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Oud Hoorn 
Opgericht 7 juni 191 ï. 
Artikel 2 der statuten, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 25 november 
1989 en vastgesteld bij notariële akte van 12 februari 1990: "De vereniging stelt zi<.:h ten doel 
het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad 
Hoorn, een en ander in de ruimste zin". 
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A. de Graaf 

In memoriam Bas Baltus 
Het overlijden van onze voorzitter Bas Baltus heefdt geleid tot menig ge
sproken en geschreven woord. Daaraan nog een herdenkingsbijdrage 
toe te voeg~n in ons Verenigingsblad valt moeilijk en lijkt enigszins over
bodig. Er is zoveel gezegd. Er is zoveel geschreven. 
Toch voegt het ook in deze uitgave van het kwartaalblad een woord ter 
nagedachtenis te publiceren. 
Als er één plaats is waar Bas Baltus tot ons heeft gesproken dan is het 
wel het kwartaalblad van Oud Hoorn. 
Van eerste jaargang nummer 1, februari 1979 tot en met zestiende jaar
gang nummer 1, maart 1994 heeft Bas Baltus al datgene wat gezegd dien
de te worden, of fotografisch gedocumenteerd, nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht van leden en lezers van dit blad. 

Het eerste nummer van 1979 geeft 
ook zo juist weer wat Bas nu eigen
lijk voor ogen had met Oud Hoorn 
en met de dienst die het blad zou 
kunnen verlenen om duidelijk te 
maken in brede kring waarvoor wij 
staan. 
'Het is logisch en begrijpelijk dat de 
vereniging Oud-Hoorn zich bezig 
houdt met alles wat het historische 
Hoorn betreft. Het is echter een 
misvatting te denken dat de leden 
van deze vereniging dus mensen 
zijn die in het verleden leven, dat zij 
romantisch ingestelde personen 
zijn die vluchten uit hun eigen tijd, 
dat het hier zou gaan om een ver
zameling vlinderstrikken, wandel
stokken en corsetten, behept met 

nostalgische gevoelens en dwepend 
met de oude dingen die onverbid
delijk voorbij zijn: bakker op de 
hoek en de stoepen van het Grote 
Noord. 
De strijd om het behoud van het 
oude Hoorn is een actuele zaak, een 
kwestie van nu en voor de toe
komst, voor de oudheidkundige, 
voor de Horinees, voor de toerist, 
voor het nageslacht...' en: 'Mensen 
hechten zich aan hun stad, aan hun 
buurt, aan hun straat; de verschij
ningsvorm daarvan wordt nu een
maal bepaald door de aanwezige 
bebouwing. Afbraak van het be
staande waardevolle berokkent ge
woonweg geestelijke schade, want 
het monumentenbezit, ook dat 

oude pandje, is het geestelijk bezit 
van de stadsbewoner dat hij wil 
doorgeven aan zijn kinderen. Hij 
oriënteert zich erop, denk aan de 
kerktorens; hij vereenzelvigt zich 
met zijn stad, dus ook met het uiter
lijk ervan; hij is trots op zijn stad. 
En van een monument kun je ook 
zonder meer genieten, van de 
mooie vormen, de kleuren, het 
eigen-aardige ervan ... ' 
Aldus Bas Baltus in de eerste uitga
ve van ons blad. 
Getrouw aan deze woorden heeft 
Bas zich, aanvaardend op 30 juni 
1978 het voorzitterschap van Oud 
Hoorn, ingezet om ons cultuurhisto
risch erfgoed te behouden. Met niet 
aflatende ijver trok hij door de stra
ten, organiseerde cursussen bouw
kunde, publiceerde wat te publice
ren viel over fiistorische zaken, er
van overtuigd zijnde dat de tijd wel
licht kort, te kort zou zijn om datge
ne wat met ondergang werd 
bedreigd te redden. 
Altijd was daar de afweging van het 
zo algemeen ten dienste zijn van on
ze goede stede Hoorn en helaas was 
daar evenzeer de dwang tot snel
heid waarmede een doel moest wor
den bereikt en de diepe teleurstel
ling het net niet te halen. Hoezeer 
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Het bulletin van de Stichting Ooster-
kerk wijdde in de uitgave van mei jl. \ 
de volgende nagedachtenis aan het 
overlijden van Bas Baltus: 

Indrukwekkend 
afscheid 
De Oosterkerk was zijn thuishaven. 
Hij was er aan verknocht. Bas Bal
tus wilde dan ook dat er in zijn kerk 
afscheid van hem kon worden geno
men. Aan zijn wens werd enerzijds 
met respect, anderzijds met smart 
voldaan. 
Dat gebeurde op de indrukwekken
de avond van maandag 2 mei. Het 
was ontroerend, troostvol en bewo
gen tegelijk. Zo ooit dan was cle 
kerk met haar 450 zitplaatsen voor 
één keer veel te klein. Tientallen 
moesten met een staanplaats ge
noegen nemen. Hoorn rouwde mas
saal om deze veel te vroeg overle
den strijder voor het behoud van 
de historische binnenstad, die hem 
mateloos boeide en die hem lief 
was. 
Bas Baltus heeft daar in de eerste 
plaats als voorzitter van Oud Hoorn 
15 jaar lang op niet aflatende wijze 
getuigenis van afgelegd Maar ook 
als docent van de bouwkunstcursus 
in onze Oosterkerk, ook als onuit
puttelijke wandelgids langs Hoorns 
monumenten, ook als lid van ge
meentelijke commissies, waarin hij 
voortvarend zitting nam, ook als 

Vervolg van pagina 43 

In memoriam 
. 

en hoe vaak heeft dat hem leed be
zorgd: het tekort moeten schieten 
in dienstverlening, in onderricht 
waar men niet naar luisteren wilde. 
Dat snijdt diep in, in wezen en werk 
van de leraar, dat was hij ook in 
Oud Hoorn, die gemotiveerd voor 
zijn taak staat. 
Dan dient zich de ziekte aan. Het 
zicht op zaken verdoft, verwachting 
komt toch weer aan maar hoop 
wordt niet bewaarheid. 
Dan is daar toch het einde van het 
aardse bestaan. 
Bas Baltus, recht erkentelijk mogen 
we hem zijn voor de inspirerende 
en zorgvuldige wijze waarop hij zijn 
taken ten dienst van Oud Hoorn 
heeft verricht. Danken wij hem voor 
zo menige en enthousiaste bijdrage 
ingebracht om meer inzicht te krij
gen op essentiële zaken uit onze 
stadshistorie. 
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scribent van het kwartaalblad Oud 
Hoorn, dat hij in 1979 had helpen 
oprichten. Jaar in jaar uit schreef 
hij er niet alleen gewaardeerde arti
kelen voor, hij maakte ook zelf alle 
foto's voor zijn bijdragen. 
Bas Baltus was een onversaagd en 
onvermoeid strijder voor de histori
sche schoonheid van zijn stad, aan
voerder van een goed georganiseer
de Gideonsbende, die als luis in de 
pels van de gemeente vaak niet van 
wijken wist. Maar hij was ook en 
vooral een beminnelijk mens die 
het juiste midden wist te vinden als 
diametrale tegenstellingen bleken. 
Die het goede spoor aangaf om 
waar nodig oplossingen te bereiken. 

Bas Baltus, hij heeft veel getracht in 
werk en voorbeeld om echt van on
echt te onderscheiden. Veel, soms 
teveel, dat mag ook wel worden er
kend, heeft hij zich ingezet ten dien
ste van Oud Hoorn. 
Bleven we soms niet tezeer terzijde 
staan, zogenaamd om Bas ruimte te 
geven, in wezen uit gemakzucht? 
Nu moeten wij eraan gaan staan, an
ders heeft herdenken geen zin . 

Wie het kalm getij zoekt kan beter 
thuis blijven! Zo niet, dan wete hij 
wel dat het zwaar weer kan worden. 
Bas Baltus ging daarvoor niet op de 
loop, getrouw aan datgene wat 
Guido Gezelle zo klaar heeft ver
woord: 'Men tuimelt wel en wonden 
krijgt men dikwijls , dicht' en diepe; 
't en vlucht geen weerbaar man, die 
strijdt, of hem de dood beliepe .. . !' 
Die wedloop heeft Bas Baltus vol
bracht. Zetten wij zijn arbeid voort. 
Hij moge nu rusten in vrede. 

Albert de Graaf, 
vice-voorzitter Oud Hoorn. 

Zijn hobby werd een monumentaal 
levenswerk. Velen hebben aan Bas 
Baltus te danken dat zij de stad met 
andere ogen zijn gaan bekijken. Dat 
is een van de grote verdiensten van 
deze wakkere, nooit versagende 
man. 
De Oosterkerk heeft die avond met 
de baar in haar midden diepe be
wondering laten blijken voor de 
bergen werk, die de 54 jaar gewor
den Bas Baltus in menig opzicht 
voor de gemeenschap van Hoorn 
heeft verricht. 
Het was groots. De Oosterkerk, zijn 
thuishaven, herdenkt hem met eer
bied. We zullen hem node missen. 

(HL.) 

Dag Bas 
Innemend een persoonlijkheid 
een grote kracht voor het 

bewaren 
van monumenten, oude stijl 
de stille stem van vroeger jaren 

Zijn erfenis blijft het behoud 
van het karakter van de stede 
zijn inzicht, inzet, warm gevoel 
dragen beschermend 't weerloos 

heden 

Een carillon speelt zacht muziek 
de klanken strelen de gebouwen 
de schoonheid van ons aller 

stad; 
we hebben veel van je 

gehou(w)en ... Bas! 

Margreet van Hoorn 



A. G.F. van Weel 

Bestuursmededelingen 
Voorzitter J.M. Baltus overleden 
Op donderdag 28 april 1994 over
leed Johannes Maria Baltus. Op die 
dag verloori de vereniging een man 
die ruim 15 jaar op energieke en sti
mulerende wijze leiding heeft gege
ven aan een sterk groeiende organi
satie. Hij was het gezicht van Oud 
Hoorn en heeft tallozen geïnspi
reerd tot het ontluiken van de liefde 
voor het historisch erfgoed. De ver
eniging verliest met hem een voor
zitter wiens naam met ere kan wor
den toegevoegd aan het vijftal dat 
hem voorging: 
1. J.C. Kerkmeijer 

1917 - 1931, 1935 - 1956 
2. K. Zijp Az. 

1931-1935, 1956 - 1957 
3. J.E. de Visser 

1957 - 1968 
4. H.J.C. van Scherpenberg 

1968 - 1973 
5. J.W.L. Je Grand 

1973 - 1977 
6. .J.M. Baltus 

1978- 1994. 

Bestuur, vereniging en allen die zich 
betrokken voelen bij de strijd tegen 
de verloedering in de stad zullen 
hem missen. Zijn vrouw Femke en 
de kinderen Bas, Daniël en Yorick 
moeten trots op hem zijn en kunnen 
misschien enige troost putten uit 
zijn optimistische levenshouding. 
Elders in dit nummer wordt u uitge
breid geïnformeerd over de beteke
nis van deze Horinees voor de ver
eniging en de stad. Ook wordt ruim
schoots aandacht besteed aan de 
wijze waarop van Bas afscheid is ge
nomen op maandag 2 mei en dins
dag 3 mei. 

Op dinsdag 24 mei is het bestuur 
bijeen geweest om de lopende za
ken te bespreken. Daarbij is nog
maals vastgesteld hoe gelukkig het 
is geweest om hem het erelidmaat
schap te verlenen tijdens de na
jaarsledenvergadering van 1993. Zo
lang de functie van voorzitter niet is 
ingevuld, zijn de taken van J.M. Bal
tus voorlopig verdeeld over diverse 
bestuursleden. 

Contributie 
De overschrijvingen van de contri
butiegelden stroomden in maart en 
april binnen. Daarna viel er een ze
kere stagnatie waar te nemen. U 
doet de penningmeester een groot 
plezier - zo u dat nog niet gedaan 
heeft - als u uw contributie voor 

Pand Zon J J. Wel een monument, geen zorg! 
(zie ook verslag voorjaarsledenvergadering, pag. 48-49) 

1994 (minimaal f 25,-) spoedig be
taalt. Onder bepaalde voorwaarden 
zijn uw contributie en giften aan 
Oud Hoorn aftrekbaar voor de be
lastingen. 

Oude nummers kwartaalblad 
Als u van plan mocht zijn om uw ou
de kwartaalbladen van de hand te 
doen, de vereniging heeft daar ze
ker belangstelling voor. 
Hoe oud de bladen ook zijn, we 
kunnen er nieuwe leden mee in
formeren over de activiteiten van 
Oud Hoorn en anderen plezieren 
met ontbrekende nummers. Neemt 
u contact met ons op (tel. 16449 of 
43199) en wij komen ze bij u halen. 

Avondlezingen 
De lezingen van maandag 14 maart, 
dinsdag 19 april en woensdag 
18 mei in het "YOC-Pakhuis" heb
ben de cyclus van dit seizoen afge
s loten. De gekozen onderwerpen 
spraken aan want de belangstelling 
was goed . Zelfs internationale voet
balwedstrijden konden de theater-

zaal nie t leeg houden: de laatste le
zing: "De Beerput open" trok alt ij d 
nog zo'n 45 bezoekers. 
De werkgroep Lezingen is reeds met 
de voorbereidingen voor het nieu
we seizoen gestart. Het volledige 
programma zal tijdig worden be
kend gemaakt. 

Zomeravondwandelingen 
De eerste wandeling zit erop, vrij
dagavond 13 mei liepen ruim 100 
belangstellenden mee langs de 
voormalige kloosters. Was er die 
avond nu wel of geen koopavond? 
Mocht u deze wandeling hebben ge
mist, niet getreurd want er komen 
nog 6 gelegenheden die steeds om 
19.30 uur beginnen: 
vrijdag 27 mei: 
- Havenwandeling, 

start Rode Steen 
vrijdag l 0 juni: 
- Grote Oostwandeling, 

start Rode Steen 
vrijdag 24 juni: 
- Statenlogementwandeling, 

start Rode Steen 
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vrijdag 8 juli: 
- Koepoortswegwandeling, 

start N.S. Station 
vrijdag 22 juli: 
- Noorderkerkwandeling, 

start N.S. Station 
vrijdag 5 augustus 
- Wallenwandeling 

start N.S. Station 

Foto's 
Van de familie Schagen ontvingen 
wij 6 oude foto's; vier van de Noor
derkerk, één van de borstwering 
van de Hoofdtoren en één tegen
lichtopname van de voorzijde van 
de Mariakapel. Deze door oud-poli
tieman A. Das gemaakte foto's 
zijn in dank aanvaard en zullen 
waar nodig uit ons archief worden 
gehaald om ten toon te worden ge
steld. 

