwikkelingen. Schaduwzijden
vormen echter de immer groter
wordende druk op de historische
binnenstad en het steeds groeiende
beroep op de organisatorische
spankracht van het leger vrijwilligers dat de vereniging mede haar
gezicht geeft.
Groei is mooi, maar mag nooit een
doel op zichzelf zijn. Het bestuur
zal daar behoedzaam mee dienen
om te gaan: een grotere zeggenschap leidt automatisch tot een grotere verantwoordelijkheid.

2. BESTUUR

De bestuursleden J.M. Baltus,
A. Boezaard, A. de Graaf en A.G.F.
van Weel werden door de voorjaarsvergadering bij acclamatie voor een
nieuwe periode van drie jaar herkozen. Tijdens de najaarsledenvergadering werd de heer J.L. Faber gekozen als nieuw bestuurslid. Hij zal
zich met name bezighouden met
bouwkundige en organisatorische
zaken. Voorzitter J.M. Baltus werd
tijdens diezelfde bijeenkomst uit
waardering voor de wijze waarop
hij de afgelopen vijftien jaar leiding

A. G.F. van Weel

Breed 12. Aanbouw en herstelde waterputten.

heeft gegeven aan de vereniging,
letterlijk en fi guurlijk gekroond tot
erelid.
Twaalf reguliere vergaderingen
zorgden ook het afgelopen jaar voor
de noodzakelijke continuïteit van
de verenigingsactiviteiten.
De extra bestuursvergadering in januari stond in het teken van de
standpuntbepaling inzake de ruimtelijke toekomst van Hoorn ('Hoorn
moet niet het Siberië van WestFriesland worden' luidde een krantekop) , het bestemmingsplan Nieuwe Noord e.o. en de verkeersproblematiek in de binnenstad. De
extra vergadering in november
had vooral de toekomstplannen
voor de Pakhuiszolder als gespreksthema.

3. ONDERSCHEIDING
Het bestuur besloot om de uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding te verdagen naar de voorjaarsledenvergadering van 1994 teneinde
de benoeming van zijn voorzitter
tot erelid de aandacht te geven die
zij verdiende.
4. LEDENVERGADERINGEN
Tijdens de voorjaarsledenvergadering van 20 april, bijgewoond door
zo'n 85 leden en belangstellenden,
werd afscheid genomen van cle
coördinator der zomeravondwandelingen, de heer Harm Stumpel;
tevens werd melding gemaakt van
de ontvangst van de z.g. collectie
Altorffer. De vergadering stelde

f 32.000,- beschikbaar voor aankoop van 500 exemplaren van het
boekje over het Sint Pietershof en
voor de realisering van de eigen uitgave: Twaalf Hoornse Poortjes . Na
de pauze boeide de heer A. Mok,
voorzitter van de 'Stichting Stedenband Hoorn - Pribram', de aanwezigen met zijn betoog en lichtbeelden
over de zusterstad in Tsjechië.
De najaarsledenvergadering van
27 november werd door bijna 130
aanwezigen opgeluisterd, waaronder burgemeester Janssens en de
w~thoud ers Sijm (o.a. voorzitter
monumentencommissie) en Schaper (o.a. cultuur) . Leendert Faber
werd benoemd tot bestuurslid en
de heer B. Bosman ontving een welkomstgeschenk als 1750ste lid. De
grootste aandacht ging uit naar de
benoeming van voorzitter Johannes
Martinus Baltus tot erelid. Vicevoorzitter A. de Graaf hield een
gloedvolle lofrede, mevrouw R. Bax,
voorzitter van de Stichting Stadsherstel overhandigde een kroon en
de leden applaudiseerden als één
blok voor deze bijzondere man. Tijdens de informele receptie in de net
gerestaureerde Mariakapel, brachten veel leden hun waardering voor
het vele werk van de voorzitter tot
uitdrukking met een bemoedigende
handdruk.

5. EIGENDOMMEN
Ook dit jaar ging de meeste aandacht uit naar de verwikkelingen
rond het pand Breed 12. Met de
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verzekeringen afgesloten. Indringend sprak het bestuur ook over de
kosten van het kwartaalblad in relatie tot de opbrengst van de contributiegelden.
Uit een staatje bleek namelijk dat
een groeiend percentage geldmiddelen wordt uitgegeven aan ons verenigingsblad. Vooralsnog werd besloten om het aantal pagina's per
nummer nauwlettend te blijven volgen. (Zie ook onder 10. Kwartaalblad).
De leden zetten het licht op groen
voor het storten van f 32.000,- in
het publikatiefonds. Tevens werd
besloten:
- een subsidie van f 1.000,- te verlenen aan de Stichting 'De Hoornse Schouw' ten behoeve van de
restauratie van de HN.20;
- de betaling van de herstelkosten
ad f 323, 13 van de lijst rond het
behangsel
'Havengezicht
op
Hoorn' voor onze rekening te nemen; dit op verzoek van de Beheerscommissie Kerkelijk Kunstbezit van de Lutherse Kerk;
de Sticht ing Stadsplan Hoorn Anno 1650 te sponsoren voor een
bedrag van f 1. 765,- voor één gesproken vreemde taal als toelichting bij de maquette.
7. STADSBEELDBEWAKING
Het kan niet ontkend worden dat in
Hoorn op monumentaal gebied goede resultaten zijn geboekt, ook in
1993. We vierden de geslaagde restauraties van het St. Pietershof, van
de Cyriacuskerk, van het complex
arbeiderswoningen aan de Veenenlaan, van Bierkade 4 en 5 voor het
Museum van de 20ste Eeuw, van
Het voormalige Sint Jans Gasthuis is rw ook inwendig grondig gerestaureerd. De Boterhal
· 12 stadspoortjes, van Trommelbezit rw een fraai eigentijdse expositieruimte.
steeg 9 en de Mariakapel. De laatste
restauraties kwamen tot stand
huurder Debutade werd een hogere den tweemaal over de gewenste dankzij de onvermoeibare inspanhuurprijs overeen gekomen in ver- kleurstelling van het pand Onder de ningen van de Stichting Stadsherband met belangrijke verbeterin- Boompjes 8. Het huidige groen stel. De Noorder- en Oosterkerk gingen in de steigers terwijl in beide
gen. De tweede huurder met wie de kreeg uiteindelijk de voorkeur.
vereniging in een juridisch geschil Gaandeweg het jaar bleek dat de gebouwen voorlopig de boktor met
verwikkeld was over de huurverho- verkoop van ons eigen 'Poortjes- succes werd bestreden.
ging, zegde de huur per 1 juni op. boek' vlotter verliep clan die van Positieve ontwikkelingen konden
ook worden gesignaleerd met beEen makelaar is opdracht gegeven het boek over het Pietershof.
om een nieuwe huurder te zoeken. In de loop van het jaar kwam de trekking tot de reconstructie van
Bij de restauratiewerkzaamheden vereniging in het bezit van twee be- het interieur van het St. Jans Gastwerd in de achtergevel een bijzon- langwekkende roerende goederen: huis , het plan voor appartementen
dere 17e eeuwse, bewerkte, eiken een krijttekening uit 1914 met het in de voormalige kazernegebouwen
puibalk gevonden alsmede een his- portret van Johan Messchaert en aan de Mosterdsteeg en Veemarkt,
torische waterput en een cisterne een 18e eeuwse glazen bokaal met het gedeeltelijk openstellen van csen
(regenbak). De drie objecten wer- walvisdvaarder. Het glas is in bruik- wandelroute op het Oostereiland,
den zorgvuldig in de restauratie be- leen afgestaan aan het Westfries de komende reconstructie van het
oude Huiszitten-Armenweeshuis op
Museum.
trokken.
De beide pand jes aan het Buurtje
nummer 6 aan de Veemarkt (Garage
werden geschilderd. Op de zolder 6. FINANCIEEL BELEID
Leeuw), de instandhouding van de
van Het Pakhuis werd een keuken- Voor alle vrijwilligers die tijdens Westfriese Omringdijk mede door
blok geïnstalleerd en werden de zij- hun verenigingsactiviteiten aan der- het afblazen van het vermaledijde
kanten van de vloeren geïsoleerd.
den schade berokkenen of door een Hophotel en het Hulkeiland. Ook
In het bestuur discussieerden de Ie- ongeval worden getroffen, werden niet ontkend kan worden dat zich
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aan Hoorns monumentale hemel
donkere wolken samenpakken. Zorgelijk zijn de ontwikkelingen omtrent het voormalige Vleesfabriekterrein annex Doopsgezinde Kerk
aan het Ramen. Er komen nu grote
winkels en het bebouwingspercentage vloog omhoog naar 100%. Oud
Hoorn tekende inmiddels bezwaar
aan bij Gedeputeerde Staten tegen
het
bestemmingsplan
Nieuwe
Noord e.o. waarin de alom beleden
voorspraak 'versterking van de
woonfunctie van de binnenstad' de
mond wordt gesnoerd en V & D
haar vestigingen met een brug mag
blijven verbinden. De plannen voor
woningbouw op de kop van het Visserseiland blinken in wanstaltigheid
uit boven d e smakeloze creaties aan
de westzijde daarvan. Alarmerend
waren de berichten dat de gemeente in 1994 het beheer over het
stadsvernieuwingsfonds kwijt raakt
aan de provincie waardoor de kans
bestaat dat Hoorn vanaf 1997 geen
geld meer krijgt. We kijken ook argwanend uit naar de toekomstigè invulling van de panden Grote Noord
9 en 11 nu de sportschool verhuist
naar de voormalige Horlogemakersvakschool aan de Draafsingel, op
zich een ontwikkeling ten gunste
omdat het beeldbepalende aanzicht
van het witgeblokte pand niet veran dert.
De reconstructie van de stadspleinen Rode Steen en Grote Kerk laten
op zich wachten, verkeerscirculatieplannen, weekend-afsluitingen, lussen en knippen ten spijt. Ook in de
sommige politieke partijen levende
ideeën over de toekomst van en in
het .Julianapark vereisten een voortdurende waakzaamheid.

8. VERTEGENWOORDIGINGEN
Kerkmeijer - De Regtstichting
Ook in 1993 trad vice-voorzitter
A. de Graaf op als onze vertegenwoordiger in die stichting. Er werd
een groei van het aantal aanvragen
om financiële steun ten bate van
het behoud van monumentale zaken geconstateerd. Deze groei
hangt onlosmakelijk samen met de
afnemende verantwoordelijkheid,
Jees: bezuinigingen, van de landelijke overheden voor ons monumentale erfgoed. De stichting verleende
steun aan de Koepelkerk, aan de
Mariakapel, aan het Rooie Dorp en
aan de volière aan de Pakhuisstraat.
Een apart gegeven vormde het vervaardigen van een bord met de namen van alle priores van het eens
zo roemruchte klooster St. Pietersdal, aangeboden na het gereedkomen van de restauratie. In samenwerking met het Westfries Museum

werden alle voorbereidingen getroffen voor een waardige herdenkingsmanifestatie van de honderdste geboortedag van mevrouw Christine
de Regt op 18 maart 1994.
Stichting Stadsherstel
Mevrouw L. Rensema-Brevet bleef
het afgelopen jaar vertegenwoordiger van Oud Hoorn in deze stichting. De stichting vergaclercle maandelijks in de Regentenkamer van het
St. Jozefhuis. Twee grote projecten
domineerden d e besprekingen: de
restauratie van 32 arbeiderswoningen aan de Veenenlaan en die van
d e Mariakapel. Verder werd één woning gerenoveerd: Trommelsteeg 9.
De stichting trad bemiddelend op
bij de voorbereidingen van de bouw
van woningen in de oude kazernegebouwen aan de Mosterdsteeg.
Daarnaast werd een aantal panden
aan het .Jeudje verworven.
Welstandscommissie
De vertegenwoordiger van de vereniging in deze commissie was ook
mevr. L. Rensema-Brevet. De welstandscommissie voor de binnenstad van Hoorn kwam in 1993 23
maal bijeen en behandelde in 17 uur
55 plannen waarvan er 36 'op herhaling' moesten. In totaal werden
twaalf bezoekers ontvangen. Veel
aandacht moest worden besteed
aan het terrein van de oude vleesfabriek van Groot. Bovendien kostte
de beoordeling van aanvragen voor
reclames aan gevels en op terrasschotten veel tijd. In principe werden aanvragen voor hoog aan de gevel en op de schotten niet gehonoreerd.
Monumentencommissie
De heren J.M. Baltus en .J. Rietvink
waren Oud Hoorns afgevaardigden
naar de gemeentelijke monumentencommissie. In deze commissie
wor.d en vakmatige adviezen gevraagd over verbouwingen en wijzigingen van gemeentelijke en rijksmonumenten. Zo mocht de commissie over het ingrijpende plan voor
de grootschalig winkelcentrum op
het terrein van de voormalige vleesfabriek Groot zich slechts uitspreken over de daar voorkomende
rijksmonumenten. Voor de rest konden slechts adviezen worden gegeven aan de Welstandscommissie.
Adviezen van deze commissie worden niet altijd overgenomen door
het college en het komt voor dat
het 'Oud-Hoorn-geluid' niet doordringt in het uiteindelijke advies. Zo
verschilden onze vertegenwoordigers van mening met andere leden
over het behoud en de sloop van de