Stadsbeeld 
Zelfs vragen aan het college hebben 
zij opgeroepen, 6 schilderijen van 
kunstenares Lisa Fromartz: "Adven
tures of the New Hoorn": het schip 
waarmee Bontekoe van plan was 
Batavia te halen. Tot 15 september 
heeft de Stichting de Achterstraat 
toestemming deze "six outdoors 
murals" te hangen aan de Ooster
poort, de Oosterkerk, de Hoofdto
ren, het Westfries Museum, het 
Weeshuis en op de hoek Gedempte 
Turfhaven/Gouw. Op zich geen on
aardig initiatief hoewel er andere 
plekken in de stad zijn die uit esthe
tisch oogpunt meer om verfraaiing 
schreeuwen (gymzaal Gerritsland 
bijv.). Gelukkig zijn de beschadigin
gen aan de monumenten herstel
baar en is de expositie van tijdelijke 
aard. 
Graag sluiten we hier aan bij de op
roep die in het vorige kwartaalblad 
is gedaan om te komen tot een ac
tieve werkgroep Micro-milieu. U 
kunt zich nog steeds opgeven bij 
een der bestuursleden. 

Monumentenzorg 
Bestuursleden van Oud Hoorn heb
ben op 14 april de jaarlijkse Natio
nale Monumentenstudiedag in 
Dordrecht bij gewoond. Minister 
d'Ancona (WVC) zei daar dat - als 
het parlement meewerkt - de ko
mende tien jaar 140 miljoen gulden 
extra per jaar wordt besteed aan 
monumentenzorg. In die tien jaar 
moet de 40 procent rijksmonumen
ten die hard toe is aan restauratie 
(waaronder ook de jonge monumen
ten van de z.g. Nieuwe Lijst:: 1850-
1940) de achterstand inlopen, an
ders dreigt onherstelbare schade. 
Na deze zware inspanning zouden 
er, mits er goed en tijdig onderhoud 
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In april j.l. werd het museum van de 20e eeuw in de voormalige kaaspakfwizen aan de 
Bierlwde geopend. Het museum trok tot dusver al 3500 bezoeke"rs. 

wordt gepleegd, minder gelden no
dig zijn om de voorraad op kwalita
tief goed peil te houden. Dit Delta
plan voor de Monumentenzorg dat 
op een uiterst strategisch moment 
werd gelanceerd - 3 mei waren de 
verkiezingen voor de Tweede Ka
mer! - is mede het gevolg van de 
noodklokken die uit het monumen
tenveld van particulieren en vereni
gingen opklonken na de enorme be
zuinigingen in de tachtiger jaren. 
Oud Hoorn heeft ook aan die bel ge
hangen. 
Van die extra-investeringen worden 
veel positieve effecten verwacht: 
werkgelegenheid, toerisme (Hoorn 
kijk uit!), bedrijfsvestigingen. De 
verdeling van de gelden moet 
plaatsvinden op basis van gemeen
telijke meerjarenplannen waarbij de 
provincies adviseren. Oud Hoorn 
rekent erop dat de gemeente Hoorn 
deze buitenkans niet aan haar neus 
voorbij zal laten gaan. 

Vereniging Open Monumenten 
Ongetwijfeld zult u nog veel horen 
over deze vereniging in oprichting. 
De vereniging wordt begin septem
ber opgericht met een grootscheep
se campagne rond de Open Monu
mentendag (zaterdag 10 septem
ber). Deze tegenhanger van de mi
lieu-organisatie de Vereniging voor 
Natuurmonumenten, streeft vier 
hoofddoelstellingen na: 
* ze wil het draagvlak voor de mo

numentenzorg verbreden: belang-

stelling voor en binding met het 
verleden is essentieel voor het 
behoud van hetgeen ons van dat 
verleden rest; 

* ze wil de materiële resten van 
ons verleden toegankelijk maken. 
Bekend maakt bemind, om een 
brug te slaan moeten cultuurmo
numenten kunnen leven bij het 
publiek; 

* ze wil monumenteneducatie en 
-informatie voor een groot pu
bliek stimuleren. Kennisversprei
ding is noodzakelijk voor alle ge
ledingen van de bevolking, maar 
vooral voor de jeugd; 

'' ze wil externe financiering aan
trekken. Om te kunnen floreren 
zal de contributie van de leden 
niet toereikend zijn. De vereni
ging zal dan ook fondsen moeten 
werven. 

"Het verleden is overal en de mate
riële resten ervan zijn van iedereen; 
iedereen heeft ze in zijn buurt en 
iedereen heeft belang bij een zo rijk 
mogelijke omgeving". De Vereniging 
Open Monumenten is er voor ieder
een die er zo over denkt. 
Het behoeft geen betoog dat Oud 
Hoorn deze nieuwe veremgmg 
warm aanbeveelt in uw belangstel
ling. We schrijven nu reeds over de
ze nieuwe organisatie omdat bij de 
start van de ledenwerfcampagne 
het kwartaalblad van september 
nog niet uit is. Houdt de persberich
ten dus in de gaten. 



Jubileumboek Schouwburg Het Park 

'Van koffijhuis tot theater' 
Op 18 november 1994 is het 25 jaar 
geleden dat Schouwburg Het Park 
in zijn huidige vorm officieel werd 
geopend door de toenmalige Com
missaris der Koningin in onze pro
vincie. 
In verband met dit jubileum is Arie 
van Zoonen lid van de Commissie 
van Beheer van Schouwburg Het 
Park, al enkele jaren bezig met on
derzoek naar de geschiedenis van 
het Hoornse Parkcomplex. 
Zeer minutieus kranten doorblade
rend las hij dat sinds het midden 
van de vorige eeuw bijna zonder on
derbrekingen theatervoorstellingen 
plaats vonden door 'alle' Neder
landse theatergezelschappen met 
daarin de coryfeeën van het Neder
landse toneel. Bovendien bleek Het 

Park van oudsher gebruikt te zijn 
voor tal van maatschappelijke acti
viteiten. Daarnaast trof hem hoe 
Het Park via verschillende onderne
mingsvormen tot gemeentelijk bezit 
werd. Daarover publiceerde hij al in 
december 1990 in het kwartaalblad 
van Oud Hoorn. 
Het gehele onderzoek heeft zoveel 
materiaal opgeleverd, dat een jubi
leumboek wordt uitgegeven, waarin 
naast 200 bladzijden tekst door 
nauwgezette foto research van 
theaterwetenschapper Joost Groe
neboer een honderdtal bladzijden 
met adequate foto's wordt opgeno
men. 
Dit boek verschijnt op 18 november 
1994 onder de titel: 'Van koffijhuis 
tot theater. Kroniek van Schouw-

rrE HOORN. PARI{ 

MATINÉES-MIJSICALES EN BALS, 
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Op \VOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, 
" ZATUR DAG en ZONDAG, 

26, 27, 28, 29 en 30 JULI.J 1854. 
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uitgezonderd Zond ad Avond, als wanneer de Entrée 
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De Zaal en Tui·n .zullen des Avonds fraai verlicht zy'n. 
De ondergcteekende alles aangewend hebbende 

wat tot veraangenaming kan strekken, v le.idt zich met 
een talrijk gezelschap vereerd te zien. 

L. DANRELMAN. 

Gedrukt bij p. ~. PERSIJN, te HOORN. 

Kermisprogramma in Hel Pari~ in 1854. 

SCUOU,VBUUG rrE llOOUN, 
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den Heer LAl.IUE!ll' 'fmpoi;sr. 
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WOENSDAG 19 SEPTEMGEll 18G6 : 

JACQUES B.URKE, OF 'TGOUD ENDE DOOD. 
Dranw in 5 tij<ln1kkcn naar bet FraDsch door 

G. VAN ns~K. · 
O..aa rna: 

EENE VEi\GISSING. 
Vaudeville in &én bedrijf naar hel Fransch door 

den llecr llosum F.ussE~. 
A<mvmig ten /,a/( Zcçe11 U1·e. 

PRIJZEN DER l?LAATSEN. 
1s\c Raog !>O Cent. 2dc Hang 60 Cent. 

Plnatson klmncn op den sµceldag aan den Schouw
burg besproken wordcu i1 10 Cunls cxlro per 

l.'laals. 
De onucrgclcclicndc l>efigl ook dooi: deze, dat 

or in deze nmnnu een LIJ S'l' voor WJNTEil
VOORSîELLINGEN zal gcp~csculecnl worden. 

4.., Di\~JU±.11...i'i!l;l\W, 

Een optreden van de Koninhl(ilie Holland
sche Tooneelisten uil Den Haag in 1866. 

burg Het Park. Ontwikkelingen en 
gebeurtenissen van 1839 tot 1994, 
met een inleiding over het begin 
van de comediën in Hoorn'. 
Na de presentatie is het in Schouw
burg Het Park en in de boekhandel 
verkrijgbaar. 
Voorintekening is mogelijk tegen de 
speciale prij s van f 59,50, waartoe 
bij dit kwartaalblad van Oud Hoorn 
aanmeldingskaart is ingesloten. 
Hoewel intekening tot 15 september 
mogelijk is, is het in verband met de 
oplage van belang de belangstelling 
te kunnen peilen. Aan geïnteres
seerden wordt daarom gevraagd de 
ingevulde kaart zo spoedig mogelijk 
in te zenden aan Schouwburg Het 
Park. 

Rob Weber, directeur 
Schouwburg Het Park 
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A. G.F. van Weel 

Voorjaarsledenvergadering 
Aanwezig: de bestuursleden Boe
zaard, Faber, De Graaf, Hoogeveen, 
Van Leeuwen, Rensema, Rietvink, 
Van der Waal, Van Weel en 75 le
d en/belangstel! end en. 

1. Opening 
Vice-voorzitter De Graaf heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom op de
ze officiële jaarvergadering. Er gaat 
een presentielijst rond waarop de 
aanwezige leden wordt verzocht 
hun namen en handtekening te 
plaatsen. Voorzitter Baltus is ern
stig ziek, zijn gezondheidssituatie is 
zorgelijk. Het bestuur zal het vereni
gingswerk in zijn geest voortzetten. 
Er is afbericht ontvangen van de da
mes Bax, Van der Kaaij, Pij l (Hens
broek), Sikkens en van de heren 
Baltus (vz), De Best, Breebaart, 
Dijs, Hauwert, Lamers, Lansdaal, 
Olijve, Van der Pijl en Wigard. 

2. Het verslag van de najaarsle
denvergadering van 27 november 
1993 
Onder dankzegging aan de secreta
·ris, zonder op- en/of aanmerkingen 
vastgesteld. 

3. Mededelingen van het bestuur 
Avondvoorzitter De Graaf vraagt de 
aanwezigen met nadruk om de stel
lingen van Oud Hoorn waar dat 
maar mogelijk is, uit te dragen. 
"Laat uw stem voor de goede zaak 

horen, het bestuur kan dat niet al
leen". Hij memoreert de actie voor 
het behoud van het Van Gend en 
Loosgebouwtje aan het Stations
plein; deze opslagplaats met haar 
markante dakconstructie is helaas 
door brand verwoest. Nu wordt het 
Noorderplantsoen deels wegge
vaagd en dreigen er kunststofbouw
sels te worden geplaatst. Voor de 
ontgroening van de entree naar de 
stad vanaf het station, dient nauw
lettend te worden gewaakt. De sa
luutschoten die de start van het 
Bontekoejaar aankondigden, zijn ge
lost. Prinses Margriet en haar ge
volg is door gidsen van Oud Hoorn 
het Havenkwartier binnengeleid om 
bij de jongens van Bontekoe een 
plaquette te onthullen. Ook het 
Bontekoejaar kent zijn zorgelijke 
kanten en Oud Hoorn zal deze 
(voor)zomer de binnenstedelijke 
ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten houden. Eind dit jaar volgt 
de evaluatie waarvan de voortgang 
van de deelname van onze vereni
ging zal afhangen. De leden worden 
opgeroepen om hun bedenkingen in 
deze aan het bestuur te melden. 
Als we het goed gelezen hebben 
moet Hoorn het Brugge van Neder
land worden. Bij dit soort onge
nuanceerde uitspraken houdt Oud 
Hoorn haar hart vast. Er mag in on
ze stad nooit gebeuren wat in Brug
ge volop is geschied: het stadsde-

cor is daar voor de toeristen over
eind gehouden ten kosten van wat 
een stad nu juist aantrekkelijk 
maakt: de diversiteit van bewoners 
en gebruikers in een historische 
omgeving. Moge Hoorn zich nooit 
toeristisch laten doodknuffelen zo
als met Brugge is gebeurd. 
Daar staat tegenover dat wij blij zijn 
met opknapbeurten van gevels, met 
concrete acties tegen schreeuwen
de reclame-uitspattingen en met 
schoonmaakcampagnes tegen het 
stedelijk zwerfvuil. Niemand heeft 
pret op een vuilnishoop van ver
keersborden, plaskruizen en ander 
verfoeilijk straatmeubilair. 
Op vrijdag 13 mei start het seizoen 
van de zomeravondwandelingen. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
van deze verenigingsactiviteit heeft 
de gemeente ons tegen betaling van 
f 18,- schrift.elijk toestemming ver
leend om in de eigen stad te mogen 
wandelen. 
Nu het "betaald parkeren" te weinig 
oplevert, moet het "betaald wande
len" kennelijk uitkomst bieden. Of 
vraagt de komst van een 5e wethou
der om meer financiële armslag? We 
zullen bij de plaatselijke overheid 
bezwaar aantekenen tegen deze be
leidsomslag. 

4. Jaarverslag 1993 
De voorzitter maakt van dit agenda
punt gebruik om de grote waarde-

Het Van Gend en Loosgebouwtje (links) is verdwenen. De nieuwe indeling van het Stationsplein is in volle gang. 
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De plaquette bij de bronzen jongens van Bontekoe onthuld door prinses Margriet op 18 maart. 

ring van het bestuur voor de kwali
teit van het kwartaalblad te beklem
tonen. Steeds weer slaagt de redac
tie erin ons te verrassen met een 
grote verscheidenheid aan Oud 
Hoorn-onderwerpen waarover zeer 
leesbaar wordt geschreven. Het 
jaarverslag over 1993 wordt zonder 
enige kanttekening goedgekeurd. 