showroompui van garage Leeuw
aan de Veemarkt.
Aan de orde kwamen verder de
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de Horlogemakersvakschool, Grote Noord 1, Zon
5-7, de voormalige kazerne aan de
Mosterdsteeg, Nieuwstraat 3, gebouw aan het Glop behorend bij
Kerkstraat 15, Grote Oost 74-76 en
het gevangeniscomplex op het Oostereiland. De vervangende gevelsteen boven het poortje aan de Wisselstraat werd (gunstig) beoordeeld. Tevens werden grote verbouwingsplannen besproken, bijvoorbeeld die van Veemarkt 6 en
kwamen tientallen kleine wijzigingsvoorstellen aan bod.
Stichting Het Pakhuis
Anno 1993 was de vereniging in deze beh eerstichting vertegenwoordigd door de bestuursleden J.M.
Baltus en L. Rensema-Brevet. Besproken werden beheerstechnische
en financiële. zaken inzake het
V.O.C.-Pakhuis aan Onder de Boompjes 21. Aan de orde is ook geweest
de doorbraak van de Oud Hoornzolder naar die van het belendende
V.0.C.-Pakhuis aan de Pakhuisstraat
en de besteding van de z.g. 'VSB-gelden'.
9. WERKGROEPEN EN
PUBLICATIES
Op 31 januari 1993 werd op de zolder van Het Pakhuis tijdens een informele bijeenkomst de viering van
het jubileumjaar 1992 afgesloten.
Vooral wat betreft publicaties over
de cultuurhistorie van de stad zal er
nauwelijks een jaar geweest zijn
waarin zoveel boekwerken het licht
zagen. Een vooralsnog informeel samenwerkingsverband tussen de gemeente Hoorn, d e Stichting Stadsherstel en onze vereniging leidde
tot de opzet van De Bouwhistorische Reeks Hoorn. Het was het eerste jaar direct goed raak: deel 1 uit
de reeks, uitgegeven door de gemeente, had het Sint-Pietershof als
onderwerp, de delen 2 en 4 kwamen
uit onder auspiciën van de Stichting
Stadsherstel en luisterden naar de
titels : 't Rooie Dorp en De Mariakapel terwijl deel 3 door Oud Hoorn
werd gepubliceerd: Twaalf Hoornse
Poortjes.
Ruim 1100 wandelaars volgden de
gidsen op acht zomeravondexcursies door verschillende delen van
de historische binnenstad. Een aantal wandelingen viel letterlijk in het
water: Pluvius was soms heel nadrukkelijk aanwezig. Alle hulde voor
de voortreffelijke organisatie van
coördinator Annie Pieterse en voor
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de verfrissende wijze waarop Marleen Weel de publiciteit verzorgde.
Zaterdag 20 november deden de
gidsen op hun jaarlijkse eigen excursie de mooie binnenstad van
Edam aan.
Het initiatief te komen tot avondlezingen in Het Pakhuis liep uit op
een groot succes. Niet alleen de
aard van de belichte onderwerpen
sprak velen aan, maar ook de levendige herinneringen van de aanwezigen in de theaterzaal gaf aan menige lezing een extra dimensie.
De bouwkunstcursus kon helaas
geen doorgang vinden door ziekte
van de cursusleider.

museum te Haarlem van het
boek: 'Huizen in Nederland: Friesland en Noord-Holland' van H.J.
Zantkuijl;
- de feestelijke openingsbijeenkomsten ter gelegenheid van
een reeks geslaagde restauraties:
het St. Pietershof, het Rooie
Dorp, de Cyriacuskerk, de volière
aan de Pakhuisstraat en de
Mariakapel.
- de aanbiedingen van de eerste
exemplaren verschenen in de
Bouwhistorische Reeks Hoorn;

10. KWARTAALBLAD

Op 16 februari bereikte mij het bericht van het overlijden van Jan Onstenk, in leven lid van onze vereniging en medewerker in de redactie
van het kwartaalblad. Er was een
vaag gevoel van verwantschap. We
komen beiden uit het oosten van
het land, uit Arnhem. Daar kijk je
iets anders tegen de wereld aan dan
hier in het westen. Bedachtzamer,
trager ook.
Een man uit de krantewereld. Misschien was hij daarom ook bij de redactie van het kwartaalblad gekomen. Op de redactievergaderingen
de man met de pijp. Meestal iets
achteraf zittend. Hij zei niet zo veel,
maar als hij wat zei, was het raak
ook.
Hij had een speciale onnavolgbare
stijl in zijn artikelen. Relativerend
en vol ingehouden humor. De mensen stonden in al zijn werk centraal.
Zijn beste stuk vind ik nog altijd
'Hart van Hoorn', de neerslag van
een interview met de oude Ridderikhoff over de bewoners van het
Hoornse rondje, de drie grote winkelstraten in het hart van de stad.
Hij deed zo nu en dan een boekbespreking, zoals bijvoorbeeld over
het werk van Verhoeff over de Ne-

Dit paradepaardje van de vereniging beleefde in 1993 de voltooiing
van zijn 15e jaargang. Wat min of
meer startte als een hobbybulletin
is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een volwaardig tijdschrift met
professionele allure. De eerste jaargang telde in totaal 80 bladzijden, in
1993 was dat aantal bijna verdubbeld tot 156. Kennelijk is er historisch materiaal voldoende aanwezig
om iedere volgende editie groter te
maken dan de vorige. De voorplaten
sloten dit jaar direct aan op de actualiteit: de aankoop van de 'spekbak'
HN 20, het 'spotlicht' op het Westfries Museum, de tentoonstelling
'Allochtonen in het Hoornse verleden' en een tekening bij de nieuwjaarswens, al was die dan van 200
jaar geleden. De kleine vierpersoonsredactie onder de bezielende
leiding van Herman Lansdaal waakte nauwlettend op het tijdig ter perse gaan van iedere uitgave zodat bij
elk lid in de derde week van het begin van ieder kwartaal het blad in
de bus rolde; dit laatste mede dankzij de attente zorg van het legertje
bezorgers .
11. REPRESENTATIE

Talloos waren de gelegenheden
waarbij bestuursleden blijk gaven
van belangstelling van de vereniging voor zeer uiteenlopende evenementen. Ook in dit opzicht kon er
worden gesproken van een groei in
het aantal uitnodigingen. Jaarvergaderingen van zusterverenigingen,
officiële recepties van een veelheid
van organisaties, NCM-bijeenkomsten, presentaties van publicaties,
openingen van tentoonstellingen en
spreekbeurten, op practisch elke
ontvangen uitnodiging werd positief
gereageerd. Een aantal bijzondere
gebeurtenissen waarbij acte de présence werd gegeven, mag niet onvermeld blijven:
- de presentatie in het Frans Hals16

- speciale spreekbeurten voor de
vereniging Oud Enkhuizen en
voor de Vereniging tot Behoud
van het IJsselmeer;
- de presentatie op het Oostereiland van de Stichting De Hoornse
Schouw;
- het 25-jarig jubileum van het
schildersbedrijf Max Polman;
- de open middag en avond van de
Stichting Het Pakhuis;
- de 7e Open Monumentendag en
Binnenstadsdag op 11 september
1993.

In memoriam Jan Onstenk

Henk Saaltink

derlandse maten en gewichten. Hij
had daarbij plezier in al die oude
namen van de gewichten als deuske
en trooiske. Want spelen met taal
daar hield hij van. Tot de herfst van
1984 heeft hij deel uitgemaakt van
de redactie. Er was een verschil van
mening over de inhoud van het
kwartaalblaçl. Hij stapte eruit, waarschijnlijk mede in verband met zijn
niet zo beste gezondheid. Er waren
er verschillenden onder ons die dat
betreurden.
Naast zijn werk voor het kwartaalblad schreef hij iii. het begin van de
jaren tachtig "Zes eeuwen in 't
Ghesthuus". Een historie van mensen rond Sint Jan'. Een onderschrift
bij een foto moet geciteerd worden
als illustratie van zijn stijl: De Graal
(een katholieke vrouwenvereniging
H.W.S.) marcheert over het Achterom, een groep priesters volgt, de
Kruisvaart sluit de stoet, waarin bij
nauwkeurige beschouwing zowel
pastoor Huibers kan worden gezien
als mgr. Aengenent vermoed.
Hij heeft er te vroeg mee moeten
ophouden. Wij wensen hen die hem
nastaan in de komende tij d veel
sterkte toe.

W. L. van der Waal,
penningmeester

Jaarcijfers vereniging
Oud Hoorn 1993-1994
13egroting

Werkelijk

13egroot

Begroting

Werkelijk

Begroot

1993

1993

1994

1993

1993

1994

22.802,9ï

23.450,00
22.802,97
23.'150.00

40.000,00
3.000,00
36,01

48.384,95
3.565,03
72,80

42.500,00
1000.00
36,00

0,00
150,00
250,00

165,00
322,50
25!),00

0,00
100,00
250,00

"Kroniek van Hoorn"

500,00

\i crkoop pu blic:atics

25.000,00

1.029,00
33.875,00

300,00
1000,00

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

• Eigen panden

• Eigen panden

Onderhoud
Lasten

4.000,00
2.000,00

5.405,00
l.578,60

4.000,00
2.000,00

Huur

21.500,00

5.989,44

5.003,61
985,83

5.989,44

• Vereniging

pm

400,00

400,00

400,00

21.500,00

Rente hypothecaire
lening
Aflossing hyp. lening

pm

Aflossing lening Kerkmeijer-de Regt-stichting

Contributies

12.389,44

13.373,04

Rente

12.389.44

Dirk Visser-Fonds
Verkoop losse

• Vereniging

kwartaalbladen
Giften

Secretariaat
Kwartaalblad
Ledenvergaderingen

5.500,00
32.500,00
1.000,00

4.750,40
3 9.431,24
1.671,88

5.500,00
34.000,00
1.500,00

Lidmaatschap andere
verenigingen

Abonnementen

500.00
150,00

430.00
158,00

500.00
175.00

Bijdrage Verenigings-

Bouwkunstcursus
Verkoop

Aflossing Lening
Het Pakhuis
Diversen

62,50
1.000,00
Gevelplaten
400,00
Werkgroep Publicaties
100,00
Publicaties
32.000,00
1.000,00
Attenties
register

Gidsen werk

61,00
1.665,23
0,00
0,00
32. 175,83
964,55

61,00
2.000,00
800,00
9.000,00
13.000,00
1.000,00

0,00
2.823,13
344,75
0,00

250,00
7.765,00
500,00
250,00

1.000,00
0,00
69.936 01
91.436 01

0,00
1.000,00
426,25
0.00
88.090 53
.1!.iJ.fili.Q.Q
110.89:\ 50
~

Zaalhuur
bouwkunstcursus
Giften
Representatie
Advertent ies

250,00
5.000,00
600,00
250,00

BALANS VERENIGING OUD HOORN PER 31DECEMBER1m1a

Uitgaven i.v.m.
jubileumjaar
Historisch Onderzoek
Bezwaarschriften
Het Pakhuis
Fotowerk
Diversen

Afname/toename saldi

( tussen haakjes de standen per 31 december L992)

500,00
5.000,00
500,00
1.500,00
100,00
0,00

988,61
0,00
0,00
0.00
22,75
500,00
2.400,49
10.000,00
0,00
100,00
378,59
0,00
87 912 5!1
88.266 45
lllUlll.l..Q!l
100.301,94
101.639,49
99.290,44
-29 654 44
~.2~~ QI
~
69.636 QQ
11Q.ll2il.~Q
~

Saldi

:38.923,34 (29.669,33) Hyp. l ening VS

71.140,84 (72.126,67)

Onroerend goed 117.203,40 (72.130,67) Lening KerkLening
Met Pakhu is

meijer-de Regt

9.200,00 ( 9.600,00)

9.000,00 ( 9.000,00) Kortlopende
schulden

3.170,00 (

0,00)

Onderhoudsreserve

-3.367,21 (-60.241,53)

Eigen vermogen 84.983. 11 (89.314 86)

l!î5.12!î 74(1 lQ.llQQ QO)

16~. 126

74(1IQ.80000)
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SPECIFICATIE PANDEN VERENIGING OUD HOORN 1993

SPECIFICATIB PANDEN STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN 1993

KOSTEN

KOSTEN

• Lasten

- waterschap
- onroerend
goedbelasting
- verzekeringen
- rioolrecht

Buurtje
1en 2

Gravenstraat
15 en 17

Subtotaal

81,00

10 1.00

182,00

221i,OO
223,38
180,00

291,00
296,22
180,00

Totaal

517,00
519,60
360,00

Onder de Bierkade School
Boompjes 8
s teeg 7
10

•Lasten
- waterschap
- onroerend
goedbelasting
- veriekeringen
- rioolrech t
- controle
blus toestellen