5.a. Financiële verantwoording 
over 1993 

De jaarcijfers zijn voor de volledig
heid nogmaals uitgereikt aan de 
aanwezigen. Er dient uiteraard een 
onderscheid te worden gemaakt 
tussen de verenigingscijfers en die 
van de Stichting Monumenten Oud 
Hoorn. 
Er is ten behoeve van de vereni
gingsactiviteiten een post opgeno
men voor een verbintenisplan van 
de entresol van het pakhuis. Deze 
wordt ingericht als vergaderruimte. 
Verder licht de heer Van der Waal 
toe dat het bestuur meer financiële 
ruimte nodig denkt te hebben voor 
historisch onderzoek. Het pand 
Breed 12 wordt binnenkort ver
huurd als winkel in patchwork en 
quilts: op jaarbasis bedragen de 
huuropbrengsten f 30.000,-. 

De heer Konijn, samen met de heer 
Wigard vormt hij de kascommissie, 
brengt verslag uit van de bevindin
gen van de commissie. Tot tevre
denheid is een aantal eerdere aan
bevelingen overgenomen; in het 
verslag worden nog enkele nieuwe 
voorstellen gedaan. De kascommis
sie heeft de jaarstukken in orde be
vonden waarna de penningmeester 
onder applaus décharge wordt ver-

leend voor het afgelopen boekjaar. 

5.b. Benoeming kascommissie 
De heer J. Wigard heeft zich bereid 
verklaard om nog één jaar zitting te 
nemen in de commissie. De heer 
Fr. Dijs heeft zich schriftelijk aange
meld. De vergadering stemt ermee 
in dat beide genoemd heren voor 
1994 de kascommissie vormen. 

De penningmeester vraagt aan het 
einde van dit agendapunt nogmaals 
enige aandacht voor de financiële 
cijfers. In het bestuur is met zorg 
geconstateerd dat de verhouding 
tussen de contributie-opbrengsten 
en de uitgaven voor het kwartaal
blad steeds schever wordt. Nu 
reeds gaat ongeveer 80% van de 
contributiegelden op aan de kosten 
voor het kwartaalblad. Het bestuur 
wil niet bezuinigen op dit parade
paardje van de vereniging. Daar
naast heeft het meer financiële mid
delen nodig voor eigen beleid. 
Lang intern beraad heeft geleid tot 
de pijnlijke maar onontkoombare 
conclusie: Oud Hoorn ontkomt er 
binnenkort niet aan om de contribu
tie te verhogen; de gedachten gaan 
uit naar f 35,- per jaar. Het bestuur 
zal de leden tijdens de najaarleden
vergadering hierover een voorstel 
doen. 

6. Bestuurssamenstelling 
De vier aftredende bestuursleden, 
L. Hoogeveen, P. van Leeuwen, 
J. Rietvink en W.L. van der Waal, 
hebben zich allen herkiesbaar ge
steld. Er zijn geen tegenkandidaten 
aangemeld en de vergadering stemt 
unamiem en onder applaus in met 

de herbenoeming van de vier. De 
voorzitter bedankt hen voor hun 
bereidwilligheid zich opnieuw te 
willen inzetten voor de vereniging. 
Er komen zeker geen eenvoudige ja
ren aan, gelet op de bezuinigingen 
op de monumentenzorg. 

7. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik ge
maakt. 
Bestuurslid Van der Waal vraagt de 
aanwezigen of er onder hen enthou
siaste leden zijn die hand en span
diensten zouden willen verrichten 
ten behoeve van de lezingen. Er 
melden zich terstond drie leden 
aan. 

Na de pauze weet de heer H.J. Zant
kuijl de zaal te boeien met zijn uit
eenzetting, door lichtbeelden on
dersteund, over de mogelijke ach
tergronden van de herontdekte 
kleuren op de koppen van de balk
consoles in het Sint Jans Gasthuis. 
Eerst staat hij stil bij het fenomeen 
"gasthuis" om vervolgens met be
hulp van voorbeelden uit de Ita
liaanse renaissance enig licht te 
werpen op de oorspronkelijke 
Ideeën waarmee de koppen van en
geltjes, boosaardig kijkende man
nen en leeuwen zouden kunnen zijn 
ontstaan. Dat er in "De Boterhal" 
een heel bijzondere ontdekking is 
gedaan, daarvan is een ieder na de 
lezing geheel overtuigd. 
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L. Schram-Van Gulik 

Bontekoe's rijke boedel met 
''costelijck'' bezit uit Oost-Indie 
Behalve de in het vorige artikel ge
noemde schilderijen en borden 
diende ook het Chinees porselein, 
door Masier 'Oostindieswerck' ge
noemd, als wandversiering (en als 
gebruiksgoed). Het werd op richels 
boven bedsteden en deurposten, en 
boven op kasten te pronk gezet. De
ze gewoonte heeft lang stand ge
houden: eind 18de eeuw staan in ve
le Hoornse huizen 'stelletjes' porse
lein (dan Japans) op de kast. 
Vooral de grote stukken porselein 
komen daarvoor in aanmerking; dat 
zijn de '3 halve lampetschotelen' 
(21) en de '7 drielingen' (22) . Het 
woord 'half slaat op het formaat , 
evenals 'heel' en 'dubbel' dat vaak 
in beschrijvingen van porselein 
voorkomt. Een hele lampetschotel 
had een afmeting van± 50cm. 
'Drieling' duidt op een bepaald 
soort schotel, die vaak in drievoud 
als decoratie neergezet werd op 
kasten en richels boven deuren, 
schoorstenen en bedsteden.18) In de 
bekende klucht van Thomas Asse
lijn zegt Jan Klaasz wanneer hij een 
schotel breekt: "len van mijn beste 
Posteleine schuttels, een drieling; 
ze kost memooi over de 10 gul
dens".19) 
Eind 16de eeuw werd het eerste 
Chinees porselein door de Portuge
zen naar Europa gebracht. 
In 1602 werd te Middelburg voor 
het eerst Chinees porselein geveild. 
Dit was de buitgemaakte lading van 
Portugese galjoenen, 'kraken' ge
naamd (waarschijnlijk afgeleid van 
het Portugese woord caraques). Dit 
porselein werd vanaf die tijd 'kraak
porselein' genoemd. 
Na de oprichting van de V.O.C. in 
datzelfde jaar volgden meerdere 
veilingen, o.a. in Amsterdam in 
1604. 
In beginsel was dit het porselein uit 
de periode van Mingkeizer Wan-Li 
(1573-1619); het exportprodukt 
werd in grote hoeveelheden ver
vaardigd en was ook kwalitatief een 
massaprodukt. In 1608 kocht de 
V.O.C. ondermeer 50.000 boterscho
tels en borden. Het ornament was 
in blauw onder het glazuur geschil
derd. Jan Huijgen van Linschoten 
was diep onder de indruk van dit te
re materiaal. Het porselein dat al
leen bestemd was voor 'de heeren 
ende regierders van 't landt' was zo 
fijn 'dat geen christallîjnen glas da-
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In het kwartaalblad van 
15 maart jl. wijdde Liesje 
Schram haar eerste artikel aan 
de aardse goederen van 
Hoorns beroemde schipper Wil
lem IJsbrantszoon Bontekoe. 
Daarbij werd de totale boedel
inventaris gepubliceerd, dus 
ook van de zaken, die in deze 
nieuwe bijdrage aan de orde 
komen. In dit nummer besluit 
Liesje Schram, medewerkster 
van het Westfries Museum, haar 
beschrijving van Bontekoe's in
ventaris. 

er bij te ghelijcken is'.20) 
Kenmerkend voor dit vroege blauw
en-wit porselein is de versiering in 
vakverdeling en medaillons met 
bloemen, symbolen en ook mense
lijke figuren. Op de bodem van 
kommen en schalen staat vaak een 
veelhoek met een versiering van vo
gels en planten op rotsen bergfor
maties. Op vele stillevens uit de 
l 7de eeuw staat dit kraakporselein 
afgebeeld. 
Na dit Wan-Li porselein komt nog 
vóór de Ch'ing-dynastie het zoge
naamde Overgangsgoed met een an-

der ornament en andere, ook Euro
pese vormen. De vakverdeling ver
dwijnt, de voorstelling wordt meer 
verhalend en vaak ziet men als or
nament een gestileerde tulp. 
Voor de Delftse aardewerkfabrieken 
is dit kraakporselein een grote in
spiratiebron geweest. Technisch 
werd een grote perfectie bereikt, 
terwijl de onbegrepen symbolen 
vaak werden verbasterd. 
Vele porseleinen 'coppen' (24, 25), 
'commen' (26, 27) en 'schutteltjes' 
(31) had het echtpaar Bontekoe in 
zijn bezit. De '3 clapmut(s)jes' 
(23) hadden de vorm van komme
tjes met een horizontaal liggende 
rand. 

De maaltijden 
Het 'Oostindieswerck' zal ongetwij
felcl de eettafel in huize Bontekoe 
wel eens opgeluisterd hebben. Toch 
kwam het 'tinwerck' voor het daags 
gebruik daar het meest voor in aan
merking. 
Masier noemt '6 groote schotelen' 
(36), '4 cleijne schuttels' (37), 
'2 butterschuttels' (39) en '8 tafel
borden' (40). De schotels voor de 
boter zijn meestal herkenbaar aan 
de pin waarop de boter vastgeprikt 
kon worden. 

Boterschotel uan /?raakporselein, van H. van Essen (1587-ná 1648). 

Museum Boymans-uan Beuningen. 



Tin werd meestal opgeborgen in en 
aan houten rekken aan de muur. 
Vroeger schuurde men de borden 
tot zij blonken als zilver; tin werd 
beschouwd als het 'zilver der ar
men'. 
Het ontbijt bestond gewoonlijk uit 
tarwebrood met kaas of boter.21

) 

Volgens de l 7cle eeuwse arts en 
'voedingsdeskundige avant la lettre' 
Johan van Beverwijck, gebruikte 
men boter als aparte spijs en als 
saus. 
Als drank was (karne)melk, bier of 
water algemeen in gebruik, als deze 
laatste tenminste van goede kwali
teit was. In 1617, zo vermeldt Cen
ten, moest men wel water drinken 
bij gebrek aan bier vanwege mis
oogsten van graan en hop door de 
strenge winter. 22

) Van Beverwijck 
achtte melk echter slecht voor de 
tanden, en raadde aan om een slok
je wijn toe te drinken! 
Voor het schenken van deze dran
ken had Bontekoe diverse kannen: 
drie wijnkannen (34, 86), drie 'can
nen met tinnen leden' (deksels) 
(88), en een 'rouaense kan' (89). 
Wijnkannen hadden in het alge
meen een hogere voet dan de bier
kannen. Behalve de tinnen exempla
ren waren kannen en kruiken die 
van steengoed vervaardigd waren, 
al sinds de Middeleeuwen zeer po
pulair. Zij werden ingevoerd uit het 
Rijnland (voornamelijk uit Raeren, 
Siegburg, Aken, Frechen en Keulen.) 
en waren in vergelijking met aarde
werken kannen minder breekbaar 
en beter waterdicht. De verschillen
de kannen met zilveren of tinnen 
deksel (86, 87, 88) in de boedel kun
nen heel goed van Duitse makelij 
zijn geweest. 
De 'rouaense kan' was afkomstig uit 
Rouen, dat eind 16de eeuw bekend 
stond om zijn majolica vervaardigd 
in Italiaanse trant. Na 1600 kwam 
het blauw wit aardewerk daar in de 
mode met Chinese invloeden. 
Als eventueel clrinkgerei worden ge
noemd een tinnen 'copje' (47), 2 
'kleine kantjes' (90), een 'silveren 
kroesj en' (244) ende porseleinen 
'coppen' (24, 25). 
Bij het zilverwerk in het "oostindi
sche koffertje' bevonden zich ook 
nog twee 'silveren schalen' (248). 
Tijdens zijn tocht naar Oostindië 
gaf Bontekoe enkele eilandbewo
ners 'wijn te drincken uyt een silve
ren schael; sy waren so wijs niet dat 
sy claer te degen uyt konden drinc
ken, maer staken het hooft of aenge
sicht in de schael en droncken ghe
lijck de beesten uyt een emmer23) 
drincken'. Met tinnen bestek was 
het echtpaar niet ruim bedeeld. 
Voor de soep en pap hadden zij '3 

Huisraad va11 pasgehuwden, uit R. Vissche1; Si1111epoppe11, 1614. 

silveren lepels' (242) uit het kleine 
kastje beneden, waar zich ook nog 
een 'silveren mes' (245) bevond. 
Vaak droeg men messen, al of niet 
met mooie heften, bij zich in een 
schede; Bontekoe bezat er twee 
(259), zorgvuldig opgeborgen bij de 
kostbaarheden in het 'oostindies 
koffertje'. 
In het kleine kastje lagen ook nog 
'7 servetten' (227), '2 tafellakens' 
(233) en een 'silveren vurckjen' 
(243). Vorken als vanzelfsprekend 
bestek kwamen in die tijd nog niet 
voor: men at immers veel met de 
handen. 
Echt populair werd de vork pas in 
de 19de eeuw, toen de aardappel als 
voedsel algemeen werd. 
Servetten waren clan ook geen over
bodige luxe; aan de muur hing ook 
nog 'een hancloecksrol' (20), een 
stok, meestal evenwijdig lopend 
met de muur, waarover een hand
doek gehangen werd. 
Bij de warme maaltijden werd vis of 
vlees gegeten, vers of gezouten. 

Voor dit zouten had men vaatjes 
(120) in gebruik, die vaak op zolder 
stonden. Voor grote stukken vlees 
had Bontekoe een tinnen 'boutbe
tiel' (33) in zijn bezit. Een 'betiel' is 
een grote schotel die ook van aarde
werk gemaakt kan zijn. 
Warmoes (groente) bestond vaak 
uit peulvruchten en (zgn. Hoornse) 
knollen, en stond dagelijks op het 
menu. Met zout (41) en 'mostert' 
(249) werd het eten gekruid. 
In 1629, zo schrijft Velius, was het 
een moeilijke tijd, "alleen uytgeno
men het Ooft dat hier om onse Stad 
overvloedig wel geraekt was, en 
daerom seer goed koop, tot ver
quikkinge van de schamele gemeen
te". Bontekoe bezat 15 porseleinen 
'fruitschaeltjes' (28, 29).24

) 

Halverwege de middag en 's avonds 
werd brood gegeten. Koffie en thee 

·waren nog niet aan de orde; deze 
dranken, waarover de meningen la
ter zeer uiteen zouden lopen, wer
den pas eind 17de eeuw meer alge
meen. 
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De haard: warmte, energie en licht 
De open haard was niet alleen een 
bron van warmte, maar ook de 
plaats waar gekookt werd, zolang er 
nog geen aparte keuken bestond. 
Om het vuur brandende te houden 
was in huize Bontekoe het gewone 
haardgerei aanwezig: een koperen 
'pijp' (55) en een 'blaesbalck met 
een coperen pijp' (60), om het vuur 
aan te blazen. 
Verder nog een 'tangh' (72) van 
ijzer, en twee asschoppen (54, 73), 
een van koper en een van ijzer. 
Onder aan de schoorsteen hing al
tijd een zogenaamd valletje, hier 
door Masier 'schoorsteencleed' 
(108) genoemd. Dit kleed, hier rood 
van kleur, was in de eerste plaats 
opgehangen in verband met de trek 
van de schoorsteen, maar had wel 
degelijk ook een decoratieve func
tie. 
Eeltje beschikte bij het koken over 
een 'roode' vlees ketel ( 48) en een 
'geel visketeltj e' (49). Met 'geel ko
per' wordt eigenlijk messing be
doeld, een legering van koper en 
zink. 
'Ketels' waren wijde pannen, en on
der 'pannen' verstond men steel
pannen; deze laatste konden van 
koper, ijzer of blik zijn. 
Al deze pannen hingen boven het 
vuur aan een hangijzer dat versteld 
kon worden. Een dergelijke 'heugel' 
wordt altijd in de boedels genoemd, 
maar is blijkbaar door Masier over 
het hoofd gezien. Of zou de haard 
na de dood van Eeltje niet meer 
voor koken gebruikt zijn? 
Pannen zonder hengsel konden op 
een ring aan de heugel gezet wor
den, of op een driepoot geplaatst 
worden. Dergelijke 'treeften' (71) 
werden ook wel gebruikt om vlees 
en vis op te roosteren. 
Spijzen kon men warm houden op 
de koperen 'confoor' (62), een bak 
op pootjes waarin men gloeiende 
kooltjes deed. 
Wanneer men 's avonds naar bed 
ging werd een 'stolp' over de nog 
gloeiende as gezet; deze kon van 
aardewerk of van metaal gemaakt 
zijn. In de boedel van Bontekoe zal 
dit de koperen 'stulp' geweest zijn 
(61); het 'stulpbort' een afdekplaat. 
's Wlnt ~rs vnrmcle rle hMrd ook ee.11 
lichtbron; 4 'coperen kandelaers' 
(53) en 2 'blakers' (56, 68) zorgden 
verder voor verlichting. Misschien 
stond één daarvan in het 'blintven
stertje'? (96) Vóór het slapen doof
de men de vlam met het dompertje' 
(vaak kegelvormig hoedje van me
taal). (59) 
In het voorhuis, waar meestal de 
'lantaren' (19) hing, ontbraken vaak 
gordijnen, omdat 's avonds meestal 
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luiken voor verduistering zorgden. 
In het huis van Bontekoe hingen ze 
wel, gemaakt van groen 'carsaij' 
(dikke wollen stof). 
Masier noteerde deze gordijnen als 
'2 groene carsaijen raemen' (5), om 
onderscheid te maken tussen de 
bedsteegorclijnen. 

De bedstede en het bed 
Bedsteden waren in de vaste betim
mering opgenomen en werden daar
om nooit in de boedelinventarissen 
genoemd. 
In de binnenhaarcl was de bedstee 
meestal vlakbij de haard gelegen, 
zodat men zoveel mogelijk van de 
warmte kon profiteren. Ook op de 
hangkamer bevond zich in het huis 
van Bontekoe waarschijnlijk een 
bedstede, gezien al het beddegoed 
dat vermeld wordt en de 'groene 
gardijnen' (110). 
Losstaande bedden, meestal 'ledi
kant' genoemd, kwamen in die tijd 
nog nauwelijks voor en dan alleen 
in de rijkere boedels. 
Met de 'bedden' (103) werden de 
matrassen bedoeld, die op een on
derlaag van stro werden gelegd. Zij 
waren doorgaans met dons en ve
ren gevuld Aan het hoofdeinde lag 
over de gehele breedte een lang
werpig kussen, 'peluw' genaamd 
(hier 'pueluw') (104) met een 
'peulsack' (231) als sloop. Daarop 
kwamen de eigenlijke hoofdkus-

;F.ToT 

sens, ook vaak als 'slaepcussens' 
(105) aangedüid. 
Op de bedden kwam vervolgens 
een soort onderlegger (hier waar
schijnlijk aangeduid met ' bedcleed 
(109), met daarop het onderlaken. 
Als linnengoed had Eeltje in totaal 
tot haar beschikking: 21 'sloopen' 
(171), 8 'laeckens' (169) en 4 'peul
sackken' (172, 231), die in die t ijd 
van linnen gemaakt waren. Mis
schien had Eeltje zelf wel het vlas 
gesponnen; op zolder stond immers 
een 'spinwiel' (148). 
Er waren in totaal 8 'deeckens' (106, 
112), waaronder 2 'gevoerde' (160) 
en 1 'spaanse' (161). 
Of deze laatste term betrekking had 
op de Spaanse wol die vaak ge
bruikt werd, of op de wijze van ver
vaardiging, is niet duidelijk. 
Boven op al het beddegoed kwam 
tenslotte een 'spreed' te liggen; in 
huize Bontekoe bevonden zich er 
vier, 2 groene (107, 154), 1 rode 
(151) en 1 'oostindische spreed' 
(156). Met deze laatste sprei doet 
zich weer hetzelfde probleem voor 
als met het 'oostindies koffertje'; 
het kan een Chinese sprei zijn ge
weest, maar evengoed een exem
plaar uit India, b.v. van sits. 
's Winters konden Willem en Eeltje 
hun bed voorverwarmen met de 
koperen 'betpan' (61), gevuld met 
gloeiende kooltjes uit de haard. De
ze beddepannen hingen meestal 
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naast de bedstee of de schoorsteen. 
De 'slaeprnutsen' (236, 176) tenslot
te maakten de nachtrust volmaakt. 

De kleding van Willem en Eeltje 
Bijna alle kleding van het echtpaar 
Bontekoe lag op de zolder; beneden 
in het kleine kastje lagen nog wat 
linnen kledingstukken opgeborgen 
zoals enkele 'hembden' en 'beffen' 
(228, 229, 238). 
"Wat het kleet angaat, dat verciert 
vaak de Man, of het ontciert, naa't 
is den ghenen die 't heeft an".?r.) 
Masier is begonnen met de kleding 
van Bontekoe zelf op te noemen. De 
5 'swarte packen', van grofgreijn 27 
(122) en van laken (123) zal Bonte
koe wel het meest gedragen heb
ben. Een 'pack' bestond evenals nu 
uit een jasje (wambuis genaamd) en 
een broek. Beide kledingstukken on
dergingen in de lste helft van de 
17de eeuw de nodige veranderingen 
al naar gelang de mode. Het wam
buis, dat voor met een dichte rij 
knopen gesloten werd , zat eerst 
strak om het bovenlijf, maar werd 
steeds wijder. De taillelijn verschoof 
omhoog en later weer naar bene
den, wat weer gevolgen had voor de 
lengte van het zogenaamde schoot
je. 
De broek was aanvankelijk gepoft 
tot boven of onder de knie, maar 
werd later cilindervormig, waarbij 
de lengte kon variëren. 
In de boedel staan nog 3 'wambas
sen' (127) vermeld uit Oost-Indië; 
helaas is ook daar weinig over te 
zeggen, behalve dat zij waarschijn
lijk wat kleuriger geweest zullen zijn 
dan de zwarte exemplaren van la
ken. 
Bredero beschrijft in 1615 een 
'schoon Oostindies kleedt, gheschil
dert, door Indianen gemaakt' hier
mee kan ook weer Indiase sits be
doeld zijn.29) 
De linnen kragen en beffen (179, 
235, 238) met of zonder kant bleven 
de eerste helft van de 17de eeuw in 
de mode. Eerst nog stijf geplooid, 
zoals de Spanjaarden droegen, en 
later steeds losser, op de schouder 
liggend. De gesteven halfronde kra
gen werden soms gesteund door 
een ijzeren frame, in de boedel van 
Bontekoe misschien wel aangeduid 
met ce11 'kracchlool' ('l'IYO). Tegen 
het midden van de eeuw werden de 
kragen kleiner en glad, zonder kant. 
In het 'kastje beneden lagen 14 bef
fen en 3 kragen; deze kunnen ook 
van Eeltje geweest zijn. 
Bontekoe draagt op de afbeelding in 
het '.Journael' een ongesteven kraag 
met een randje kant erlangs; zijn 
wambuis met schouderkleppen en 
knopen is gedeeltelijk zichtbaar. 

Vooral op de schilderijen van Rem
brandt en Frans Hals is zo'n mooie 
combinatie van het zwarte pak en 
de witte kraag te bewonderen. 
De 3 'lakens swarte mantels' zijn 
korte, cirkel- of bijna cirkelvormige 
mantels zonder mouwen, die even
als de hoeden ook binnenshuis wel 
gedragen werden. ( I 40) 
De hoeden waren van vilt met in het 
begin van de eeuw een hoge cilin
dervormige bol met korte rand; la
ter werd de bol kleiner en de rand 
breder. 
Bontekoe kon zijn 4 'swarte hoeden' 
(138) 'nog sieren met een 'bantjen' 
(281) bezet met robijnen, die hij in 
een apart doosje bewaarde. 
Ronde mutsen werden ook wel ge
dragen; Bontekoe had een zwarte 
van fluweel (139). 
De 'Japanse rock die niet en doocht 
vol gaten'(I29), is een lange kamer
jas voor heren, van zijde gemaakt. 
Of Bontekoe dit kledingstuk na 1640 
in Holland heeft gekocht of al eer
der uit Oost-Indië heeft meegeno
men is niet duidelijk.3') 
De 'coleurde innocent' (128) is 
eveneens een-ruimvallende-kamer
jas. 32 
Op de zolder liggen 3 'hemtrocken', 
een van damast (150) en 2 'oost
indische' (187); in de 17de eeuw 
wordt dit kledingstuk door de man 
ook wel onder de bovenkleding ge
dragen. 
Als onderkleding kon Bontekoe lin
nen of wollen hemden (124) dragen, 
en een witte of blauwe onderbroek 
(125, 126). Onderbroeken kwamen 
tot in de 18de eeuw nog niet veel 
voor 
Onderkousen en kousen waren in 
het begin van deze periode meestal 
wit of zwart, maar werden tegen het 
midden van de eeuw kleuriger en 
ook losser om het been gedragen. 
Bij de korte en halfkorte broek wer
den door de man kousenbanden ge
dragen, maar ook de vrouw was 
aangewezen op dit kledingstuk. 
Op zolder lag één paar 'orangie cou
sebanden met lint'. (202) De kleur 
oranje kwam in kleding niet veel 
voor. Misschien weer een blijk van 
Oranjegezindheid? 
Schoenen, zowel van Willem als van 
Eeltje, ontbreken; meestal werd een 
laag lere11 tnodel gedragen. 
Ter vergelijking is het misschien in
teressant om te vermelden dat Piet 
Hein bij zijn dood in 1629 onder
meer naliet: 15 paar kousen, 6 paar 
schoenen, 1 paar laarzen, 8 hoeden, 
4 mutsen en 14 slaapmutsen, 9 pak
ken en 5 mantels, met nog diverse 
wambuisen, 'kolders' en 'rockgens' 
(deze werden over het wambuis ge
dragen).:13) 

"Wat is ons huys en vuer een son
derlingh gerijf Maer meest en boven 
al de clederen aen 't lijf" .:14) 

Het lijkt of Masier een scheiding 
heeft gemaakt tussen de kleren van 
Willem en Eeltje. Na de kleding van 
Willem noteerde hij eerst nog aller
lei andere zaken als kussens en 
meubilair, om daarna verder te gaan 
met linnengoed en kleding die dui
delijk aan Eeltje toebehoord heb
ben. 
Tien jaar na haar dood, zal deze in
ventarislijst echter geen goed beeld 
meer geven van haar garderobe en 
zullen ongetwijfeld de nodige stuk
ken al uit de boedel verdwenen zijn. 
De kleding van de burgervrouw in 
de eerste helft van de l 7de eeuw 
(Eeltje sterft in 1646) bestond aller
eerst uit een lijfje en een rok. Dit lijf
je (ook 'borstlijf' genaamd 184) 
werd gedragen over een soort cor
set, het 'rijchlijf' (I 90); de overgang 
tussen lijfje en mouwen werd geac
centueerd door schouderkleppen. 
De geplooide kraag was ook bij de 
vrouwen lang in de mode. Na 1630 
wordt de platliggende kraag meer 
gedragen, vaak in combinatie met 
een halsdoek. 
De 2 genoemde 'stofmanteltjes' 
(185) kunnen wijde jakjes van een 
eenvoudige stof zijn geweest, die 
veel in huis werden gedragen. De 4 
'kletjes' (186) zijn eveneens jakjes; 
deze term kwam in Westfriesland 
nog tot eind 18de eeuw voor. Het 
'boratten jack' (188) is gemaakt van 
een stof met wollen inslag-en zijden 
kettingdraad. 
In de inventaris staat 1 'groffgreij
nen rock' (182), 1 'swarte lakense 
rock' (191), en 1 'rossen schort' 
(183) vermeld; deze werden gedra
gen .op een hoepelrok of een wrong 
op de heupen, die beide ontbreken 
in de boedel. 
Sommige rokken hadden een split 
en konden ook eventueel opgeno
men worden zodat de onderrok 
zichtbaar werd. 
"Mijn schort-haack, in mijn schort, 
mijn schorteldoeck, mijn huyck"l>) 
Een 'schort ' was eveneens een rok, 
terwijl een 'schorteldoek' een 
schort was (197, 198, 199, 203). 
Zij bezat 9 schorten: 2 paarse, 
3 bruine, 2 bleke (waarschijnlijk van 
ongebleekt linnen) en 2 witle. De 
meeste vrouwen droegen een muts 
of huif; vele modellen waren moge
lijk, maar worden niet omschreven 
in de boedelinventarissen. 
In deze boedel staat 1 'onder
mut(s)jen' (205) vermeld en 14 
'doeckhuijven' (178). De later zo ge
noemde 'vleugelmuts' bleef lange 
tijd populair; deze muts wordt ge
kenmerkt door fwee 'vleugeltjes ' 
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aan de slapen, en werd nog lang 
door oudere vrouwen gedragen. 
Ook de muts met opstaande rand 
was in de mode, die men later 
'boogje' noemt. 
Masier vermeldt twee maal een 
'kapjen', één van zijde (195), en één 
met 'cralen' (juwelen 196) bezet; de
ze kapjes kwamen eind dertiger ja
ren in de mode, en Eeltje kan deze 
nog best aan het eind van haar le
ven gedragen hebben. 
Als ondergoed droeg zij linnen 
'vrouwenhembden' (228) of een 
wollen 'rootscharlakensborstrock' 
(189). Onderbroeken ontbraken; 
vrouwen droegen voor dat doel 
meestal doeken.36