66,44

68,91

191,00
256,54
90,00

90,00

0,00

0,00

Breed
12

Subtotaal

34,45

118,20

288.00

198,00

!l9,00

:î58,JS

sn.46
90,00

340.00
649,76
180,00

828,00
2.161.94
450.00

1()4,69

0.00

104,69

Totaal

1.578,60
*Onderhoud

0,00

5.405,00

5.405,00

3.832,lî:~

• Onderhoud

!n:3,60 3.484,04

881,25 92.718,25 98.057,1 4

5.405,00
• Diversen
- rente hy p. lening

5.003,61

__Q.QQ

J..l!Q1.fil

5.003.61
11.987.21

868.22

11.118 99

98057,14
* Diversen
- kosten advocaat
- bijdrage
stichtingsregister

15,25

0.00
15,25

- --

BATEN
Huur

11.095 65

l l.ï07 32

22.802 97

.JAARCI.JFERS STl!:;HTl~Q MQl::!UMENTEN OUD HOORN 199:~19!)4
W. L. van der Waal, penn ingmeester
Begroting
199:3

UITGAVEN

Werkelijk
1993

Onderhoud
Lasten
.Juridi sch advies
Bijdrage stichtingsregister
Bouwhistorisch
Onderzoek

0,00

l.58G.25

1.586,25

15,25

15,25

6 1,00

---

~

~ 4.214 38 2.122 10 9S.607 71

103 537,02

Huur
6.300,00 6.765,00 63()4,56 4.158,75
Subsidie overheid
0,00 H>.841 ,57 6.44 L,00
0,00
Uitkering
ver7.ekering
_l!..QQ ___Q.QQ ___Q.QQ
:rn so
~ 23 606 57 12.805 56
4 .790 25

23.888,31
23.282,57

l3ATEN

~

47.502 38

Begroot
1994

• Eigen panden

TOELICHTING OP DE l3ALANSEN per 31 december 199:3 en de STATEN VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN over 1993
125.000.00
4.000,00
1.000,00

98.057,14
3.832.63
1.586,25

110.000,00
4.500.00
1.000.00

0.00

6 1.00

61,00

0,00

1.000,00
130.000,00

WAARDERINGSGRONDSL.c\GEN VAN HET ONROEREND GOED
Het pandenbezit is gewaardeerd op vijfmaal de bruto huurwaarde van het bezit
op het eind van het boekjaar. Een dergelijke waardering geschiedt ook bij vereniging Hendrick de Kcyser.

8.000,00
104.537,02
123.561,00

ONTVANGSTt:N
Huur
25.000,00
Subsidie overheid
15.721, 14
Hyp. len ing
100.000,00
Uitkering verzekering
0,00

DE UITGAVEN VAN DE VERENIGING VOOR HET KWARTAALl3LAD
uitgaven in 1993 betreffên het vierde kwartaalblad van 1992 en de vier kwartaalbladen van l993. De begrote uitgaven voor 1994 hebben alleen betrekking
op de kwartaalbladen van 1994.

De

23.888,31
2:3.282,57
0,00
331,50
140.72 1 14

Afname/toename
liquide middelen

25.000,00
:{.500,00
100.000,00
0,00

DE ONTVANGSTEN \~.c\N DE STICHTING WAT BETREFT DE HYP. LENING
128.500 00

.57 034 64

HAlANS S'l'ICll'l'IN(; MONUMEN'l'EN 0!)() llOO!~N l' ER :!1 DECEMBE!l Jf)!J!I

(tussen haakjes de standen per 31december 1992)
Saldi
40.254,02 ( 97.288,66)
Onroerend goed273.l 72,80 (
4,00)
Toegezegde
overheids71.225 00 c 38449.14)
subsidies
384.651,82 (135.741,80)
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0,00

Onclerhoudsreserve
367.026,82 (1 35.741,80)
Kortlopende
schulden
17.625,00
0,00)
384.651,82 (135.741,80)

De ledenvergadering van 9 juni 1992 is met algemene stemmen akkoord gegaan
met het sluiten van een hypothecaire lening van 100.000,- .

Unieke vondst maakt van Boterhal zeldzaam gebouw

Herman Lansdaal

"Alsof die kleurrijke koppen uit
1563 zo maar beginnen te praten"
tastisch om prachtig kunstwerk van eeuwen her hier
nog in al zijn schoonheid te kunnen bewonderen?
Kijk 's naar die pregnante koppen van saters, engelen,
duivels, slangen, inclianen en mythologische figuren als
Medusa. Alsof ze zo maar beginnen te praten. Dit is ware kunst".

HOORN. In de wandeling heet het nog steeds De Boterhal, maar het monumentale gebouw uit 1563 aan het
Kerkplein dankt zijn historie uitsluitend aan het Sint
Jans Gasthuis dat hier in de zestiende eeuw als onderdeel van een groter complex zal zijn gebouwd.
De Boterhal bewaart dan ook nog altijd de herinnering
aan een gaaf gasthuis in Renaissance-stijl. Daar blijft
het niet bij.
Ook beeldhouw- en schilderkunst uit die tijd hebben
hier de eeuwen verrassend genoeg getrotseerd. Een
unieke vondst in het interieur van het voormalige gasthuis is daar vier eeuwen na dato het frappante bewijs
van.
Van de 29 zandstenen consoles aan de eeuwenoude balken zijn dankzij het vakmanschap van schildersbedrijf
Max Polman de originele kleuren uit 1563 puntgaaf te
voorschijn gekomen.

Nog nooit vertoond
De deskundigen zijn het er daarom over eens: De Boterhal is dankzij de ontdekking van de originele polychromielaag op 29 koppen van Bentheimer zandsteen een
van de belangrijkste wereldlijke Renaissance-gebouwen
in dit land geworden.
Het is nooit eerder vertoond dat .een polychromering
van een kwaliteit als deze en dan nog 400 jaar na de oplevering ervan buiten de museale wereld, is aangetroffen.

"Alsof ze net geschilderd zijn," zegt dr. ir. H.J. Zantkuyl,
oud-hoofd Monumentenzorg van Amsterdam, die nu in
Hoorn woont. Met bewonderende blik bekijkt hij een
paar consoles van zeer dichtbij bekijkt. "Is het niet fan-

"Inderdaad zeldzaam," bevestigt de heer Zantkuyl, die
restaurateurs van historische panden in de binnenstad
als adviseur terzijde staat. Zijn grote kennis van de
bouwkunst door de eeuwen heen en in het verlengde
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daarvan van de kunstgeschiedenis maakt hem tot een
waardevolle stut en steun voor beschermers van
Hoorns monumenten als Arie Boezaard en gemeentearchitect .Joost Buchner.
"Drijvende figuur"
Het is aan Boezaard te danken dat de 29 afbeeldingen
aan de uiteinden van 15 onverwoestbare eikehouten
balken "in de tijd" konden worden teruggebracht. Toen
twee jaar geleden de laatste hand werd gelegd aan de
bijzonder geslaagde restauratie van de prachtige gevel
aan het Kerkplein, opperde Boezaard dan ook meteen
het plan om het interieur aan te pakken.
"Nu de steigers hier toch staan kunnen we ze ook wel
voor onderzoek en restauratie binnenskamers gebruiken", stelde hij slim vast. Boezaard slaagde erin belanghebbenden van het nut daarvan te overtuigen. De wethouder van Financiën en Cultuur gaf zijn fiat, M01rnmentenzorg werd ingeschakeld en samen met .Joost
Buchner, de architecten Laan en Koning, bouwbedrijf
Hoorn '80 en Jan Linders van Kunstenaarsvereniging
Hoorn en Omstreken kon Boezaard aan de slag.
Henk Zantkuyl noemt Boezaard "de drijvende figuur
achter de restauratie van de Boterhal". En: "Elke stad
mocht willen zo'n gedreven man als hij in haar midden
te hebben".

De Boterhal, gemeentelijk bezit, voldeed niet meer aan
de eisen die men aan een goed geoutilleerde tentoonstellingshal moet stellen. Bovendien was de hal ook binnenskamers nodig aan herstel en verfraaiing toe. De
toegang tot de expositieruimten, de opgang naar de
eerste verdiepjng en een aantal elementaire voorzieningen als toiletten en keuken zijn nu aanzienlijk verbeterd. Er ligt een nieuwe vloer in de hal en balken aan
het dak zijn.grondig gerepareerd.
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Bovendien valt het daglicht weer voor de 19e eeuwse
kruiskozijnen die lange ti jd weggewerkt zijn geweest.
Legergrijs
Tijdens de restauratie kreeg men ook de kans de consoles aan te pakken. De "koppen" waren sinds 1840 door
een grijze verflaag van hun oorspronkelijke kleuren ontdaan. In dat jaar nam Hoorn het ziekenhuis aan de Wisselstraat in gebruik. Het oude gasthuis kreeg een bestemming als arsenaal en opslagplaats voor het leger.
Kleurrijke ornamenten pasten blijkbaar niet meer in
zo'n agressieve omgeving, dus ging de kwast erover.."

"Bij het schoonmaken van de koppen ontdekte Polman
tot ons geluk dat er tussen de grijze verflaag en de originele kleuren een vernislaag van was zat", vertelt Zantkuyl. "Die vernis is er destijds opgesmeerd om de lichtval op de koppen glanzender te maken. Daarmee werden ook meteen de kleuren geconserveerd. Mooier kun
je het je niet wensen. De koppen van veel consoles elders zijn door vocht zodanig aangetast dat het waardevolle ervan verloren is gegaan. Hier niet. De koppen
hebben van 1563 tot 1840 in de hoge ruimte wel bloot
gestaan aan het intensieve gebruik van de ruimte, maar
desondanks zijn ze pittig van kleur gebleven".
Alle 29 koppen prijken weer onbeschadigd en kleurrijk
als voorheen aan de zoldering van de hal. Als een late
hommage aan de kunst uit de zestiende eeuw. Een ervan draagt zelfs nog het jaartal 1563. Van de dertig consoles aan 15 balken is er één niet "verschoond". Die laat
zien hoe de andere er 150 jaar lang hebben uit gezien:
somber, doods.
Bijzondere kunst
Volgens Zantkuyl is het beeldhouwwerk aan de consoles in de Boterhal zó fraai, dat het naar zijn overtuiging

niet door plaatselijke vaklui uit de gilden kan zijn gemaakt. Er zijn in ieder geval geen gegevens over belangrijke steenhouwersateliers in Hoorn uit die tijd. Het
werk moet van elders gekomen zijn. Uit de ateliers bijvoorbeeld van Amsterdamse kunstenaars. Zekerheid
daaromtrent bestaat echter niet. Ooit hopen historici in
de archieven nog eens betaalstukken te vinden, die betrekking hebben op de levering van de consoles. Eerder
had Hoorn al het geluk een rekening aan te treffen van
bouwmeester J.J. Bilhamer, die betrokken was bij de
bouw van de Oostpoort of de Oosterpoort. Deze fraaie
Renaissance-poort stamt ook uit die tijd: 1568.
"Er is in de zestiende eeuw bijzonder veel gebeurd",
licht Zantkuyl ten overvloede toe, "de vrijheid ging
bloeien en daarmee de kunst. De kennis over het wereldbeeld nam allerwege toe. Bouwmeesters en schilders uit de Nederlanden reisden af naar Italië waar de
Renaissance haar oorsprong heeft. Denk maar aan Rafaël en Michel Angelo. Ook architectonisch greep men
terug op de kunst van de Romeinen en de Grieken. Zo
ging een nieuwe wereld open voor kunstenaars uit de
lage landen".
Onder hen waren Cornelis Floriszoon en Pieter Coecke
van der Aelst, de bouwers van het fameuze stadhuis
van Antwerpen, dat uit 1540 dateert. Tekeningen, gravures en etsen, ooit onder invloed van de "nieuwe tijd" in
Italië gemaakt, zijn in de zuidelijke Nederlanden bewaard. Gravures van late Romeinse interieurs vonden
ook hun weg naar Antwerpen. Ze suggereerden een
"droomwereld". Kunstenaars uit de noordelijke Nederlanden putten hun inspiratie uit voorbeeldboeken, die
in het zuiden te zien waren.
"Zo moet het ongeveer gegaan zijn," stelt Zantkuyl vast.
"Wat zij aan schoons en nieuw ervoeren, pasten architecten, beeldhouwers, schilders hier in hun eigen ate-

Iiers toe. Opdrachten konden niet uitblijven. In de gouden eeuw was veel mogelijk, ook in Hoorn. Ik ben er
haast zeker van dat kunstenaars uit Amsterdam of misschien zelfs wel uit Antwerpen de ornamentale kunst
voor het Sint Jans Gasthuis hebben vervaardigd. We hopen er ooit nog eens het bewijs van te krijgen".
"Pokdalig"
De wanden van de hoge ruimte op de begane grond lijken nog gesausd te moeten worden, zo "pokdalig" zien
ze er uit, maar schijn bedriegt. Zantkuyl lacht fijntjes:
"Die indruk maken ze· wel ja, maar ze worden nu bewust
zo in tact gelaten. De donker getinte vlekken op de muren moeten ook uit de begintijd van het gasthuis stammen. Onderzoek daarnaar wijst in die richting. Kijk, de
lijsten om de consoles die hier ooit in de muren zaten,
moeten zwart geweest zijn. De wanden er naast hebben
zeer waarschijnijk een uitvloeisel van die tint meegekregen, als het ware een vleugje om daarmee de overgang
van donkere lijsten naar lichte muren enigszins te accentueren. Bezoekers van de hal zuI!en er wel raar van
opkijken, maar de wanden worden toch bewust zo gelaten.