) 

Een voor ons klimaat onmisbaar 
kledingstuk was de 'huik'; Eeltje be
zat er 2 van zwart laken (181). Dit 
waren wijde mantels zonder mou
wen, soms in plooitjes geperst (de 
'groote mantelpars' (164) op zolder 
heeft misschien daartoe gediend). 
De stof van de huik werd op het 
hoofd bijeengehouden door een 
klep of een plat hoedje met boven
op nog een soort handvat. De huik 
werd door vrouwen ook veelgedra 
gen om naar de kerk te gaan. 
De 3 'sluijers' (200,201) roepen 
vraagtekens op: zijn het inderdaad 
sluiers en behoorden zij aan Eeltje 
toe, of zijn het sjerpen, van Bonte
koe zelf? Deze betekenis had het 
woord 'sluier' n.l. ook in de I 7de 
eeuw. Dergelijke sjerpen werden ho
rizontaal hoog onder de armen ge
dragen of vanaf de rechterschouder 
schuin naar beneden. Op de schut
terstukken van Jan Albertsz Roti
us(l 624-1665) in het Westfries mu
seum is deze mode goed te volgen. 
Wanneer men de garderobes van 
het echtpaar nog eens bekijkt komt 
men tot de conclusie dat Willem en 
Eeltje een tamelijk conservatieve 
kleding hebben gedragen met veel 
zwart, en dat zij zich als gelovige 
Remonstranten niet aan buitenissig
heden gewaagd hebben. Opvallend 
is ook dat bij de kleding van Willem 
geen enkel paar manchetten ver
meld staat. 

Zilveren tuig en potpenningen 
In het 'Oostindische koffertje' wer
den behalve enkele reeds genoem
de goederen nog meer kostbare za
ken opgeborgen: zilveren sieraden 
en twee zakjes met geld (261, 263). 
In de I 7de eeuw droegen zowel 
mannen als vrouwen een riem of 
gordel, in eerste instantie om hun 
kleding omhoog te houden. Vaste 
zakken in broeken en rokken be
stonden nog niet en het was clan 
ook praktisch om b.v. mes en geld
buidel aan die riem te hangen. 
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Het echtpaar Bontekoe bezat 4 van 
dergelijke riemen (260, 241); waar
schijnlijk behoorde het exemplaar 
dat geheel van zilver was (253) aan 
Eeltje toe. Aan deze riem kon zij de 
'schorthaeck' (254) bevestigen met 
het 'tuijch' (256). 
Zo'n tuigje komt in de loop van de 
l 7de eeuw steeds meer in de mode 
en werd gebruikt om allerlei nuttige 
gebruiksvoorwerpen aan te hangen. 
Enkele lange 'banden' (zilveren ket
tingen) hingen tot onderaan de rok, 
meestal onder 't schort of boven
kleed, met b.v. 
'silveren messen' (259), een 'silve
ren sleutelraecx', (252) een 'fluwe
len tas' (251) en naaigerei. Dat een 
zilveren tuig in die tijd ook wel ge
zien werd als een verlovingssym
bool is te zien op een schilderij van 
Herman Doncker.:is) 
In Westfriesland werden deze tuig
jes, die later wel chat elaines wer
den genoemd, nog tot eind 18de 
eeuw gedragen; in de musea in 
Hoorn en Enkhuizen zijn enkele 
mooie exemplaren te bezichtigen. 
In een van de geldzakjes bevond 
zich een 'doosjen' (280) met ringen 
en munten, en het reeds vermelde 
hoedbandje. Liefst 12 ringen (282-
289) worden genoemd; Ook uit boe
delinventarissen elders in het land 
blijkt dat de ring toen een geliefd 
sieraad was. 
De meeste benamingen spreken 
voor zich, zoals 'doomde croon', 
een 'slangh', en een 'clauwring'. 
Het 'roosje' kan de benaming zijn 
voor een diamant, die in een punt is 
geslepen.:l9) 

Kokosnootbeke1; Rijksmuseum,± 1530. 

De 'suffring' was een ring, die be
stond uit 3 ringen aan elkaar.40

) De 
'hoep', hier geëmailleerd, was een 
veel voorkomende ring, die ook be
zet kon zijn met stenen. De 'merck
ringh' was een zegelring. 
Van twee ringen worden de stenen 
vermeld: een 'turquois ' (groen-blau
we steen) en een met 'witte cralen' 
(300). 
De ringen waren hoogstwaarschijn
lijk van goud, gezien het feit dat het 
volgende voorwerp, een 'bruijnvis
je' (290), voorafgegaan wordt door 
het woord 'silver'. Dit miniatuurtje 
had voor Eeltje misschien wel spe
ciale betekenis; het huis van haar 
broer Pieter, gehuwd met Aafje 
Coen, de zuster van Jan Pietersz, 
heette immers de 'Bruijnvis". 
Op portretten uit die tijd werden 
door vrouwen veel ringen gedragen, 
ook aan pink en wijsvinger. 
In datzelfde doosje bevonden zich 
ook nog wat munten: o.a. een gou
den ducaton (292) en 2 oude 'rose
nobels' (291); deze laatste waren 
Engelse munten, voor het eerst ge
slagen in cle tijd van Edward IV 
(1442-1483) en van fijn goud ver
vaardigd. In de literatuur wordt de 
rosenobel getypeerd als een rij k be
zit: in "Warenar' van Hooft b.v.: "Een 
iegelijk moet het anlegen naedat 
zijn staet vennagh, die niet te 
werck gaen of 't rosenobels zou re
genen'." ·11

) 

De 'rijcxdaelder wildeman' (294) 
was waarschijnlijk een munt uit 
Brunswijk, en het 'oostindies' gelt 
(295) zal Bontekoe als aandenken 
aan zijn reis naar Azië hebben be
waard.42) 
In de twee geldzakken zat resp. 
fl 16-14-0 (296) en f380- l 4-0 (263) 
aan contanten, samen met 30 zilve
ren 'potpenningen' (297), d.w.z. zeer 
begeerde spaarpenningen. 
Samen met het geld uit de trektafel 
bedroeg het totaal aan contanten: 
F856-0-16 (uitgedrukt in guldens, 
stuivers en penningen). 

Wie verre reizen doet ... 
Een heel bijzonder voorwerp dat 
eveneens in deze kist bewaard werd 
is de 'vergulden kelk op een kokes
noot' . (247) 
Al in de vroege middeleeuwen wer
den kokosnoten via de Rode Zee uit 
India naar Europa vervoerd. De Por
tugezen brachten deze felbegeerde 
noten ook vanaf de Afrikaanse west
kunst naar Lissabon, vanwaar ex
port naar Engeland en de Nederlan
den plaatsvond. 
Al heel vroeg werd de kokosnoot in 
Azië en Europa van een - meestal 
zilveren - montuur voorzien, dat 
vaak nog verguld werd. 



Ook .Jan Huijgen Van Linschoten 
maakte op zijn reizen kennis met de 
'coquos'. Hij schonk zijn vriend en 
stadgenoot Paludanus (1550-1633) 
allerlei exotische voorwerpen voor 
zijn beroemde rariteitenkabinet te 
Enkhuizen. 
Deze hielp hem op zijn beurt bij de 
aantekeningen in zijn reisverhaal. 
Over de kokosnoten schreef hij: 
"van die tweede bolster maectmen 
niet alleen in Indien drinckbekers, 
maer oock bij ons, want d ie ghe
meene man ghelooft, dat sulcke be
kers eenighe eracht hebben te
ghens beroeringe, 't welck nochtans 
niet waer en is'."'l:l) Over dergelijke 
eenvoudige drinknappen is overi
gens weinig bekend. 
Vanaf het midden van de 16de eeuw 
worden kokosnoten in Nederlandse 
inventarissen regelmatig vermeld, 
maar helaas zijn maar weinig voor
beelden in Nederlandse musea te 
vinden. 
Toen Piet Hein in 1628 de zilver
vloot veroverde, bevonden zich in 
de lading ook enkele 'klappesnoot
en met zilver beslaagen'.44

) 

Enkele verticale banden verbonden 
de noot met de voet en de mond; de 
meest voorkomende vorm is de be
ker met deksel. De versiering op de 
noot zelf, vaak ook door goud- en 
zilversmeden aangebracht, maakte 
de vrucht in combinatie met het zil
verwerk tot een waar kunstwerk 
(een artefact genaamd). 
Op de vraag of Bontekoe ·de noot 
heeft meegenomen van zijn reizen -
al of niet gevat in een montuur moe
ten we helaas ook het antwoord 
schuldig blijven. 
Dat de kokosnoot een bijzondere 
rol in zijn leven heeft gespeeld, 
staat wel vast. Wanneer Bontekoe 
na de ramp met enkele bemannings
leden ronddobbert en eindelijk op 
een eiland belandt, is het eerste 
voedsel dat zij tot zich nemen het 
vruchtvlees en de melk uit kokosno
ten. Na 'ellendighe pijn ende snying 
in 't lijf', en 'purgatie achternae', 
voelden zij zich weer helemaal op
gefrist en brachten zoveel kokosno
ten aan boord als zij konden, alvo
rens weer verder te varen richting 
Sumatra. 15

) 

Ook het 'kisjen met wat stiermans
gereetschap' (b.v. een passer e11 
een jacobsstaf om de hoogte in gra
den te meten) herinneren samen 
met de 2 'globijs' en kaarten aan het 
schippersverleden van Willem IJs
brantsz Bontekoe. 

De boekenkast 
In het 'schrijffcamertjen' beneden 
bevonden zich 18 boeken, waarvan 
het merendeel religieus . Van nage-

Schuimspaan, Westfries Museum. 

noeg a lle banden wordt het formaat 
gegeven, maar de opgave van 
schrijver en titel is niet volledig. 
Een 'latijns boeck' zou men in de 
boedel van Bontekoe niet verwach
ten; het is niet waarschijnlijk dat hij 
deze taal machtig was. Misschien 
stond er veel plaatwerk in, of betrof 
het een geschenk. 
Alleen de 'Voijagie van Jan Huijgen 
van Linschoten' en het boek van 
Emanuel van Meteren (1535-1612), 
een Nederlandse geschiedschrijver 
die vooral gegevens over de strijd 
tegen Spanje op schrift stelde, wa
ren boeken zonder godsdienstige 
inhoud. Het boek van Van Linscho
ten heeft Bontekoe op zijn reis naar 
Indië vergezeld en goede diensten 
bewezen, zoals bleek uit zijn tocht 
door de Chinese wateren. 
De 'Stichtelijcke Rijmen' van D.R. 
Camphuijsen (1586-1619) en "Belij
denisse van t'gevoel der remon
stranten' waren beide Remonstrant
se boeken die in het geheim gedrukt 
waren ten tijde van Maurits, die fel
gekant was tegen de Arminianen 
(Remonstranten). 
Deze twee delen bevestigen nog 
eens de geloofsrichting van Bonte
koe (en vau Eeltje?). 
De jongoverleden boekhistoricus B. 
van Selm heeft zich uitgebreid in 
deze boekenlijst verdiept . 1 '~ Hij 
waarschuwt ervoor dat een schei
ding in het leesgedrag van de aca
demisch gevormde elite en de meer 
eenvoudige bevolking niet zo ge
makkelijk te trekken is. Bontekoe is 
daar wel het bewijs van: hij las im
mers ook werken van schrijvers die 

als vooraanstaande theologen en 
historici beschouwd werden. 
Opvallend is nog dat Bontekoe geen 
exemplaar van zij n eigen journaal in 
huis had. 

Tot slot 
Het zou heel interessant zijn om het 
boekenbezit van Bontekoe te verge
li jken met de bibliotheek van zijn 
t ijdgenoten. 
Dit geldt overigens voor a lle onder
delen van de boedel , die de revue 
zijn gepasseerd. Dankzij het feit dat 
we even ongegeneerd hebben kun
nen rondkijken in het huis van Bon
tekoe, zijn wel enkele dingen duide
lijk geworden, maar ook nieuwe vra
gen onbeantwoord gebleven. 
Een uitgebreider onderzoek naar en 
een goede registratie van de Hoorn
se boedelinventarissen zal daar
voor nodig zijn. Deze gegevens kun
nen in combinatie met ander onder
zocht archiefmateriaal, b.v. met be
trekking tot vermogens, tenslotte 
leiden tot een betere plaatsing van 
Bontekoe in zijn t ijd, en tot grotere 
kennis van de materiële cultuur van 
onze voorouders in Hoorn en om
streken. 

NOTEN 
18. In boedels van Rotterdamse meubelma

kers ui t begin 18cle eeuw worden be
paalde kastjes "drielingen" genoemd. 
Uit ongepubliceerde doctoraalstudie: 
C. van Gulik, 'Meubels en meubelma
kers in Rotterdam in tweede helft ! 7de 
en 18de eeuw', 19î5. 

19. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 
's Gravenhage, 1928 Thomas Asselijn, 
'Jan Klaasz. ( 1682) 

20. Jan Huijgen van Linschoten, o.c., 
blz. 29. 

2·1. Dr. L. Burema, 'De voeding in Neder
land van de Middeleeuwen tot de twin
tigs te eeuw', Assen, 1953 

22. Velius, 'Chronyk van Hoorn' , 4de druk, 
aantekeningen van S. Centen, 1 i40, 
blz. 557 

23. '.Journael', Hoogewerff, o.c. blz. 27 
24. Velius, o.c" blz 625 
25. Dr. G..I. Boekenoogen, 'De Zaansche 

Volks t.aal ', Leiden, I89ï. 
26. 'Werken van G.A. Bredero', met aante

keningen van Dr. J.A.N. Knuttel, Amster
dam, 1924; 'Moortje ', blz .168. 