Het onderzoek van de afwerking van stucwanden is nog
maar pas begonnen. De "vlekken" kunnen het restant
zijn van een geometrisch patroon of zij kunnen duiden
op een marmer s.tructuur."
Van Gasthuis, via Arsenaal en Boterwaag tot een historische ruimte waar Kunst haar kans krijgt, symbool van
Hoornse macht en rijkdom uit de Gouden Eeuw; een
plaatje aan het plein.
Ooit meldden zich hier terzijde van het gebouw avond
aan avond honderden zwervers en bedelaars om als
gasten te worden toegelaten tot de warmte van het
huis. Zij konden daar met enig geluk eten krijgen en een
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slaapplaats bemachtigen. Het Gasthuis toegewijd aan
Sint Jan was niet alleen hospitaal, het was in de eerste
plaats en in de letterlijke betekenis van het woord
"een huis voor gasten", vooral armen en daklozen,
maar ook bedoeld als herberg voor reizigers op doortocht.
Warmte en vuur
Zantkuyl: "Wat van het gasthuis bewaard is gebleven is
de ziekenzaal, de tentoonstellingshal van nu. In de Boterhal is nergens een schouw te vinden, geen spoor
zelfs. Zonder warmte kan geen mens leven, zonder
vuur kon er niet gekookt worden. Warmte en vuur
moesten dus van elders komen. Pal naast het huidige
gebouw moet de "bayert" of "beyerd" hebben gestaan,
een opvanghuis voor zwervers, daklozen en reizigers.
Ze mochten daar hooguit drie nachten achter elkaar in
verblijven. Wie ziek was hoefde echter niet te vertrekken. De "bayert" zorgde voor warmte en vuur in het
opvanghuis, maar tegelijkertijd ook voor hen die in de
ziekenzaal werden verpleegd. Uit die tijd kennen we
nog de beddepan. We weten ook dat warme stenen in
doeken op de buik van zieken werden gelegd of van
hen, die het gewoon stervenskoud hadden. Men beweerde in die tijd dat er een heilzame werking van
warme stenen uitging".
Zo kreeg volgens bouwhistoricus Zantkuyl in het Sint
Jans Gasthuis de naastenliefde gestalte in navolging
van de regel van de heilige Benedictus: een vreemdeling ontvangen als ware hij Christus zelf. De tijd is
sindsdien ver verstreken, maar elders herhaalt zich
anno 1994 de geschiedenis alsof zij dramatisch genoeg
heeft stil gestaan. Gelukkig maar dat er nog altijd gast-·
huizen zijn.
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Herman Lansdaal

Sportman, autogek, zakenman

Jan Ligthart "duikt" via oudste
zwembad in Hoorns verleden
Het oudste zwembad van Hoorn aan de Westerdijk bestaat alleen nog in
de verbeelding van mensen, die er ooit gezwommen hebben. De 87-jarige heer J. Ligthart heeft er echter ook een foto van, waar hij bovendien
zelf als kind van 10 jaar op staat (jongetje derde van links met grote
zwarte strik).
Kijkend naar het water van de vlakke Zuiderzee, de jongens in het bad
en de mannen op de kant, komen er tal van herinneringen los bij de geboren en getogen Hoornse. Ligthart woont al ruim ruim 60 jaar in een
statig huis aan het Dal, hartje oude stad. Hij vertelt over dat bad:
"We zwommen er bij eb en vloed,
want er was nog lang geen Afsluitdijk. Het bad moet er al geweest
zijn voordat ik in 1906 geboren
werd. De verkleedhokjes werden
per seizoen opgebouwd en afgebroken. Ze stonden in V-vorm op blokken beton. Tussen die blokken was
een ketting boven het water gespannen: einde bad. Maar wie
zwemmen kon ging natuurlijk verder het Hop in. Ik heb het goed geI~erd, was sterk op de lange afstand. Zwom naar het Visserseiland
en terug, wel twee keer achter el-

"Als het 's winters
vloed was, dreven
de badhokjes in het

water zag gaan. Ze gaven instructies
vanaf de kant. En gemengd zwemmen was er niet bij. Kijk maar naar
de foto: alleen jongens en mannen.
Meisjes en vrouwen zwommen op
uren dat wij niet mochten komen.
Zo ging dat, je wist niet beter. In het
ondiepe was ook nog een pierenbadje, ik weet nog goed dat ik daar
bibberend in stond".
Hoogwater
Ligthart vertelt met pretoogjes dat
de jeugd-van-toen ook in herfst en
winter als het hoog water was de
zomerse plek opzocht. Na het seizoen werden jaar-in-jaar-uit de opstallen van het zwembad afgebroken. Kleedhokjes, kantoortje en ander houtwerk werden dan op een
landje aan de voet van de dijk opge-

Petrus Ligthart, de vader van Jan, die caférestaura11t !11 d'Ora11jeboom aan het Breed
liet bouwen (nu Wape11 va11 West-Friesland).

borgen tot aan mei van het nieuwe
jaar. Wanneer de vloed hoog opkwam ging het houtwerk drijven
en dat was het sein voor de jongelui om al springend en varend ook
in koude tijden het Hop te trotseren.

Hop"
kaar. Ik ben ook nog kampioen van
West-Friesland geweest. M'n vader
kon ook best vooruit in het diepe.
Die presteerde het zelfs om met een
bolhoed op en een brandende sigaar in de mond te water te gaan.
Hij zwom dan een paar rondjes,
maar z'n sigaar bleef branden. Dat
was wel heel bijzonder toen".
Ligthart weet niet meer hoe de twee
badmeesters heetten die met hoeden op onder de vlag staan. Badmeesters? In driedelig kostuum?
Ligthart knikt:
"Ik geloof niet dat ik ze wel eens te

Het oudste zwembad van Hoom aan de Westerdijl~, toe11 het IJsselmeer nog Zuiderzee was.
De foto is van 1916. Jan Ligthart staat tussen de jongetjes op de kant.
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De jonge Jan Ligthart vol trots bij zijn eerste in 1926 gelwchte Amerikaanse auto, een zogenaamde HUP-Mobiel. De witte cabriolet met
draadspaakwielen was eigendom geweest van de directeur van de Gisten Spiritusfabriek i11 Delft. Links monteur Bart Algera, die werhzaam
was in een garage aan het eind van het Breed. In de auto z it Simon Bosma, de stallmecht van het vermaarde, in de jaren '60 verbrande
café 't Onvolmaakte Schip hoek Westerdijk·Breed. Achter de auto met pet Dirh van Dijh, boel?lwuder bij de Hoomsche Boot, die er ter opluistering wel even bij wilde gaan staan.

"Pracht tijd" zegt de nog immer vitale heer Ligthart. Hij herkent op de
foto nog twee vriendjes van destijds: de eerste en de laatste op het
rijtje. De laatste is een jongen van
Koop van de galanteriezaak aan het
Kleine Noord (nu achterkant Rabobank), de eerste is Piet Oomes,
wiens vader eigenaar was van De
Keizerskroon.
Piet was de overbuurjongen van Jan
Ligthart, want die woonde met vader, moeder en zijn zus Afra aan de
andere kant van het Breed in een
café-restaurant pal naast de Zaadmarkt.
In d'Oranjeboom
De zaak van Petrus, Adrianus Ligthart heette "In d'Oranjeboom". Nu
is in het pand café "Het Wapen van
West-Friesland" gevestigd. De laatste naam herinnert aan de karakteristieke horeca-onderneming, die
destijds op de hoek van het Kleine
Noord-Scharloo stond en daar in de
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jaren '60 jammerlijk afbrandde.
Jans vader was een uitstekend biljarter en een fervente kaartspeler,
"een klant van z'n eigen zaak". Het
café-restaurant werd druk bezocht,
weet Ligthart nog. Zaterdags, zo
vertelt hij, kwamen de directeuren
van zuivelfabrieken en stoomgemalen in de zaak, "want vader had ook
nog een groothandel in steenkolen.
Die directeuren kochten kolen voor
hun bedrijven bij m'n vader. Ze kwamen dan bestellen of betalen en ze
namen tegelijkertijd een slok op de
transactie".
Jans moeder, Geertruida de Leeuw,
maakte het eten klaar voor de klanten in het restaurant, maar liever
niet op zondag, herinnert Jan Ligthart zich.
"Wij keken van de zaak uit op de
Westerdijk, daar kwam je vroeger
de stad binnen. Nogal wat bezoekers wilden in Hoorn dan wat eten,
maar als moeder ze zondagsmid-

dags het Breed op zag komen, dan
vèrzuchtte ze vaak: laten ze alsjeblieft naar de Keizerskroon gaan".
Kleermaker
Vader Ligthart was de zoon van een
kleermaker, die vooral uniformen
leverde aan de schutterij in Hoorn.
"Opa was een grote man met een
grote baard, hij had wel zeven kleermakers in dienst, zo druk had hij
het, vertelde mijn vader wel eens.
Z'n kleermakerij stond aan de
Vischmarkt. Mijn vader zag geen
brood in het maken van kleren en
uniformen. Hij had zijn zinnen op
een café gezet, kocht aan het Breed
een kalverkelder met pothuis naast
de toenmalige Zaadhandel, liet de
hele zaak afbreken en gaf aannemer
Kaat opdracht op die plaats een
nieuw pand neer te zetten. M'n zuster Afra metselde de eerste steen.
Die zit er nog steeds in, ga maar kijken. En boven op het dak verrees
een stenen ornament, waarin gebei-

teld stond: In d'Oranjeboom. Die
steen wordt, gelukkig maar, bewaard in het Westfries Museum".
In de handel
Jan Ligthart zelf had op zijn beurt
geen trek in de zaak van zijn vader,
ging de handel in en verkocht met
een paar dubbeltjes winst sneldraai-staalboren aan smeden in de
omtrek. Hij woonde toen al in het
statige huis aan het Dal, dat zijn vader gekocht had en waarheen het
gezin-Ligthart van het Breed af intussen was verhuisd.
De woning aan het Dal staat er al
sinds 1700, zegt de man, die er nu al
ruim 60 jaar "tot zijn genoegen" in
woont. Hij heeft er intussen wel
veel aan laten veranderen. De tuin
achter zijn huis is een plek van weldadige rust; midden in het hart van
de binnenstad, waar de dagelijkse
drukte de jachtige tijd in een smeltkroes van razend rumoer dompelt.
Ligthart is er in zijn trouwen komen

Moeder:
"Laten ze alsjeblieft
in de Keizerskroon
gaan eten"

wonen, nadat hij eerst een huis aan
het Kleine Noord, hoek Smelterssteeg had betrokken. De benedenverdieping daarvan bevatte maar
liefst vijf kamers, "de drie middelste
altijd donker". De tuin grensde aan
een vellenbloterij, die gevestigd
was aan de Vale Hen. "Het krioelde
daar van de ratten" vertelt Ligthart,
"m'n tuin zat er ook vol mee. Je wilt
het misschien niet geloven, maar de
ratten zaten tot in de pereboom aan
toe. Ik wou daar wel weg".
Carrière
Na de staalboren ging Jan Ligtha rt
in olie, petroleum, benzine, gasolie,
maar hij verkocht ook steenkolen,
net als zijn vader had gedaan. Zijn
vertegenwoordiging voor een Duitse maatschappij zou het begin worden van een glansrijke carrière. Hij
vestigde zijn jonge bedrijf achter de
Krententuin op het Visserseiland,
vanwaar hij aan het begin van de
oorlogsjaren '40-'45 door de Duitsers verdreven werd.

Achter het Kleine Oost aan de Karperkuil liet de ondernemer een
nieuw bedrijfspand bouwen "toen
de tijd weer beter was geworden".
De concurrentie in de oliebranche
nam intussen gestaag toe.
Toen Ligthart een detailhandel in
kolen vestigde aan het Stationsplein, daar waar nu de ING-bank
staat, trof hem het verbod geen kolen te mogen leveren van Duitse of
Hollandse maatschappijen. Prompt
schakelde de Hoornse zakenman
over op verkoop van Engelse
anthraciet, die volgens Ligthart bovendien veel beter van kwaliteit
was.
Schip gekocht
"De moeilijkheid was alleen de kolen uit Wales zo snel mogelijk naar
Hoorn te krijgen. Ik kocht daarom in
Wieringen een boot met een capaciteit van 60 ton, waarmee ik schipper Gerard Houter eenmaal per
week naar de haven in Amsterdam
liet varen. We losten de kolen dan
aan de Karperkuil, waar ik een
kraaninstallatie had laten bouwen
om kolenbunkers te vullen, zeg
maar silo's, acht in totaal. In zo'n
bunker konden we de inhoud van
wel zes met kolen geladen spoorwagens bergen.
Voordat ik die installatie had, liet ik
een Hoornse los ploeg van potige kerels het werk opknappen. Machielse
was daar voorman van. Die mannen
werkten hard, maar het duurde
toch te lang voordat zo'n schip leeg
was. Ze namen per keer een zak kolen op hun nek mee naar boven, de
kraan greep later één ton kolen tegelijk, dat schoot op. We moesten
daarom ook een groter schip hebben. Die van 60 ton voerde te weinig
kolen in een keer aan. Ik huurde van
mevrouw Wormsbecher een schip
met een inhoud van 200 ton. De
Wonnsbechers hadden zand en
grind gevaren, dat was over, daarom kon ik hun schip mooi benutten.
En op dagen dat Gerard Houter niet
naar Amsterdam hoefde om anthraciet in te nemen, gebruikten we het
schip om op onze beurt voor Ooms
Wegenbouw zand en grind te transporteren. Twee vliegen in één klap.
Het duurde niet lang of ik had tenslotte toch de grootste omzet in de
verkoop van steenkolen. Ach, het is
later wel weer goed gekomen tussen de collega's. En zo hoort het
ook".
Autogek
Handelsman, schaatser, zwemmen,
voetballer (Always Forward) en autogek, vooral dat laatste. Ligthart
heeft nog altijd zijn rijbewijs, hij

Geertruida de Leeuw, .Jans moeder, kohl?in
van het restaurant, die liever niet op zondag kookte.

stuurt ook nog, maar alleen op voor
hem bekende wegen, zegt 'ie. Als 'ie
90 mocht worden, dan laat hij de
auto voor wat ze is. Dan is het echt
over.
"Ik heb wel 25 automerken in mijn
leven gereden, maar ik heb in al die
jaren slechts één nieuwe wagen gekocht. Ik zag of hoorde meteen wat
er aan een auto mankeerde, als de
motor draaide. Zodoende reed ik altijd met gave automobielen. De een
geeft z'n gelei uit aan drank, de ander aan wijven, ik aan auto's; ik heb
er nooit spijt van gehad".
Ligthart bestudeert nog een keer de
foto uit 1916, die hem op zijn praatstoel van 1993 zette, probeert zich
tevergeefs nog andere namen te
herinneren, schudt z'n hoofd en
zegt tenslotte peinzend: "Ja, wat
kan een mens allemaal niet meemaken".

WERKZAAMHEDEN
PAKHUIS
Het bestuur van Oud Hoorn
roept medewerkers op voor
werkzaamheden aan de zolder
van Het Pakhuis. er moet verbouwd worden. Timmerlieden,
schilders en andere kundige
mannen/vrouwen ziijn welkom.
S.vp. aanmelden tel. 13571.
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Het 17e en l 8e eeuwse zeemanslied
Aflevering 3
Na een drietal afleveringen over reizen naar verre kusten, blijven we
deze keer dicht bij huis n.l. de rede
van Texel. In die dagen een verzamelplaats van de zeeschepen uit
o.a. Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen van de V.0.C. en de andere
maatschappijen zoals de G.W.C. en
de handel op de Levant. Immers op
de reden werden de schepen gereed
gemaakt voor de reis. Dat wil zeggen, de volledige bemanning werd
daar met lichters aan boord gebracht samen met de verdere benodigdheden voor d e re is. Daarna was
het simpelweg wachten op een gunstige wind. Dat deze wel eens flink
op zich liet wac hten, moge duidelijk
zijn. Voor deze reizen had men de
oostenwind nodig. De reis ging immers door de Noordzee via het Kanaal naar de Oost, danwel de West
of de Levant. In een aantal gevallen

werd ook boven Schotland langs
Ierland gevaren. Afhankelijk van
jaargetijden en/ of oorlogen dan wel
kapers. Zover gaat het onderhavige
lied echter niet.
Dicht bij huis, de rede van Texel,
wachtende op een gunstig windje,
verveling, hoe verdoe je je tijd.

Daarover gaat dit lied, "Zij liggen
met ge treur, vóór de Helse Deur".
Welke hel? De zee of het schijnbaar
doelloos wachten. Ja, de mannen
die getrouwd waren hadden het
kennelijk relatief makkelijker. Die
konden hun vrouwen laten overkomen, al zal dat uiteraard niet voor
een ieder mogelijk zijn geweest. De
niet gehuwden moesten wat vertier
zoeken op de wal, indien zij walpermissie konden krijgen. Op de wal
wil hier zeggen Texel danwel Den
Helder. Beide het absolute einde
van de wereld. Een soort kloosterle-

Ben van Tartwijk

ven was kennelijk je deel. Dat wat
de mens toch erg bezig houdt: het
instand houden van de soort, juist
dat moesten deze kerels ontberen.
De noodkreet in het lied is duidelijk.
en als de nood te hoog werd, werden zij afgescheept met een oud
wijf, tot tijdverdrijf.
De tekstdichter-rijmelaar geeft ons
na deze weeklank een opsomming
van de najaarsvloot. Het waarom
ontgaat mij, daar er geen wezenlijke
informatie gegeven wordt of het
moet een indruk zijn over de omvang van de vloot.
Alles bij elkaar naar mijn idee een
realistisch kijkje achter de schermen van het zo geroemde en verromantiseerde zeemansleven.
Dat h et voor de mannen niet altijd
kommer en kwel was, in een van de
volgende afleveringen.

* Helse Deur: naam van een zeegat
bij Texel.

EEN NIEUW LIED; OP DE 7 OOSTINDISCHE KERMIS SCHEPEN, LEGGENDE BINNEN TEXEL
Uit: "Het Nieuwste Medemblikker Sd1arrezoodje"

Op de wijs van Lonladerette

De Weste Wint wait van 't Jaar
Nu heel droevig dat is waar
De Oostindiesvaars 't wel weete
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Want wij heel verdrietig zijn
Zo groot als klijn.

Wanneer zij komen aan de wal
Bij de Boerinnen in 't Boerse Dal
Daar mene zij nog wat te vinden
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Dan brenge zij haar een Out wijf
Tot tijtverdrijf.

Casperdam ons Commandeur
Die zal zijle zonder getreur
Als d e Ooste wint begint te waien
Lonladerette, hou ye clan maar dom
Allegaar op goet gewin
Het Zeegat in.

De Ooste wint hier dikmaals quam
Maar 't schijnt dat hij Is bang
Hij ging weer na 't Wes te kere n
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Wij leggen hier al met getreur
Voor de helsche Deur.

Het is immers grote pijn
Die hier ongetrouwt nu zijn
Wil het maar bij je zelver denken
Lonladereette, hou ye dan maar dom
Meysyes die gemoetdlijk zijn
Geneest haar pijn.

Steeffkerk komt hier de eerste aan
Om dat wij 'er me moete gaan
Over Nepthenus woeste baren
Lbnladerette, hou ye dan maar dom
Nagel Nieuwt gaat hij in Zee
En wy moete me.

Maar die hier nu getrouwt zijn
Die hebben h ier wat minder pijn
Want zij haar Vrouwtjes laten halen
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Want als bij zijn bij malkaar
Wat scheelt het haar.

Die dit Lietje heeft Gedigt
Achte het maar van zijn pligt
Want zij me in veel pijn leven
Lonlaclerette, hou ye dan maar dom
Daarom Meysyes komt dog voort
Die haar klagte hoort.

Gunterstein my wel verstaat;
Diemermeer en de Paleast ook gaat,
Goyschalks Oort wij niet vergeten;
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Hartenlust komt agter an
Hou je daar dom van.

Maar de vrijers die 'er zijn
Leven in veel groter pijn
Want zij hier haar yonge leven
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Verslijten al met malkaar
Als of 'er zij Munnike waar.

Nu wil ik voorhale gaan
Van de Schepen die er gaan
Die moeten varen na Oostindi
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Want zij leggen bij malkaar
Van het Oude Jaar.

Hoort nu moete wy hier vandaan
Na de Kaap in Godes naam
En voorts na Batavia zylen ;
Lonladerette, hou ye dan maar dom
Eider zyn voornemen doet;
Ten spoedigsten moet.

De Wes-te
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Boekbespreking

H. W. Saaltink

Hoorn oh ja - van harte aanbevolen
Hoorn, oh ja. Van mensen en dingen die voorbijgingen 1993.

Plaskruizen, IJslandse kunst, een gerestaureerde volière, een 103-jarige
en een geredde poes. Een jaar opmerkelijke en minder opmerkelijke
voorvallen in Hoorn, neergelegd in
een reeks foto's met bijpassende
teksten. Het boekje "Hoorn oh ja,
van mensen en dingen die voorbijgingen 1993". Het is nu al weer het
derde in deze reeks, uitgegeven
door de Hoornse VVV, samengesteld door Herman Lansdaal en
Hans Schipper, met foto's van Marcel Rob, Henk de Weerd, Theo
Groot en Klaas Laan en teksten van
Herman Lansdaal.
De samenstellers kozen dit jaar
voor een wat gewijzigde opzet. De
foto's, die de ruggegraat vormen
van deze publikatie, zijn niet meer
in zuiver chronologische volgorde
geplaatst maar gegroepeerd in enkele rubrieken: Nieuws, Mensen,
Cultuur, Momenten, Historie, Opvallend, Bedrijvigheid en Sport. Een indeling waarvan de onderdelen niet
geheel naadloos op elkaar aansluiten.
l)iteindelijk zijn al de weergegeven
feiten nieuws. En waarom is de aanbieding van een kinderboek door
Wieteke van Dort in het Westfries
Museum een Moment en valt een dito overhandiging van het boekje
over de Hoornse poortjes onder het
hoofd Historie. Maar een kniesoor
die daar op let.
Het best geslaagd vond ik het
hoofdstukje 'Mensen'. Met een
prachtige foto van Kees Wijnker in
het koor van de Cyriacus-kerk bij
zijn afscheid als koster van deze
kerk aan het Grote Noord. Een mens
tegen de achtergrond van wat zijn
leven vorm gaf, de kerk. Maar er
gaat altijd weer iets in mij kriebelen,
als ik lees, dat de 62-jarige Wijnker
bijna vijftig jaar koster is geweest.
Ik vraag me dan af, welke kerk indertijd een twaalfjarige koster in
dienst had. Maar belangrijk in dit
hoofdstukje is dat het over mensen
gaat, meest gewone mensen die wat
van hun leven probeerden te maken. Dat is wat het boekje zo sympathiek maakt, de aandacht voor de
alledaagse mens in Hoorn. Van de
meer dan tweehonderd foto's heb ik
er maar drie geteld, waarop niet een
mens te zien was.
Ik kan dit verslag over alles wat

Hoornse mensen deden en beleefden van harte bij onze lezers aanbevelen. Voor f 13,95 alom in Hoorn te
verkrijgen. Tegen gereduceerde
prijs zijn bij de VW in Hoorn ook
nog de eerste uitgaven verkrijgbaar.
Het is goed te weten dat de vereniging Oud Hoorn haar medewerking
aan deze publikatie heeft verleend.
Het bestuur is van mening dat uitgaven als deze passen in de doelstelling van de vereniging. Een bestuurslid van Oud Hoorn zal om die
reden de uitgave 1994 mee helpen
samenstellen. Het ligt bovendien in
de bedoeling uitbreiding te geven
aan de informatie.

GERARD BOEDIJN
In het artikel over de musicus
Gerard Boedijn (december-nummer 1993) stond geschreven dat
hij de enige zoon van geweermaker Arie Boedijn was. Dat blijkt
niet zo te zijn. Het echtpaar Boedijn had nog een zoon (Jan) en
twee dochters (Alida en Ida).
Gerard was de jongste van de
vier. Hij werd geboren in perceel
Grote Oost 147 en niet op Draafsingel 5, naar welk adres het gezin later verhuisde.

27

KENT U HOORN OOK ZO?

J.M. Baltus

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn
De vorige prijsvraag was niet voor iedereen even makkelijk, vooral foto 3
gaf wat problemen omdat deze een zo laag-bij-de-gronds ornament afbeeldde. Maar de trouwe inzenders kwamen er toch weer uit, hoewel flink geaarzeld werd tussen Oosterkerk en Koepelkerk bij foto 1.