27. Mengsel van Mohair en grove kamwol 
2ö. \.\lanneer i:lontekue zich opmaakt om 

met 1-Ioutman naar Batavia krijgt hij een 
"Indiaensche kleeren ', zodat hij a l 'in
den dos' was. 
Hoogewerff, o.c. blz. 60. Is dit b.v. sits 
of batik van de Archipel. 

· 29. Zie vorige noot. 
"Werken van C.A. Bredero', met aante
keningen van Dr. JAN. Knuttel, Amster
dam, 1924, blz.168. 

30. Een dergelijke kraagsteun werd ook 
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'portelraes' genoemd. 
31. 'Sits, Oost-west Relaties in Textiel', Red. 

E. Hartkamp Jonxis, Zwolle, 1987. Daar
in: M.C. de Jong, 'Sits en bedrukte ka
toen in de negligé-kleding van de hoge
re standen. 

32. M.l. verdient de betekenis uit het W.N.'I~ 

de voorkeur boven de betekenis van 
heel kort jasje, dat gedragen werd in 
combinatie met een soort broekrok met 
veel lint -de'rhingrave' . 
J.H. Der Kinderen Besier, 'Spelevaart 
der mode', Amsterdam, 1950 

33. M.H. Visvliet, 'De kleerkast van Piet 
hein', Oud Holland, 1905. 

34. 'Handt-boecxken der Christelijcke ge
dichten, sinne-bee den ende Jiedekens 
tot troost ende vermaeck der geloovi
gen Zielen', Hoorn, bij Marten Ger
brantsi, 1635 

35. Bredero, o.c.; Spaanschen Brabander, 
blz. 251 

36. M.GA Schipper-van Lottum,' Herstel· 
Jen van witgoed door middel van lap
pen opnaaien, stoppen en stukjes inzet· 
ten'; Verslag van de textieldag 
20/11/1989. Tevens dank ik haar voor 
de nuttige informatie. 

37. W.N.T. P.G..I. van Sterkenburg, Een glos
sarium van zeventiende eeuws Neder
lands, Groningen,1975. 

38. De huidige verblijfplaats is onbekend; 
Afbeelding in B.W.G. Wttewaall, Neder
lands Klein Zilver 1650-1880, Amster
dam, 1987 

39. M.H. Gans, 'Juwelen en mensen, Schie
dam, 1979 

40 J. Dommisse e.a., Symon Willemsz. Was
senaer uit de Lange Coppenhicx steeg', 
Leids jaarboekje, 1974. 

41. Dr. G.D.J. Schotel, Het maatschappelijk le
ven onzer vaderen in de l 7de eeuw', 
Amsterdam, 2cle druk, 1905; uit Ware
nar van Hooft (1616) 

42. Met dank aan H. Jacobi. Leiden. 
43. ' ltinerario voyage ofte Schipvaert van 

Jan Huijgen van Linschoten naer oost 
ofte Portugaals Indien', uitgegeven 
door Dr. H. Kern, dl Il, 's-Gravenhage, 
1956. 

44. Dr. R. Fritz, 'Kokosnootbokalen, ver
vaardigd in de Nederlanden 15de 18de 
eeuw', Ant iek, 1979 afl. 10. 

45. 1-Ioogewertr, o.c" blz. 44. 
46. B. van Selm, 'Inzichten en Vergezichten, 

Amsterdam, 1992 
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AANGEBODEN BOEKEN 

Ruud Boot, voormalige gids van Oud 
Hoorn, heeft een groot aantal boeken ten 
verkoop aangeboden via Harm Stumpel 
en Els Lust, Grote Oost 31, Hoorn, 
tel. 02290-11073. 

Het zijn: 
Het land van de sultans, Ruud Spruit f 20,-. 
Roode Steen, vrijplaats van 
het gemeen J 2,50 
Westfriesland Oud en Nieuw 1978 f 20,
Westfriesland Oud en Nieuw 1980 f 20,
.Historische schoonheid van Hoorn f 15,
Nummers van Oud Hoorn: 14-1, 13-4, 
13-3, 13-2, 13-1, 12-4, 12-3, 12-2, 11-4, 
11-3, 11-2, 11-1, f 30,-
Hoorn in beeld, zes fotografen f 15,-
Nieuwe Kroniek van Hoorn, 
Kroon en Kapteijn (herdruk) JlOO,-
Natuursteen in monumenten f 15,
Een verhaal van de Noorderkerk f 2,50 
Hoorn in leesttooi, Robat & v.d. Zei f 5,
Westfries Museum. Ruud Spruit f 2,50 
Noordhalland van strandwal 
tot randstad f !,-

Hoorn zien f 5.-
Ach lieve tijd (compleet met band) f 60,-
Hoorn in oude ansichten deel 1 f 17,50 
Hoorn in oude ansichten deel 2 f 17,50 
8 banden met plastic mappen 
met afbeeldingen p.m. 
Een machtig monument , 300 jaar stad-

. huis te Enkhuizen f 2,50 



Marga Slijkerman 

Echo van VOC weerklinkt 
in muurdoeken Lisa Fromartz 
Tot 15 september exposeert de New Yorkse kunstenaar Lisa Fromartz de 
installatie 'ADVENTURES OF THE NIEUW HOORN'. De installatie bestaat 
uit zes enorme geschilderde doeken, die op de buitenmuren van zes his
torische gebouwen in de binnenstad zijn bevestigd. 

"Tristes Tropiques", muurdoek aan de Oosterpoort 

Nederland viert de Gouden Eeuw 
met een aantal evenementen, met 
als hoogtepunt de feestelijke her
denking in 1999 van de YOC, de Ver
eenigde Oostindische Compagnie . 
In het kader van het Bontekoejaar 
1994 vroeg Stichting De Achter
straat Fromartz hieraan een bijdra
ge te leveren in de vorm van een 
buitenproject met als onderwerp de 
YOC en Jan Pieterszoon Coen, êên 
van de eerste gouverneurs van de 
YOC en voormalig inwoner van 
Hoorn. 
De echo van de VOC - rijkdom door 
verovering en overheersing, het hu
welijk tussen zakenleven en staat, 
handel en geweld, de oplegging van 
westerse culturele waarden - klinkt 
vanaf de zeventiende eeuw door tot 
in het heden. Lisa Fromartz heefl 
zich voor deze expositie hierdoor 
laten inspireren. 

De titel 'ADVENTURES OF THE 
NIEUW HOORN' is ontleend aan een 
populaire l 7e-eeuwse roman van 
Bontekoe, die een gevaarlijke reis 
beschrijft van het VOC-schip Nieuw 
Hoorn. De roman is verschillende 
malen herdrukt. Het was een best-

seller en gold als hèt avonturenver
haal van die dagen. 

'Distant Shore', op een zijmuur bij 
de ingang van het Westfries Muse
um, is een allegorie op de agressie. 
In de hoofdrol de duistere schaduw 
van de nabije Jan Pieterszoon Coen. 
Zijn zwarte silhouet domineert een 
drukke achtergrond vol vlammende 
en stekende vormen. We zien ook 
beelden van mensen bij een kam
pong en een indische krijger om
ringd door doodshoofden . 

'Second Nature' op de Hoofdtoren 
is leesbaar als metafoor met de we
reldomvattende activiteiten van de 
VOC. Een gitaarspelend meisje is 
een citaat uit een schilderij van Ver
meer. Zij treedt op in een theater 
van abstracte vormen en beeldfrag
menten uit de toenmalige Indische 
en Nederlandse samenleving. 
'Tristes Tropiques' aan de Ooster
poort staat symbool voor de verra
derlijke zee, de gevaren van de reis 
en de aanvaring van de verschillen
de culturen. In 'Masters Maxim' op 
de hoek Gouw-Gedempte Turfhaven 
duiken staalmeesters op als schim-

Marga Slijkerman verzorgt de 
public relations voor Stichting 
De Achterstraat en houdt zich 
ook met de voorlichting van 
de Stichting bezig. 

men uit het verleden. In 'What goes 
up' aan de zuidkant van de Ooster
kerk wordt cle welvaart van onze 
Gouden Eeeuw uitgedrukt door een 
gigantische tulp, die over het hoog
tepunt van haar bloei heen is. Mili
tair verleden en heden vallen sa
men in 'Old Wine New Bottles' aan 
de Turfhaven. Op dit doek is een 
YOC-schip te zien met daarboven 
de contouren van een hypermodern 
Amerikaans jachtvliegtuig. 

De schilderingen van gemiddeld 
twee bij vier meter zijn aangebracht 
op doek van een lichtgewich t syn
thetisch materiaal met acrylverf. De 
doeken zijn met lijm op een houten 
frame bevestigd en het raamwerk is 
met behulp van schroeven in de 
voegen bevestigd. Deze manier van 
ophangen zorgt slechts voor kleine 
gaatjes in de voegen, die na verwij
dering van de doeken in september 
'94 weer keurig worden afgevoegd. 

Kentu 
Hoorn ook 
zo? 

De prijsvraag-rubriek 'Kent u 
Hoorn ook zo?' komt in dit 
nummer te vervallen, De op
lossing van de vragen in het 
kwartaalblad van 15 maart 
wordt gepubliceerd in het 
nummer van 15 september a.s. 
Daarin verschijn ook de nieu
we opgave 'Kent u Hoorn ook 
zo?' 
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A. de Graat 

''Levenstrap''van Christina de Regt 
Een genealogisch overzicht van de 
familieleden De Regt leert ons, dat 
wij sinds het aantreden van Basti
aan Leendertszoon de Regt als 
Schepen van Oud Beijerland in 1545 
de eerste voornaam constant de 
eeuwen door tegenkomen. We zien 
ditzelfde wat betreft de naam Cor
nelis en aangaande de vrouwelijke 
lijn ten aanzien van de naam Chris
tina. 
Een deel van de generaties De Regt 
zocht het steevast aan de wal. Men 
bekleedde functies tot aan 1 795 als 
Schepen, Hoogheemraad en Vrede
maker in de regio's Oud- en Nieuw 
Beijerland, Numansdorp en andere 
delen van het toenmalige Hollandse 
eilandenrijk. 
Degenen die de wal verruilden voor 
het scheepsdek treffen we aan in of 
nabij Rotterdam. Thuisgevaren na 
soms jaren verkeerd te hebben op 
de ongewisse baren der zee, treffen 
we familieleden aan werkend als 
winkelier in scheepvaartartikelen 
en met name in het opkomend be
drijf der credietverlening. We ont
moeten Cornelis de Regt in 1833 
werkzaam zijnde als molenmakers
knecht aan de Rottekade te Rotter
dam. Zijn 10 kinderen, waarvan de 
meeste in leven bleven, zetten we
gen uit die leiden naar het vervullen 
van wetenschappelijke functies . De 
ontwikkeling van Rotterdam en een 
juiste inschatting van de mogelijk
heden die nieuwe tijden aanreikten, 
werden benut. Een aantal familiele
den bekwaamde zich in de dieren
geneeskunde, met als topman stel
lig prof. dr. Johan de Regt, benoemd 
tot hoogleraar in de vee-artsenij
kunde aan de universiteit van Gent. 
Er ontstaat een traditie in het door
geven van kennis aan anderen. Een 
brede laag van familieleden zien wij 
arbeidend in de justitiële en finan
ciële sfeer: "Indisch rechterlijk amb
tenaar, directeur ener hypotheek
bank, enz." 
! let uitzicht op de wereld gaal ech
ter niet teloor. Familieleden zwer
men uit naar wat men toen "ons In
dië" placht te noemen, naar Britse 
koloniën en naar de Verenigde Sta
ten. Ook nu gaan de gevestigde na
men mee, maar Rotterdam blijft een 
standplaats. 
Op 13 september 1867 wordt aldaar 
Cornelis de Regt geboren. Hij huwt 
J-liltje Catharina Theunisz, geboren 
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HERDENKING VAN HAAR HONDERDSTE 
GEBOORTEDAG 

De tentoonstelling 'De trap des 
ouderdoms', die op 18 maart jl. 
het Westfries Museum werd geo
pend, was mét het uitkomen van 
het boek 'De levenstrap', aanlei
ding om aandacht te schenken 
aan de herdenking van de hon
derdste geboortedag van Chris
tina de Regt, in leven echtge
note van Johan Christiaan Kerk
meijer. 
Beiden ve1·bonden hun naam aan 
het fonds 'De Kerkmeijer-de 
Regtstichting', dat in 1956 tot 
stand kwam. 
De Stichting verleent op velerlei 
gebied financiële hulp om cul
tuur-historisch erfgoed in Hoorn 
in stand te houden. 
In de Ooste1·kerk schetste A. de 
Graaf, regent-secretaris van de 
Stichting, die dag een beeld van 
het leven van Christina de Regt. 
De redactie van Oud Hoorn acht 
zijn bijdrage waardevol om deze, 

21 oktober 1866 te Leeuwarden. 20 
mei 1894 aanschouwt hun dochter 
Christina het levenslicht. 
Christina's geboorte is een vreugde
vol gebeuren. Dat geldt, naar de tra
ditie van de tijd, nog sterker voor 
de komst van haar broertje Basti
aan de Regt. Helaas heeft hij slechts 
één jaar te leven. Ook andere kinde· 
ren sterven vóór of vlak na de ge
boorte. 
Over blijft clan als enige Christina, 
belast met een eerste hypotheek 
bestaande uit een zwakke lichame
lijke gesteldheid en een tweede mo
gelijk nog zwaardere: een begrijpe
lijke overmatige beschermende 
zorg van ouders en naaste familiele
clen. 
"Nee kind dat kan niet. Je wilt toch 
niet naast het portret van Bastiaan 
komen te staan op de schoorsteen
mantel" ." "Wat doe je ons nu aan, 
je bent de enige dochter, denk toch 
na." De albums met jeugdfoto's van 
Christina de Regt, thuis en daarbui
ten altijd omringd door ouders of 
zwaar bezorgd kijkende tantes, to
nen ons een ingepakt kleinkinderle· 

!'.Kll, .W!RftlllGl 
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in enigszins beknopte vorm, in 
ons kwartaalblad af te drukken. 
Zijn schets begint met een be
schrijving van Christina's voor
ouders en haar jeugdjaren. 