De oplossingen

Foto

3

Het ornament met de "Vlaamse wortel" is te vinden aan de ingangspartij van de Grote Kerk. De fam. Lampe telde daar in totaal zes van die
wortels, een hele bod dus!
Foto 5

Foto 1

De fam. Lampe schrijft: "We vonden
zo'n bordje aan de Koepelkerk aan
het Grote Noord. Maar nee, deze
was het niet, de stenen en het voegwerk waren veel te nieuw, dus zochten we naar een ander monument,
en ja: dat was de Oosterkerk." En
dat klopt, de bordjes zijn hetzelfde,
de kerken zij n anders.
Foto 2

Rik Singer schrijft: "Het engeltje (of
Cupido) is er een van de vier aan de
onderkant van Muntstraat 8 (tot
voor kort schoenmakerij De Zwart).
Het pand en de gebruikers is vorig
jaar maart nog besproken in dit
Kwartaalblad. Omstreeks 1920 was
hier werkzaam de heer J. Bakker,
van beroep masseur en
magnetiseur." In H(oorn)H(uizen)S(traten) M(ensen) staat helemaal
aan het begin op blz. VI ook een foto van zo'n "muisdicht" rooster.
Foto 4

J. de Rooy: " We kijken naar de achterzijde van De Doelen, de voormalige ingang naar het Doelenplein,
aan On<lcr cl<.: l300111pJcs. De op hel
bordje vermelde kleuterschool was
Puk en Muk. De ingang naar het
plein was vroeger afgesloten door
grote, houten deuren (netter dan
dit gazen wangedrocht van nu ...)"
De plek was voor de jeugdige inzenders Josine en Christiaan Schrickx
niet onbekend: ze hebben er zelf
nog op school gezeten.
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De sokkel van het beeld van Jezus
Christus voor de Koepelkerk aan
het Grote Noord dat al sinds jaar en
dag de opgestoken wijsvinger mist.
Anker, hart en kruis zi jn symbool
voor hoop, liefde en geloof. Volgens
J. Wester had de omgeving hier er
anders uitgezien als architect A.C.
Bleys zijn zin had gekregen. "Hij
had een plein voor de kerk willen
realiseren. Dit had dan ten koste gegaan van de tegenoverliggende panden aan het Grote Noord. Misschien
is dit laatste de reden dat daar
nooit een kerkplein gekomen is."
Goede oplossingen kv.ramen binnen
van:
Mevr. A.J. Dol-Schellevis, Josine en
Clirlsliaa11 Schrîckx, J.J-1.J. Wester,
Rik Singer, D. Tangeman, J. de Rooy,
mevr. M.C. Mes, R. Mantel, Tine en
Arnold de Wolff uit Blokker, Vera en
Chris Hellingman, Ciel en Gerard
Lampe. Vrouwe Fortuna koos ook
d it keer een paar, namelijk de
fam. Wolff uit Blokker, die dus samen een bestemming voor de welverdiende boekenbon kunnen gaan
bedenken.

De nieuwe vraagstukken

Foto 1: Een deurpartij met maar liefst twee (fraaie)brievenbussen voor één huis. Waar?

Foto 2: In Hoorn zijn nog enkele waterpompen te bezichtigen. Deze, die al aardig door klimop wordt aangevallen,
is op een van de mooiste plef'?jes in Hoorn te zien.

Foto 4: Een molensteen in hartje Hoorn. Wie weet hier
meer van?

Foto 3: Een mini-huisje (?) zonder dak. Waar staat dit
kleinste huisje van Hoorn?

Foto 5:
Een stukje middeleeuwse
beeldhouwkunst: twee mythologische
dieren en daaronder gotische
letters. Waar?
En wat voor
dieren zijn
het?

Graag weer uw oplossingen (schriftelijk) met eventueel commentaar uiterlijk 1 mei a.s. naar J.M. Baltus, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. U maakt dan kans op de bekende Oud Hoorn-boekenbon.
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Stadsbeeld-restauraties-wijzigingen-verval
Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie en
andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben
d.d. 15 februari 1994
Achter de Vest 1 (rijksmonument)
Mariatoren uit 1508. Gemeente
Hoorn heeft toren voor symbolisch
bedrag van f 1,- overgedaan aan
Vereniging Henclrick cle 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
Nieuwbouw bedrijfspand/woning in
volle gang

Achterom 99: nieuwbouw

Bierkade 1 (gem. monument)
Voormalig kaaspakhuis De Zon. Interne verbouwing en grote opknapbeurt.
Bierkade 4 (gem. monument)
Voormalige kaaspakhuizen. Worden
domicilie van het nieuwe Museum
van de Twintigste Eeuw. Ook wordt
de Maquette Hoorn Anno 1624
(vroeger in Noorderkerk) hier ondergebracht.
Binnenluiendijk 2
(rijksmonument)
Voormalig gebouw van de Westindische Compagnie; nu Vrijmetselaarsloge. Achtergevel wordt gerestaureerd.

Breed 2, hoek Westerdijk: verbrand

Breed 2 (hoek Westerdijk)
Turks en Italiaans restaurant grotendeels uitgebrand.
Breed 5-7
Voormalige technische groothandel
en winkel. Inwendige verbouwing
t.b.v. nieuwe gebruiker: de Woningbouwvereniging Hoorn.
Breed 12 (rijksmonument)
Eigendom ver. Oud Hoorn. Opknapbeurt is voltooid en brandveiligheidsvoorzieningen zijn getroffen.
Aanbouw in tuin is herbouwd. Restauratie achtergevel met fraaie puibalk is voltooid. Plan voor aanpassing interieur van het voorhuis.
Da/plantsoen, overbouwd door bank-barak
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Dal 7-8
Vestiging ABN-AMRO-bank. Wordt
inwendig gebouwd. In verband hiermee tijdelijke barakvestiging in Dalplantsoen.
Draafsingel 6
Vakschool
voor
uurwerktechniek; nieuwe functie: Sportschool
F. v.d.Werff. Gem. momumentencie
adviseert plaatsing op gem. monumentenlijst.
Duinsteeg
Open ruimte links naast nr. 15; plan
om deze lege plek vol te bouwen
door aann.bedrijf De Combi.
Duinsteeg 15 (rijksmonument)
Nieuw plan voor restauratie en verbouw, opdrachtgever De Combi.
Gedempte Appelhaven
Huisjes naast Koetshuis ·zijn gesloopt voor nieuwbouw appartementencomplex.
Gedempte Appelhaven 28-34
Woonhuizen eind l 9e eeuw. Restauratieplan Stichting Stadsherstel in
voor bereiding.
Grote Noord 9-11 (rijksmonument)
Sportschool verhuist naar Draafsingel 6. Nieuwe functie panden nog
onbekend .

Duinsteeg 15

.Grote Oost 40 (rijksmonument)
Antiekzaak, hoek Bottelsteeg. Plan
voor wijziging zijgevel, vloer- en
gevelverhoging en vernieuwing kap.
Monumentale kap wordt onderzocht.
Grote Oost 60 (rijksmonument)
Oosterkerk; uithangende klok behoeft opknapbeurt wegens inwatering.
Hoofd
Tijdens wateroverlast deze winter
bleken de sluizen bij Hoofdtoren
niet in staat het water te keren. Vandaar plan van de gemeente muren
en hangwerk op te knappen en te
restaureren.
Gedempte Appelhaven: nieuwbouw naast Koetshuis

Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm clakpanloos.
Italiaanse Zeedijk 56
(rijksmonument)
Plan voor verbouwing met nieuwe
dakkapellen.
Jeudje 6-8-10 (gem. monument)
Voormalige
arbeiderswoningen.
Aangekocht door Stichting Stadsherstel om te worden gerestaureerd.

Julianapark
Er wordt door belanghebbenden gediscussieerd 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 in ijskast.

Lichtmastenfabriek buiten gebruik.
Gebouwen thans in gebruik door
Stichting De Achterstraat.
Kerkplein
Groeit langzamerhand vol met attributen als verkeersaanduidingen,
plaskruis, horeca-kiosk, drie glasbakken, parkeerborden, vlaggemasten, reclames, fietsrekken, enz. enz.
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Kerkplein 39 (rijksmonument)
Oude Sint-Jansgasthuis (Boterhal)
uit 1563; nu kunstenaarscentrum.
Restaura tie interieur en kap in september gestart. Van de natuurstenen consoles onder de moerbalken
van benedenverdieping is de l 6eeeuwse verflaag ontdekt; plan voor
herstel hiervan. (zie binnenpagina's)
Kleine Noord 32 (rijksmonument)
Noorderkerk. Restauratie van kap
en toren i.v.m. aantasting door bonte knaagkever (grote houtworm).
Uithangend klok behoeft opknapbeurt tegen inwatering.
Kleine Oost 41 (rijksmonument)
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer
zit vast; kan niet wijzen.
Korenmarkt 6 (rijksmonument)
Krijgt nieuwe functie; ten behoeve
daarvan inwendige verbouwing.
Architect: Kevzer & van Doorn & van Oulln Alkma:

Mosterdsteeg
Gem. Monumentencie adviseert
plaatsing voormalige kazernegedeelte aldaar op gem. monumentenlijst. Plan voor appartementenbouw.

Telefoon 072 • 153434

Makelaar. Jacobus Recourt Amsterdamlil
Teleloon 020 • 6750606

Muntstraat 8 (rijksmonument)
Woonhuis met houtconstructie uit
ca. 1595. Pand wordt verbouwd met
zoveel mogelijk behoud van monumentale waarde.
Nieuwe Noord 56~58
(rijksmonumenten)
Gebied om deze halsgevels uit 1730
(bedrijf R.Groot) t ussen Nieuwe
Noord, Duinsteeg en Ramen wordt
deels kaalgeslagen en herbouwd
met behoud van (drie) monumentaIe panden (opdrachtgever: Aann.bedrijf De Combi.
Nieuwsteeg/Nieuwstraat
(rijksmonument)
Sint-Caeciliakapel uit 14e eeuw. Grote knaagkever gesignaleerd in kap.
Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; muren en houten
gewelf in slechte staat.
Nieuwstraat 23 (rijksmonument)
Oude Stadhuis uit 1631. Nu met diverse functies, o.a. V.V.V. Gemeente
dubt over restauratie en functiewijzigingen. Hierin is nu gevestigd de
Archeologische Dienst van het
Westfries Museum.
Noorderplantsoen
Gemeente wil gedeelte van dit
plantsoen voor Station gebruiken
voor plaatsing van een of meer vaste kramen.
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Ramen 31

Onder de Boompjes 2
Monumentencommissie adviseert
het college dit pand op de gem. monumentenlijst te plaatsen.
Onder de Boompjes 21
(rijksmonument)
VOC-pakhuis; ruimte voor theater,
tentoonstellingen en documentatiecentrum. Oud Hoorn is bezig met
haar zolder meer geschikt te maken
voor vergaderruimte en expositiefaciliteiten.
Hangwerk buitendeuren moet gerestaureerd worden.
Onder de Boompjes 22
(rijksmonument)
(Rechter)VOC-pakhuis uit 1606. Al
geruime tijd ontbreken de omhoogen omlaagklappende luiken. Gemeente belooft herstel.

Oostereiland
Omvangrijk
gevangeniscomplex
met o.a. 19-eeuwse bebouwing en
oudere fragmenten. Wordt weer als
gevangenis gebruikt. Oostereiland
nu ook gedeeltelijk openbaar wandelterrein. Monumentale waarden
zijn beschreven; monumentencie
adviseert plaatsing op gem. monumentenlijst.
Plan voor aanlegsteiger op Oostereiland voor charterschepen aangevochten door omwonenden.
(Oude) Turfhaven
Muur van vleugel van voormalige
Weeshuis is sterk aangetast.
Ramen 4 (rijksmonument)
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1768.
Restauratieplan voor casco, kap en
gewelf.

Ramen 31 (beeldbepalend)
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit
1865. Ver. Oud Hoorn heeft gemeente verzocht dit pand op de
gem. monumentenlijst te plaatsen.
Gem. monumentencie gaat accoord.
Wordt verbouwd door De Combi.
Rode Steen/Kerkplein
Door diverse belanghebbenden en
door ver. Oud Hoorn wordt bij de
gemeente aangedrongen om te komen tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein. Eerste stap is
gezet: parkeerverbod rond standbeeld 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.
Rode Steen 16 (rijksmonument)
Vestiging ABN-AMRO-bank; door gemeente aangekocht t.b.v. uitbreiding Westfries Museum.
Stationsplein
Plannen tot reconstructie en nieuwbouw in stationsgebied, mede i.v.m.
nieuwe opzet busstation.
Trommelstraat 19
(Arbeiders)woning.
Aangekocht
door Stichting Stadsherstel. Gesloopt voor herbouw.
Turfhaven
Plan voor nieuwbouw i.p.v. bestaande muur.
Veemarkt 6 (rijksmonument)
Voormalige
Huiszitten-Weeshuis.
Tussen 1795 en 1926 Kazerne van
Hoornse Garnizoen. Daárna verbouwd tot Automobielbedrijf. Plan
voor nieuwe functie (bankvestiging). Bedoeling is de onderpui uit
1926 in oude vorm te herbouwen.
Visserseiland
Plan voor nieuwbouw van ca. 150
woningen (in hoogbouwflatvorm).
Vollerswaal/Karperkuil
Sluis functioneert niet meer; is in
verval.
Westerdijk
(provincia~ monument)
Bedreigd door plan tot nieuwbouw
hotel-annex-zwemparadijs. Plan om
te starten na bouwvakvakantie 1988
(!). Daarna plan voor hotel met medische praktijk.
Start bouw volgens zeggen augus-

Trommelstraat 19: nieuwbouw door stadsherstel.

tus 1991. Nu ( 1994) alle plannen gestopt(!?) Idee om op braakliggend
terrein een (tijdelijke) speeltuin te
vestigen.

Zon 11 (rijksmonument)
17e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval.

Wisselstraat
Ontwerp van Carolus Diederich
voor nieuwe gevelsteen boven "Oude-Vrouwenpoortje" i.p.v. verweerd
reliëf door div. commissies goedgekeurd. (Oude steen gaat naar Westfries Museum).
Zon 5-7
Gem. monumentencie adviseert dit
( dubbel)pand op de gem.monumentenlijst te zetten. Plan voor verbouw tot drie woonhuizen.
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Men vraagt ons
Het is prettig te kunnen constateren, dat deze rubriek zich nog steeds in
de belangstelling van een grote groep lezers mag verheugen. Waarom
kijken we toch zo graag naar schoolklassen op reis, jubilerende gezellenverenigingen en voetbalclubs uit de eerste helft van deze eeuw? Wellicht omdat we telkens weer een stukje verleden te zien krijgen, herkenbaar dichtbij en toch ook vreemd ver af. Het Rode Steen blijft het Rode
Steen ook al dragen de vrouwen zwarte japonnen tot op de grond en lopen de mannen er rond met een pet en de heren met een hoed. De Turfhaven is herkenbaar aan het Sint Pietershof, maar op de voorgrond liggen de turfschuiten op de plaats waar nu het gemotoriseerd blik voortraast. De schoolklassen van toen zitten nu in de conversatiezaal van
Westerhaven, maar hun namen brengen een wereld van herinnering
naar boven.
Voetballende typografen en
kistenmakers
Ik ontving deze keer vier nieuwe foto's. Van de heer P. Peercleman van
de Lambert Meliszweg een opname
met de zesde klas van de Sint Jozefschool uit 1930, van de heer G.
Houtman een exemplaar met de
eerste klas van H.B.S. uit 1946, van
de heer J.P. v.d. Knaap een onbekende, maar duidelijk katholieke mani-

festatie op het bordes van het stadhuis van kort voor de tweede wereldoorlog en tenslotte van Jaap
Schaper uit de Muntstraat een interieur met personeel van de bank
naast het Westfries Museum aan de
Rode Steen. Inlichtingen over eerder geplaatste foto's kreeg ik van
een onbekende over de foto van het
typografenelftal (blz 72 van het juninummer) en van de heren Peetoom

Zesde klas van de lagere schoof aan de Draafsingel met meester Van Berkel.
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van de Lageweg, C. v.d. Werd, J.Th.
Rijper en M. Rijper over de kistenfabriek aan het Kleine Oost (blz. 151
van het decembernummer). Mijn
hartelijke dank voor de ontvangen
foto's en het toegezonden materiaal.
Allereerst de binnengekomen reacties. De onbekende deelde mede,
dat nummer 1 op de foto met de
voetballende typografen Cor van de
Rol moet zijn, die bij de Ford garage
werkte. Dat moet dan de meest linkse figuur op de achterste rij zijn.
Geen typograaf dus. Keeper was
Thijs Beek, de tweede van links op
de voorste rij. Beek woonde op het
Pelmolenpad en werkte bij de Westfriese Courant, die in de wandeling
het Buttertje werd genoemd naar
zijn eigenaar.
De werknemers van de kistenfabriek trokken veel aandacht. Via de
heer Lukas van Opzeeland kreeg ik
een bijna volledige lijst met de namen van de heer Van der Werdt, die

de onbekenden, die nu allen al een
eind in de zeventig moeten zijn.
Foto 2 toont ons de volgende generatie. Ik ontving hem van mevr. Petra Rhodens-de Ridder uit de Rotius
straat. Het is een klasje van de
christelijke kleuterschool aan de
Peperstraat uit 1948 of 1949 met
een in het vak vergrijsde leidster en
een jongere kracht. Van de in moederlijk breiwerk gehulde schare
kennen we alleen de namen van
Trudie Klay en Petra de Ridder, eerste en derde op de voorste, zittende
rij, en van Riet Beek, de vijfde op de
middelste, staande rij. Van U graag
de namen van de overigen met inbegrip van het onderwijzend personeel.
Klasje van de christelijke lûeuterschoo/ aan de Peperstraat.

zelf ook op deze opname voorkomt.
Neemt U er de schets met de nummers even bij. 1. Jan Roorda. 2. C.
v.d. Werdt. 3. Chris van Harlingen. 4.
Jan Rijkhof. 5. Emmelkamp. 6. Een
onbekende. 7. Spil, die uit Zwaag
kwam. 8. Jan Brand. 9. Stroet uit
Blokker. 10. Kees Duikstra. 11 Jaap
Vijzelaar. 12. Sjaak Hulskes . 13.
Toon Tros. 14. Sievert Molenaar. 15.
Thijs Nooi. 16. Herman Krol. 17. P.
Brand met eeuwig een peuk in zijn
mond. Alhoewel er van deze man
weinig te zien is, kunnen we constateren , dat de opmerking juist is. 18.
Willem Scheepers. 19. Henk Rühl. 20
Toon v.d. Koelen. 21 Vader Krol. De
man ziet er voor zover zichtbaar,
toch niet zo oud uit. 22 Tinus Haring. 23 Meereveld. 24 T. of R. de
Hoog.
De heer M. Rijper van de Drieboomlaan bevestigt de naam van nr. 12.
Nr. 24 is ook volgens hem een De
Hoog, maar met de voornaam
Govert. Sjaak Hulskes en Govert de
Hoog zijn inmiddels overleden. De
heer J.Th. Rijper uit Amsterdam
geeft ook de naam van nr 13, Toon
(Antonius) Tros, geb Hoorn 17-091899 en overleden te Edam 23-031982. Verder noemt hij 19, Henk
(Hendrik) Rühl, geb. Hoorn 08-101922 en overleden Hoorn 18-091992. Tros en Rühl waren door huwelijken verbonden met de fami lie
Rijper. De heer Peetoom geeft nog
de naam van de enige onbekende,
nr. 6. Dat is Jaarsma van de Venelaan. Stroet woonde volgens hem in
Blokker aan de Zuiderdracht.

Scholen
Als eerste van de nieuwe foto's een
opname van de heer Hellingman.
Zie foto 1. Het is de 6e klas van de
school aan de Draafsingel met
'meester' Van Berkel. Voor enkelen

misschien een oude bekende, want
we plaatsten zijn portret in deze
reeks ook al in 1987 op blz. 23 van
het maartnummer. Op de foto zien
we op de voorste rij banken van
links naar rechts T. Polman, Gré
Winkler en twee onbekende jongens. Op de tweede rij Gré Leegwater, Jo Hellingman, Mien Kind en
Trijnie Willemse . Op de derde rij
Jan Dinkla, Chris Hellingman, de inzender, Gré Graboutsie (ik heb een
vermoeden, dat dat Grabowsky
moet zijn), Gré Rutgers en onder
voorbehoud Willie Doornbos. Op de
vierde rij Jan Pik, F. Opmeer, een onbekend meisje, Junie Roos en alleen
in de bank Willie Dobbe. Naast de
meester drie onbekende jongens en
op de achterste bank van de middelste rij Lies Davidson en een onbekend meisje. Graag de namen van

Mandolines en Lutherse
strandvreugde
Als derde een foto van de mandoline vereniging 'Entre nous' onder
de leiding van de zo langzamerhand
in deze rubriek welbekende Roelof
Wassenaar, waarschijnlijk uit de
jaren dertig.
Ik ontving hem van mevrouw De
Rooij-Posch. Op de achterste rij zijn
onder meer te zien van links naar
rechts Jan Duin, Geer Pauw en ene
Kuiper. Op de middelste rij Co Slot
en natuurlijk de dirigent Roelof
Wassenaar. Onder het jonge volk op
de eerste rij zitten Bets Wormsbecher, wellicht Trien Pool en mevrouw De Rooij, toen nog Annie
Posch. Graag de namen van de overigen en ook een aanduiding van
wie wie is.
De vierde foto vormt een probleem
niet zozeer wat de voorstelling betreft - de namen van de meeste per-

Mandoline vereniging "Entre nous".
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de dame is op het origineel een grote kraan zichtbaar, waardoor we de
scene in de buurt van de Afsluitdijk
zouden kunnen plaatsen. De kleding
doet vermoeden, dat de foto ergens
in de jaren dertig is gemaakt. Op de
bijbehorende envelop staan zeventien namen terwijl volgens de foto
achttien vrouwelijke personen en
één jongeman zich hier aan het wufte strandvermaak overgeven. Ik beschik over de namen van Dik Woestenburg, mevr. Tober, A. Zijlstra,
mevr. Meilof, mevr. Polman, mevr.
Kuipers, Trui Zijlstra, T Ruitenburg,
A. Bakker, A. Benrath, A.T. Oerlemans, Wil Waards, Nel Polman, Tini
Polman, Ali Kuipers, Beemster en
Jaarov. Het lijkt me, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om uit
te vinden, wie wie is en welke namen ontbreken. Ik vraag me af,
waarom die ene jongen zich tussen
al die vrouwen bevindt.

lutherse strandvreugde.

sonen zijn bekend - als wel zijn herkomst. Het exemplaar is enkele jaren geleden in mijn bezit geraakt en
het is me nog niet gelukt de eigenaar te achterhalen. Misschien dat

Openbare plechtigheid met lwtholieke inslag.
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deze zich na plaatsing alsnog bekend wil maken. Het betreft een uitstapje van leden van de lutherse
kerk die zich aan strandgenoegens
overgeven. Tussen de vierde en vijf-

Uit het rijke Roomse leven
De vijfde foto, die ik van de heer J.P.
v.d. Knaap ontving, is er een uit het
rijke Roomse leven. Een zanghulde
aan de burgemeester op de stoep

Personeel van de Amsterdamsche Bank aan de Rode Steen.

van het stadhuis. Waarschijnlijk
eind jaren dertig. De opname is te
dateren door de aanwezigheid van
burgemeester Leemhorst en de kleding. Nog maar enkele heren, onder
wie de burgemeester, herkenbaar
aan zijn ambtsketen, dragen een
staande boord. De hoofden der oudere dames zijn gedekt door strooien hoedjes, de jongeren hebben een
kapsel met wat we toen watergolf
noemden. Eén priester met toog, de
anderen in zwart pak. In de gang
van het stadhuis staan N. Bos, directeur van de Noorder Bank en
met snor A..J. v.d. Knaap, hoofd van
de Sint Josephschool aan het Achterom. De man met het hoge voorhoofd vóór hen is een onbekende.
Voor hem deken J.C. v.d. Wiel
en daarnaast burgemeester Leemhorst. Schuin voor de burgemeester
J. Spigt met hoed, regenjas en opgerolde krant. De dirigent is R. Moeskops. Achter Moeskops met een
witte pochet B. v. Bockxmeer. Boven het -hoofd van Moeskops, notaris S.J.J. Luijckx met bril. Het moet
. een gebeurtenis van nationaal belang zijn geweest, want . er werden
nogal wat lintjes gedragen.
Ik ontvang graag de ontbrekende
namen en verder zou ik willen

weten, bij welke gelegenheid deze
foto is gemaakt.
Bankpersoneel
Tenslotte de zesde opname. Een
aantal personeelsleden van de bank
aan de Rode Steen naast het Westfries Museum. Dat was de Amsterdamse Bank, later met de Rotterdamse Bank gefuseerd tot de AMRO. Een voorganger van de Amsterdamse Bank in dit gebouw was de
de Noordhollandse Credietbank.
Hoewel we de namen van alle personen op de foto weten, plaatsen
we deze opname toch, omdat werkfoto's ook uit die tijd zeldzaam zijn
en omdat de hier getoonde ruimte
binnen niet al te lange tijd door het
Westfries Museum in gebruik genomen zal worden. Volgens de duidelijk opgestelde kalenders is het 14 ·
december, volgens de bijgeleverde
informatie 1959 of 1960.
De buisstoelen zijn karateristiek
voor de jaren zestig evenals metalen ladenkasten. Wat ouder is de
houten tafel rechts met afsluitbare
kap. Het vrouwelijk personeel is
nog ver in de minderheid. Links
naast de ladenkast zit achter wat nu
een antiek model Remington is, de
heer Blauw, duidelijk afgescheiden