ven zonder lach en met een wegge
poetste traan. Ik versta dat. 
Evenzeer begrijp ik waarom Christi
na de Regt zo voor mij staat en me 
aanziet vanaf de onwaarschijnlijk 
messcherpe foto's tijdens haar 
schooljaren gemaakt. U kent dat 
wellicht: de docenten zich toen
maals nog bewust van hun waardig
heid als dragers van cultuur en we
tenschap, geplaatst als dorische 
zuilen, schragend het geweld van 
het bouwwerk Kennis is Macht, ter 
weerzijden van de statig staande 
klas, ons aanstarende als ziende de 
verre horizonten van een te berei
ken Walhalla van wetenschap na 
volbrachte studietijd, zonder aan
passing van gemiddeld behaalde 
scores en alles gestoken in de ver
eiste kleding met bef of strik, de do
centen bol- of hogehoed. 
Na een normale lagere schoolloop
baan treffen we Christina aan op 
.de 4e openbare uloschool te Rotter
dam. De jaren door is er een sterk 
opgaande lijn in de behaalde cijfers 
voor de diverse vakken, met name 
in het conglomeraat talen, met uit-



zondering van Engels (houdt u dat 
even vast) en de vakken Aardrijks
kunde, Geschiedenis en Natuurkun
de. 
Na volbrachte ulo-studie treffen we 
Christina aan als leerlinge van de 
eerste Openbare HBS voor meisjes 
te Rotterdam. De zo sterk opgaande 
lijn naar een gezonde en blijmoedi
ge jeugdige levensperiode wordt 
hier subiet onderbroken, zo niet 
geheel afgesneden door ernstige 
ziekte. 
De rubriek "verzuimde lessen" op 
de rapporten is constant gevuld 
met "geabsenteerd" 30, 38, 48, 50 
lessen. 
Maar hier klaren docenten en leer
lingen het om Christina er bij te 
houden en te inspireren om vol te 
houden, dat vooral. Een cijfer 9 
voor gymnastiek met handhaving
der eisen aan dit vak te stellen, kan 
onmogelijk worden toegeschreven 
aan physieke prestaties, wel aan on
derling hulpbetoon en waardering 
voor datgene wat er dan nog meer 
dan gedacht en verwacht uitkwam. 
Dat geldt evenzeer voor de presta
ties in andere vakken. 
Met name het Engels scoort zeer 
hoog. De literatuurstudie is daaraan 
niet vreemd. Men denke slechts aan 
de gezusters Bronté en niet minder 
aan de rol van het Britse imperium 
tijdens WOi. 
Op 10 juli 1913 wordt de HBS-tijd af
gesloten met toekenning van het 
vereiste diploma en uitreiking van 
de cijferlijst: Ned. 8, Frans 6, Duits 
7, Engels 9, Geschiedenis 7, Aardk. 
8, Wisk. 6, Natuurk. 8, Scheik. 8, Na
tuurlijke historie 6, Kunstgeschiede
nis 9, Gronden der Staat-inrichting 
8, Handtekenen 7, Handwerken 7. 
Zo verlaat een jonge vrouw de 
school, gelijkmatig en naar men ge
tuigt opgewekt van karakter, artis
tiek begaafd en enthousiast genoeg 
om een studie Engelse taal- en let
terkunde te beginnen. Zij behaalt in 
de jaren 1917-1921 de acten Engels 
MO A en B en weet haar studies te 
bekronen met een doctoraat in die 
taal aan de universiteit van Amster
dam. 
28 september 1918. Na een korte 
werkperiode als lerares Engels aan 
het Erasmiaans gymnasium te 
Rotterdam en aan een lyceum te 
Nijmegen volgt in 1923 een benoe
ming aan de HBS te Hoorn als lera
res Engels en in dezelfde functie 
aan de Rijksnormaallessen hier ter 
stede. 
Zowel op de HBS als op de Rijksnor
maallessen ontmoet ze Johan Chris
tiaan Kerkmeijer, leraar hand- en 
rechtlijnig tekenen. Christina de 
Regt verstaat heel wel zijn arbeid 

en strijd om ons monumentale ste
deschoon te behouden. Kerkmeijer 
waardeert haar interesse ten zeer
ste maar constateert tevens dat 
Christina de Regt hem gemotiveerd 
en manmoedig tegenspreekt aan
gaande zijn door andere welhaast 
als dogma's beschouwde standpun
ten op het gebied der bouwkunst in 
vroeger eeuwen en dat betreffende 
de kunstgeschiedenis. 
Het voert te ver nu nader in te gaan 
op de achtergrond en motieven. U 
moet zelf maar wat in- en aanvullen 
bij termen als waardering, late lief
de, kansberekening, welkome afslui
ting loopbaan, hoop op een nieuwe 
toekomst en de waarschuwing van 
moeder Hiltje de Regt-Theunisz 
(23 maart 1926): aan haar 32-jarige 
dochter "Kind trouw nooit. Er komt 
zoveel kijken in het huwelijk en 
vaak ontpopt de een zich zo geheel 
anders clan de ander zich ooit had 
kunnen indenken ... het is en blijft 
een waagstuk ... " 
Dat waagstuk wordt toch onderno
men. In 1927 trouwde Christina de 
Regt met Johan Kerkmeijer. 
De band met school moet ambtelijk 
worden verbroken maar we zien er 
Christina regelmatig terugkeren als 
regisseuse van toneelstukken door 
de leerlingen opgevoerd. Johan nam 
de decors voor zijn rekening. Daar 
kwam hij niet onderuit! 
Zo treedt Christina de Regt een 
nieuwe levensperiode binnen, dan 
nog onkundig van het feit dat deze 
slechts kort zal duren. 
Weldra openbaren zich symptomen 
die de HBS-tijd te Rotterdam in alle 
realiteit doen herleven. Gevormd 
door wat toen plaatsvond, in herin
nering roepend al datgene wat 
steun, troost en werklust verschaf
te, zet Christina de Regt zich stimu
lerend en met richtinggevende 
kracht in, redactionele arbeid op 
zich nemend ten dienste van veler
lei tijdschriften op museaal- en 
folkloristisch gebied. Zij vertaalt 
gidsen voor Westfries Museum en 
VW Hoorn in het Engels, redigeert 
mede het jaarboek van Oud West
Friesland en besteedt in samenwer
king met haar echtgenoot ontelbare 
uren aan catalogisering, gedetail
leerde beschrijving en verzorging 
van de collectie aanwezig in het 
Westfries Museum. 
Het voegt thans niet, nader in te 
gaan op de zo wrede laatste levens
periode van Christina de Regt, 
evenmin op haar overlijden 5 no
vember 1946. 
Ons herdenken staat in een ander 
licht. 
Toch even uit die periode toen de 
eindstreep van het leven al zo nabij 

Christina de Regt in huiselijke pose. 

lag een respectvolle herinnering 
aan haar later gepubliceerde jour
naal "Hoorn in de verdrukking 1940-
1945". Citaat: "Ik vertel hier alleen 
wat ik zelf meegemaakt heb; er 
wordt zoveel gepraat en overdre
ven; veel verhalen zijn zo fantas
tisch, dat men er toe komt alleen te 
geloven wat men met eigen ogen ge
zien heeft..." 
Vandaag mogen wij verheugd stil 
staan bij al datgene wat Christina 
de Regt op het zo uitgebreide ge
bied onzer cultuur-historie voor 
stad en regio heeft betekend. 
Dat Westfries Museum en Kerk
meijer-de Regt-stichting zijn wat ze 
zijn is in niet geringe mate te 
da[lken aan deze vrouw. Op curieu
ze, ja vaak ongelooflijke wijze, heeft 
zij in jeugdjaren en volwassen zijn
de, het begrip levensmoed een heel 
speciale en doordachte inhoud ge
geven. 
Moge haar voorbeeld ons, arbeiden
de in Museum en Stichting om het 
ons toegevallen historisch erfgoed 
te behouden, inspireren om ook in 
zo vaak voorkomende getijden van 
tegenslag begerig voort te gaan en 
door te zetten, waardig tredend en 
verantwoord inslaande de wegen 
ons door haar gewezen. 

59 



Geruchten over sloop verontrusten raadslid Roger Tonnaer 

Truydelllanhof: Pleidooi voor het 
behoud van een uniek wooncolllplex 
Loopt het Truydemanhof, woningcomplex voor bejaarden aan de Com
mandeur Ravenstraat, gevaar op den duur te verdwijnen? Raadslid Ro
ger Tonnaer (PvdA) acht de kans denkbeeldig. in een brief aan het colle
ge vraagt hij B. en W. zich te willen inzetten voor het behoud van het 
Truydemanhof. Hij pleit er uit historisch belang óók voor het complex 
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

Tonnaer heeft zich verdiept in op
zet, ontstaan, bouw en de nog jonge 
geschiedenis van het hof. Hij noemt 
die 'uniek', de architectuur 'bijzon
der' en de plaats 'buitengewoon ge
legen'. 
Zijn onderzoek bracht vele interes
sante feiten aan het licht. Ruim 40 
jaar geleden, op 30 november 1953, 
opende burgemeester mr. Canne
man het splinternieuwe woonoord. 
Voorbereiding en bouw hadden drie 
jaar gevergd. 
Het bouwplan, schrijft Tonnaer, be
vatte 45 woningen, verdeeld over 
vier vleugels, gebouwd om een ge
meenschappelijk binnenhof. Het 
voldeed aan de wens van B. en W., 
die vonden dat er dringend behoef
te was aan een wooncomplex voor 
bejaarden. De woningnood was kort 
na de bevrijding tot een nog niet ge
kende hoogte gestegen. 

'Een dergelijk complex zou aan een 
aanzienlijk aantal bejaarde paren 
een kleine, maar gerieflijke woning 
kunnen bieden, waardoor oudere 
grotere panden voor bewoning vrij 
gemaakt zouden worden of een ein
de gemaakt zou kunnen worden aan 
ongewenste samenwoning', aldus 
de opvatting van het toenmalige 
college van B. en W. 
De totale stichtingskosten werden 
geraamd op f 285.000,- (excl. 
f 20.000,- voor e.v. in het hoofdge
bouw). Uiteindelijk waren de kosten 
voor het complex, inclusief de 
grond, vier ton. Van rijkswege werd 
11/2 ton ontvangen. De bouw werd 
gegund aan fa. Wit uit Wognum en 
het schilderwerk aan fa. Verlaat uit 
Hoorn. Het complex voor bejaarden 
werd ontworpen door gemeente-ar
chitect C. Ruitenbeek (gemeente
werken Hoorn). 

Particulieren en organisaties hiel
pen mee met de inrichting van het 
complex voor bejaarden. Het Ker
kenarmenfonds (voorheen Truyde
manfonds) schonk een luidklokje. 

een openluchtconcert aan. Onder
nemers boden spelletjes aan, wand
lampjes, vlaggemasten, een biljart, 
enz. De Hoornse Sportraad en v.v. 
Hollandia schonken samen duizend 
gulden voor de inrichting van de re
creatiezaal. Dit geldbedrag was gro
tendeels de opbrengst van de voet
balwedstrijd Hollandia-UW, ge
speeld bij de opening van het nieu
we sportpark. De echtgenotes van 
Burgemeester en Wethouders had
den de gordijnen voor de recreatie
zaal genaaid! 

Twee jaar na de opening in 1953 
werd een Commissie van Toezicht 
voor het Truydemanhof door de ge
meenteraad ingesteld. De commis
sie kreeg tot taak toezicht te hou
den op de recreatiezaal en recre
atiewerk te bevorderen. Bovendien 
moest het contact tussen bewoners 
onderling met de huisbewaarder 
worden bevorderd. 
De Commissie van Toezicht volgde 
de Contactcommissie op, die door 

de burgemeester was geïnstalleerd, 
maar al na 3/4 jaar haar taak had 
neergelegd. De taak werd aan B&W 
teruggegeven met de opmerking: 
'voor ons maar een kassiesvenster'. 
Over allerlei kleinigheden was op 
het Truydemanhof 'gekonkel en ge
stook'. De gemeenschap bestond 
uit dfrie groepen: medestanders 
van de huisbewaarder en zijn 
vrouw, een grotere groep tegenstan
ders en de 'neutralen'. 

In 1961 stelde de Commissie van 
Toezicht voor het Truydemanhof 
o.l.v. Dr. J. v.d. Grift (voorzitter) en 
mej . E.C. Vijselaar (secretaresse) 
een huisorde vast. Daarin werd o.a. 
geregeld het gebruik van radio en 
televisie, onen~gheid tussen mede
bewoners, drogen van was, sluiting 
van deuren en ramen, enzomeer. 
Wanneer een bewoner zijn medebe
woner telkens lastig viel, kon hij of 
zij rekenen op verwijdering van het 
hof. Bewoners mochten ook vrij be
zoek ontvangen. Bij overnachten 
moest dit vo.oraf bij de conciërge 
worden aangevraagd. Tegen be
taling van f l,- werd een logeerka
mer beschikbaar gesteld. De badka
mer mocht alleen worden gebruikt 
na verkregen toestemming van de 
conciërge en tegen betaling van 
f 0,35 per bad. 

Kunst na Arbeid bood de bewoners De binnenplaats van het Truydemanhof (collectie Giel van der Zet). 
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Tot 1979 bleef het betrekkelijk stil 
rond het Truydemanhof. Het Grond
en Woningbedrijf van de gemeente 
Hoorn schreef d.d. 17-04-79 B&W 
een brief met het verzoek in te 
stemmen met verbetering van het 
hof. 
Het complex bestond toen uit 44 
woningen, 1 beheerderswoning en 
een recreatiezaal. Voor het maken 
van bergingen ten behoeve van de 
woningen moesten 2 woningen ver
dwijnen. De beheerderswoning en 
recreatiezaal bleven behouden. Ver
der zou een lift worden aange
bracht. 
De verbeteringskosten bedroegen 
f 40.000,- per woning. De huur per 
woning werd met f 92,50 verhoogd 
tot f 205,-. De bewoners hadden 
hiermee ingestemd. Juni 1979 ging 
de gemeenteraad akkoord met een 
krediet van f 1. 707.500,- t.b.v. de re
novatie van het Truydemanhof. Een 
paar jaar later werd voor de verbe
tering van de woonomgeving nog 
eens f 140.000,- uitgetrokken. Het 
ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening subsidieerde 
hiervan f 87.000,- . 
In 1987 werd het gemeentelijke wo
ningbezit w.o. het Truydemanhof 
aan de Woningstichting verkocht. 
Tot zover de brief van Tonnaer, die 
vervolgens aandacht vraagt voor 
geruchten over mogelijke sloop van 
het hof. Oorzaken daarvan zijn, dat 
de verhuurbaarheid van de wonin
gen afneemt, de onderhoudskosten 
te hoog zijn en de exploitatiekosten 
te groot. Door het verdwijnen van 
het Liornehuis zou het terrein aan 
de Commandeur Ravenstraat ge-

Burgemeester mr. Canneman spreekt bij het slaan van de eerste paal, voorjaar 1953. 

schikt zijn voor de bouw van een 
wijksteunpunt in Hoorn-Noord. 
Directeur L. Bonnema van de Wo-

Maquette van het complex uit 1952, ontwerp C. Ruitenbeek 

ningstichting heeft bevestigd dat 
het jaarlijks exploitatietekort groot 
is, maar niet zo groot dat binnen 
twee jaar renovatie of sloop van het 
hof aan de orde zou komen. Bonne
ma heeft trouwens sloopplannen 
ontkend. 