van de rest van het personeel en
dus in een leidinggevende positie.
Bij het raam links mej., dus geen
mevrouw, Pol. Aan de tafel rechts
tegen de wijzers van de klok ingaand, vooraan de .heer Schaper
met theekop, dan de heer Mooy,
met bril de heer Nap, enigszins achteruitgezakt de heer Ooms, achter
de tafel de heren Groenland, Huibers en Koning en aan de rechterkant van de tafel de heer Kooter. en
de dames Van Petten en Schwietert.
Wellicht kunt U nog wat aanvullende informatie over deze personen
verschaffen. Van mevr. Schwietert
weten we dat zij enkele jaren geleden is overleden.
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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 onderwerpen moeten binnen het belangstellingsgebied van "Oud
Hoorn" liggen. De bijdragen worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie of van het bestuur van de vereniging. Er kan alleen
schriftelijk gereageerd worden. Op verzoek kan Uw naam en adres worden weggelaten. Brieven dienen geadresseerd te worden aan de redactie.
Mijne Heren,
Hierbij wil ik u graag een paar kleinigheden voorleggen die mij zijn opgevallen toen ik afgelopen zomer
deelnam aan een aantal stadswandelingen, die ik overigens erg leuk
vond om mee te maken.
Bij een wandeling over de Grote
Oost kwamen wij bij het huis waar in
een gevelsteen putten voorkomen. Er
werd verteld, dat men waarschijnlijk
een vergissing had gemaakt, of niet
zo nauw had gekeken, want de oorspronkelijke bewoners heetten ' Van
Petten' en niet 'Van Putten', zoals de
steen veronderstelde. Nu is het zo,
dat de putten wel degelijk voorkomen in het oude wapen van Petten
(zie b.v.: Getekend land, nieuwe
beelden van Hollandsch Noorderkwartier, bldz 133, gevelsteen uit het
voormalige raadhuis van Petten
voorstellende 3 putten). Je mag dus
veronderstellen dat de bewoners wel
uit (of' 'van') Petten kwamen. Er
werd dus waarschijnlijk geen foutje
gemaakt door de maker van de gevelsteen, maar wel door de gids.
Bij een wandeling door de Peperstraat vroeg de gids zich af hoe die
naam hier terecht kwam, want deze
straat stond niet bekend als een
plaats waar peper werd verhandeld.
Naar mijn beste weten komt deze
naam in vrij veel plaatsen voor
(o.a. in Utrecht en in Amsterdam als
zijstraatje van de Prins Hendrikkade,
bijna direct aan het IJ dus) en is zij
afkomstig van de rietlanden die hier
in vroeger eeuwen waren. Men
noemde dit riet papyrus en maakte
hier o.a. in Egypte papier van.
Van papyrus via papier naar peper
dus.
Misschien is het toch aardig dit voor
de zekerheid na te kijken en (als
mijn verhaal op waarheid blijkt te
berusten) dit door te geven aan uw
gidsen.
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Verder heb ik nog een vraag over
een oude ansichtkaart die ik in mijn
bezit heb. Er staat op genoemd kaartje gedrukt: Oude Turfhaven. Het laat
een ophaalbruggetje z ien bij Hotel
Doelen, kruising Achterstraat/Oude
Turfhaven en zelfs een stapel turfjes
ontbreekt niet. Er staat handgeschreven op: gezicht op de Martelaarsgracht 1880. Een postzegel en stempel ontbreken helaas, zodat ik daar
verder geen wijs uit kan worden.
Voor zover ik weet is de Turfhaven
gedempt in 1878. Is dat misschien in
gedeeltes gedaan en kan het dan dus
zijn, dat juist dat stukje nog bestond
in 1880? Wanneer het gebruik van
ansichtkaarten precies in zwang
kwam, is mij niet duidelijk, maar
1880 lijkt wel heel lang geleden.
Is het ook bij iemand van Oud Hoorn
bekend, waarom de naam Martelaarsgracht daar gebruikt werd?
In het Westfries Museum wist men uiteraard van die oude naamgev.ing,
maar kon men mij niet zo snel een
antwoord geven op de vragen: wie
werden er gemarteld, door wie werd
men gemarteld, wanneer en waarom?
Op het kaartje is ook nog een soort
pop aan de muur te onderscheiden,
ongeveer drie huizen voorb ij Hotel
Doelen op Onder de Boompjes. Het
lijkt op zo'n Amerikaanse pop (Uncle Sam) met blauw jasje en witte
broek, inclusief een hoge hoed. Of
was daar misschien een schoorsteenveger gevestigd, die droegen immers
ook van die hore hoeden? Alleen die
witte broek lijkt dan wat vreemd".
Het kan zijn, dat al het voornoemde
al eens in een kwartaalblad is verschenen of dat ik misschien met dit
soort vragen ergens anders moet
z ijn. Mocht dit het geval zijn, dan
hoor ik dit graag van u.
Met vriendelijke groet
Lydia Hoogland

De vragen in de bovenstaande brief
zijn, met uitzondering van de kwestie Peperstraat, in dit blad niet eerder behandeld en omdat ze volkomen passen in het belangstellingsgebied van de lezers van ons kwartaalblad wil ik trachten er een antwoord op te geven.
Het huis met de gevelsteen met enkele putten. In dit huis, Grote Oost
10, woonde niet een familie Van Petten, maar de familie Pet. De naam
Pet komt al in de l 7e eeuw in Hoorn
voor.
Het woord 'pet' is inderdaad verwant met het woord 'put'. Het lijkt
mij ook aannemelijk, dat degene die
de opdracht gaf voor de gevelsteen
nog het verband tussen pet en put
heeft gekend en hier dus een sprekend wapen heeft laten maken. Dat
de familie Pet uit Petten afkomstig
is, is mogelijk, maar een directe relatie tussen de twee namen bestaat
er niet.
Peperstraat: Voor een verklaring
van d e naam Peperstraat kan ik verwijzen naar het artikel van J.l. de
Groot in dit blad 1• Omdat de meeste
lezers deze bijdrage van meer dan
zeven jaar geleden waarschijnlijk
niet meer ter beschikking hebben,
vat ik de daar gegeven verklaring
nog eens samen. Het woord peper
in straatnamen heeft in de meeste
gevallen niets te maken met de bekende specerij, omdat het als naam
. voorkomt lang voordat in deze streken peper bij de bereiding van
voedsel gebruikt werd. Peper is in
dit geval volgens De Groot een
volksnaam voor de mattenbies (Latijnse naam Scirpus lacustris L.),
een rietsoort die in ons land langs
meren en rivieren groeit. De plant
werd in het verleden veel gebruikt
voor allerlei bind- en vlechtwerk. De
naam Peperstraat zou dan gegeven
kunnen zijn aan een straat die naar
een water leidde waar veel biezen
groeiden of een straat waar biezenvlechters woonden of hun voorraadschuren hadden. De verklaring
van de naam van de Hoornse Peperstraat zal dus gezocht moeten worden bij het moerassige gebied achter de Hoornse zeedijk (het Grote
Oost), waar veel riet en biezen
groeiden, eerder clan bij een straat
met een pakhuis van de V.O.C. waar
peper bewaard werd.
Er bestaat dus een relatie met biezen of riet maar die loopt niet via

Oude Turfhaven bij de Achterstraat voor de demping van ca. 1880.

het woord papyrus. De kunst van
het papiermaken verspreidde zich
in Europa vanaf de dertiende eeuw.
Het oude papier werd ui t lompen
vervaardigd, de papyrusplant kwam
er niet aan te pas en onze laat-middeleeuwse voorouders hebben het
woord uit het frans overgenomen
zonder een verbinding te leggen
naar het woord papyrus. De papyrus kende men in deze streken toen
ook helemaal niet.
Oude Turfhaven: De foto waarover
mevr. Hoogland spreekt, is ook opgenomen in 'Hoornse herinneringen' van Braasem en de Ruyter de
Wildt 2• Aan de rechterkant staat een
stapel bakstenen, geen turven.
In 1878 werd door de Gemeenteraad
slechts het besluit genomen dit deel
van de Turfhaven te dempen. Dat
wil niet zeggen, dat men in hetzelfde jaar begonnen is met het dichtgooien van deze gracht. Met de
demping van een deel van de Turfhaven en het Waaitje (nu Veemarkt)
wilde men de Hoornse binnenstad
beter bereikbaar maken voor het
verkeer vanaf het nieuw aan te leggen station. De spoorlijn naar Zaandam en het station werden pas in
1884 in gebruik genomen, zodat de
Turfhaven in 1880 best nog open

kan zijn geweest. Ook kan degene
die de tekst op de kaart heeft gekrabbeld zich een jaar vergist hebben.
Wanneer zo ongeveer de eerste ansichtkaarten met beelden uit Hoorn
op de markt zijn gekomen, weet ik
ook niet. Daarvoor kunt U het best
contact opnemen met een deskundige op dat gebied, zoals ons lid
Giel v.d. Zei. Het lijkt me heel goed
mogelijk, dat men voor de oudste
kaarten oudere, reeds bestaande foto's heeft gebruikt.
Het Martelaarsgrachtje zal genoemd zijn naar de martelaren die
voor het christelijk geloof zijn omgebracht - dat is de katholieke versie - of de martelaren die terwille
van het protestants-christelijk geloof zijn gedood na de kerkhervorming - de protestantse versie. Aan
welke van de beide mogelijkheden
we moeten denken, hangt af van de
tijd waarin die straatnaam voor het
eerst gebruikt is. Dat is niet bekend.
De naam Martelaarsgracht duikt in
officiële stukken pas op in het begin
van de 19e eeuw3 . Op oudere staclskaarten of belastingregisters heet
het stukje kade tussen Achterstraat
en Nieuwland Turfhaven. De naam
Martelaarsgracht zal in de volksmond al wel veel eerder gebruikt

zijn, maa r sinds wanneer valt natuurlijk moeilijk na te gaan.
Naar mijn mening heeft het derde
huis na het Doelenhotel, Onder de
Boompjes 5, geen pop aan de gevel.
Bij vergelijking met een foto van dezelfde gevelwand in 'Hoorn, huizen ,
straten, mensen' 4 lijkt het effect van
een pop ve roorzaakt te zijn door de
vooruitstekende gevel van het betreffende pand.

Noten:
1) J.I. de Groot, Het woord "peper" in straaten veldnamen. Oud Hoorn 8e jaargang,
bladz. 83 en 84.
2) W.A. Braasem, H.0.J. de Ruyter de Wilclt,
Hoornse llerinneringen, "Hoorn 1972", blz.

108.
3) Op 26.08.1810 verkoper Herman van
Buuren en Cornelis Swart als executeuren
van de boedel van Reinier Spruit aan
David Hartog een huis gelegen aan de
Martelaarsgracht te Hoorn, de Achterstraat ten Oos ten en Hendrik van den
Hoek ten Westen. Oudrechterlij k Archief
nr. 4548, blad 242. De naam kom t ook
voor op de kadastrale kaart van Hoorn uit
1822.
4) Hoorn, huizen, straten, mensen (1982),
bladz. 277.
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Hoe Hoorn veranderde
Foto 1. ± 1905. Een kijkje van de Kaasmarkt (nu Rode Steen) op het Grote Noord.
Het trammetje naar Enkhuizen staat klaar.
Deze paardeh·am begon 1886 te rijden en
.bleef dat doen tot J januari 1918.
Reizigers ko11de11 eventueel wachten in het
rechts op de hoek gelegen café, later het
Nederlandsch koffiehuis geheten dat i11
1917 plaats moest maken voor het 11u 11og
daar staa11de bioscooptheater.

Hoo rn

Groot~

Nootd

Foto 2. Het Grote Noord rond 1900 gezien
vanaf het kruispunt Breed-Kleine Noord.
Links is i11 het bovenlicht van het ronde
wi11kelraam de 11aam de Jongh Jzn te lezen. Later werd dit de fa. de Jo11gh e11 Eila11der die tot± 1964 ha11delde i11 luxe e11 huis·
houdelijke artikele11:
Rechts ziet u het geveltje va11 wat 11u de
Bo11te hond heet. Grote Noord. De jongen
staat tusse11 de rails van het trammetje dat
op foto 1 te z ien is. Op de hoek van het
toenmalige Grote Noord was het café-restaurant de Witte Engel gevestigd en daartegenover op de andere hoek een café, later
werd daar onder.de luifel de zaadmarht gehouden.

Foto 3. Op het kruispunt Breed-Grote Noord.Kleine Noord kijken we het Kleine Noord in
omstreeks 1912.
Rechts op de hoek, waar nu hotel-café-restaurant De Keizerskroon gevestigd is, was
toen een winkel in kruideniers- en grutterswaren.
De dan nog smalle stoep is voorzien van
een hekje en langs de gehele gevel staat
ee11 rij bomen.
Linhs een gedeelte van het hoe/?pa11d gebouwd door de Hoornse architect A.C. Bleys
in 1870 (hij heeft ooi~ de Cyriacuskerk gebouwd) en daarnaast een Mein gebouwtje,
dat als opbergruimte dienst deed. Op de zijgevel van het derde pand hangt een bord
waarop staat: Apotheek de hertekop. !11 dit
pand is nu nog een apotheek gevestigd.

Rectificatie
Hoe Hoorn veranderde.

Een aantal lezers(essen) heeft gere-
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ageerd op de tekst bij plaatje 3 geplaatst op de één na laatste bladzij
van het vorige kwartaalblad. De betreffende foto laat ons niet het be-

gin van de Koepoortsweg zien,
maar het gedeelte even voorbij bakkerij Otten Oinks) en de hoek Tweeboomlaan rechts.