De uitspraken van de directeur heb
ben Tonnaer echter niet gerustge
steld. Hij vreest dat er op termijn 
een strijd gevoerd moet worden 
voor behoud van het complex, te 
vergelijken met de inspanningen 
voor behoud van 't Rooie Dorp' aan 
de Venenlaan. 

De oorspronkelijke opzet van het 
Truydemanhof heeft volgens Tonnaer 
veel gemeenschappelijks met de 
huidige wooncomplexen 'De Koop
vaarder' en 'De Boogerd'. De huidi
ge bewoners van het hof wonen er 
met veel plezier en bovendien tegen 
een zeer redelijke huur van gemicl
·deld f 400,- per maand. Redenen 
genoeg voor het raadslid indringen
de vragen over het behoud van een 
'uniek wooncomplex' aan het colle
ge te stellen. 
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Ben van Tartwijk 

Het l 7e en 18e eeuwse zeemanslied 

Aflevering 4 

Liep het in de liederen van de vori
ge afleveringen allemaal nog goed 
af, ditmaal wordt het al droefenis en 
ellende: zeerovers, een gevecht op 
leven en dood, een stranding, hon
ger, kannibalisme en voor een klein 
deel van de bemanning een wonder
baarlijke redding. Een beter voor
beeld over hoe het op een zeven
tiende-eeuws zeilschip toe kon 
gaan, kan ik in de bij mij bekende 
liedteksten niet vinden. De STRAET
VAERT, de vaart door de straat van 
Gibraltar de Middellandse Zee op, 
was niet van gevaar ontbloot. Juist 
de vaart op de LEVANT, de oostelij
ke kustlanden van de Middellandse 
Zee, was een van de peilers waar de 
Hoornse economie op rustte, Een 
ander was de vaart op de Oostzee. 
De Oostzee gold als de meest veili
ge route, ofschoon er juist in die 
richting Engelse en Zweedse kapers 
actief waren. Ook vonden er wel 
tochten plaats van de Oostzee naar 
de Levant. Graan uit Dantzig werd 
dan met enorme winst doorver
kocht aan plaatsen langs de Middel
landse zeekust. Winstgevende, 
maar zoals uit het hiernavolgende 
lied blijkt, niet altijd veilige tochten. 
Een herinnering aan de STRAET
VAERT, is de gevelsteen in het pand 
Oude Doelenkade 21, waarop een 
zeilschip is afgebeeld met daaron
der de tekst: 

IN DE STRETSVARER. 

In de panden Oude Doelenkade 1 7 en 
19 is ook een gevelsteen te zien, voor
stellende een zeilschip, maar daaron
der staat: IN DE OSTERVARER. 
Nu volgt het gruwelijke reisverhaal 
van een koopvaarder naar de 
LEVANT. in 1673. 

Verklaring couplet 18: 
YYLANDT = IERLAND 
KINGSAEL = KINSALE, plaats aan de 
zuidkust van Ierland. 

BRON: VAN VAREN EN VAN VECH
TEN. Dhr. Scheurleer, 1914. 

Reisverhaal van een koopvaarder in 
1673. 

Een droevigh Liedt van 't Schip de 
swarte Haen. t'zeyl gegaen van 
Sluys na Smirna, hoese vochten te
gen vier Turcken, en de groote Han
gers-noot van achtien Maets, den 2. 
Augusty 1673. Stemme: Van Helena. 

Aenhoort een clroevigh Lieclt 
Wat ick u singen sal 
Al wat 'er is geschiet 
Hier op het aerdtsche dal 
Het Schip de swarte Haen 
Van Sluys is afgevaren 
Al na de Smirnsche kant 
Daer doe veel Turcken waren. 

Prent uil Journaal Bonte/we uiig. Deutel Amsterdam 1646, verz. Archiefd. Westfi: Gem. 
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Vier Turcksche schepen groot 
Die quamen ons aen boort 
Men spaerd' geen kruyt noch loot: 
Ons Schipper soo 't behoort: 
Seyd' mannen kloeck valjant 
En spaert geen lijf of leven: 
Steeck 't liever in den brandt 
Als aen de Turck te geven. 

Vijf uren met getreur 
Heeft desen slagh geduert 
't Was niet als vlam en vuer 
Dat heeft men daer gespeurt: 
Ons Schipper kloeck van aert 
Die wou het niet op-geven 
Tot dat den lesten man 
Verlaten souw sijn leven. 

Hy schoot soo vreesselijck: 
Den wreeden ·Turckschen moort: 
Wy moesten op de wijck 
Ons' Mast raeckt buyten boort 
Wy wisten geenen wegh 
Waer v.ry ons souden wenden; 
Wy raeckten tot meerder verdriet 
En noch tot groot ellende. 

Wy dreven voor de wind 
Op Godts genaden heen: 
0 schrickelijck ellend: 
Al waer mijn hert van steen 
Van yser of metael 
Noch sou het moeten schreyen 
Want ick u eens verhael 
Ons ddruck en groote Jijen. 

Door eeenen grooten windt 
Sbo is ons Schip gestrant 
En dat op een Eylandt 
Dat men daer liggen vandt 
Genaemt de S.Del 
Is het Eylandt geheeten 
Wy sochten over al 
Men vond' daer niet te eten. 

Seventien weken wilt verstaen 
In dese droefheyt groot 
Men had geen spijs of dranck 
En daer toe ook geen broot: 
Men was met droefheyt belaen 
Men sucht soo meenigh-werven: 
Wy raken hier niet van daen 
Hier moeten wy alle sterven. 

Den Schipper seer bedroeft 
Die sprack tot ons vermaeck 
Ick heb tot ons behoef 
Daer noch een deel Toeback: 
Daer mee behielt men 't lijf 
Omtrent de drie vier weken; 
Daer na al met verdriet 
Drie honden opgegeten. 



Die honden waren op 
Doe waren wy bedroeft 
Men wrongh sijn handen daer 
Men trock 't hayr uyt het hooft: 
Den Schipper kloeck van moet 
Die sprack soo menigh-werven 
't Za smijt de clobbelsteedn 
Wie voor ons al sa! sterven. 

Al viel het schoon mijn beurt 
lek ben ter clood bereyt; 
Een steenen hert dat treurt 
Heeft den Schipper geseyt 
't Za smijtse uyt de handt 
En dat voor ons allen 
En wie het droeigh lot 
Van ons sal overvallen. 

't Viel op de Hoogh-bootsman 
Het droevige nood-lot 
Hy stack sijn handen uyt 
Hy riep so seer tot Godt 
Eet nu het vleesch van mijn 
Door hongers-noot verheven 
Het bloedt tot eenen dranck 
lek wilt u al vergeven. 

Den Leerraer so 't behoort 
Die nam hem by der handt 
Hy heeft hem so vertroost; 
Och! och blijft doch volstant 
Trouwt vast op uwen God: 
Och ja sprack hy verheven; 
Adieu mijn Cameraet 
lek ga u nu begeven. 

Och hemel Son en Maen 
Wat schricklijcke noot 
Niemant van haer al 
Die hem brengen wouw ter doodt: 
Doen smeet men weer het lot 
Wie dat hem soucle slachten 
Het viel op Jan de Blaeuw; 
0 Godt van groote machten. 

Hy hief sijn handen op 
Hy riep tot Godt sijn noot: 
Wilt my vergeven doch 
Wy doen 't van hongers-noot; 
Adieu mijn maets voor 't lest 
't Vleesch al van mijn boncken; 
lek ben ter doodt bereyt 
't Is al voor u geschoncken. 

Den Slachter quam' er aen 
Een bijl al in sijn hant 
Hy gaf hem so een slagh 
Dat hy tE> r ;iprdE>n lagh; 
Men leyd ' hem op een block 
Men hieuw het vleesch in stucken 
Sy greepen al daer naer 
Men sach hem so ontrucken. 

\ 

De boncken op een ~chael 
Menschen vleesch by noot; 
Hy deelden 't over al 
Dat door den honger groot 
Sy greepen al daer na 
En aten arm en beenen. 

Gevelsteen in het pand Oude Doelenkade 21 

En droncken 't menschen bloet 
Eylaes wie sou niet weenen. 

Maer wat een groote rouw 
Sagh men gebeuren noch 
En dat van Jan de Blaeuw 
Dat hy hem hadd' gebrocht 
Vermoort dien man soo zwaer 
Ja bracht hem om het leven: 
En Godts gebodt soo klaer 
En zwaer had overtreden. 

Hy had soo zwaer berouw: 
En sprongh doen over boort 
Soo dat hy in de grondt 
Door 't water is versmoort; 
Men vist hem daer we' er uyt: 
Al by het schip verheven: 
Men deelt sijn vleesch voorwaer 
En over -al gegeven. 

Sy wroni:wn harr hancicn ciarr 
En trocken 't hayr uyt 't hoofd : 
Wat schrickelijck gebaer 
Och vrienden 't vry gelooft; 
Men sagh geen landt of zanclt 
Niet als de wilde baren; 
Och Hemels groote God 
Helpt ons uyt dit beswaren. 

Doen sagh men Godes gundst 
En sijn genade groot 
Een groote stercke windt 

Met hooge water-vloet 
Twee visioenen mee 
Als Engels hoogh verheven 
Die hie lpen ons van daer 
Doen zijn wy wegh gedreven. 

Doen dreev' men voor den wind 
Op Gods genaden heen: 
Een Landt wordt ons bekent 
Een Tooren ons verscheen 
Yrlandt wilt dit verstaen 
Kingsael raeckten wy t'lande; 
Daer lagen noch vier doodt 
Met menschen vleesch in d'handen. 

Men bracht haer spijs en dranck 
En bier met goede wijn 
Men sagh die plaets in roer 
De menschen vol van pijn 
Sy liepen in dat Schip 
En sagen menschen boncken 
Dif' lngrn ovC'r:ll 
En 't vleesch al van de schoncken. 

Sy vielen op haer knien 
En danckten haren Godt 
Voor eenen goede Ree 
Dat haer gegeven wert. 
En bidt doch al te samen 
Die soo sij n kost moet winnen 
Dat sy een goede Ree 
Of Haven mogen vinden. 
XXIII. 81. 
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W.L. van der Waal A.G.F. van Weel 

Stadsbeeld-restauratie-wijzigingen-verval 
Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie en 
andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

15 mei 1994 

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

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

Appelhaven 26r 
Tegenover nummer 26r, restaurant 
Bohemen, drijvend terras aange
legd. Experiment voor één jaar. Oud 
Hoorn heeft het college verzocht 
het te laten verwijderen, o.a. van
wege aantasting van het historisch Appelhaven 26r 
stadsbeeld (zie foto). 

Bierkade 4 
(gemeentelijk monument) 
Voormalige kaaspakhuizen: domici
lie van het nieuwe Museum van de 
Twintigste Eeuw. Ook is de Maquet
te Hoorn Anno 1650 hier onderge
bracht. 

BierkadejVenidse 
Buurtbewoners ontwikkelen plan 
voor herinrichting van plantsoen 
aan zuidwestzijde. 

Breed 2 (hoek Westerdijk) 
Turks en Italiaans restaurant gro
tendeels uitgebrand. Ontwikkeling 
van appartementen/herbouwplan
nen. 

Breed 12 (rijksmonument) 
Pas gerestaureerd pand van Oud 
Hoorn verhuurd aan Maja Design, 
winkel in patchwork, quilts en deco
ration. Fraai uithangbordje (zie fo
to). 

Dal 
De vestiging van de ABN-AMRO
bank wordt inwendig gebouwd. In 
vei IJum.l lih.!1"1111.!l! ll]dell]ke IJuwk
vestiging in Dalplantsoen. 
Verbouw van drogisterij aan de Ge
dempte Turfhaven leid t ook tot een 
tijdelijke barakvestiging. Hiermee is 
echt het dieptepunt aan het Dal be
reikt (zie foto). 

Draafsingel 6 

Breed 12 

Nieuwe functie: Sportschool F. v.d . 
Werff. De monumentencommissie Dal 
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heeft de aanvraag om plaatsing op 
de gemeentelijke monumentenlijst 
afgewezen vanwege de aanbouw. 
Overigens is Oud Hoorn gelukkig 
met de wijze waarop het pand is op
geknapt . 

Gedempte Appelhaven 28-34 
Woonhuizen eind 19e eeuw. Restau
ratie Stichting Stadsherstel in uit
voering (zie foto). 

Gedempte Turfhaven 42 
(beeldbepalend) 
Uitvoering van bouwplan met fraai 
front; oude eiken puibalk in achter
gevel ontdekt, wordt geconserveerd 
(vergelijk die van Breed 12). Nieuwe 
gevel wordt aanwinst voor het 
straatbeeld. 

Grote Noord 9-11 (rijksmonument) 
Sportschool verhuisd naar Draafsin
gel 6. Nieuwe functie panden nog 
onbekend. Eigenaar zegt in de 
krant: "Maar de mensen die vrezen 
dat het gebouw aan het Grote 
Noord nu gaat veranderen in een 
winkel met een moderne pui, vergis
sen zich. Bij de verkoop wil ik dat 
voorkomen. Ik heb daar te lang ge
woond en gewerkt om het op die 
manier te laten aantasten. En het is 
zonder meer mogelijk daar iets 
moois van te maken zonder de ge
vel te vernielen". 
De gemeentelijk nota van uitgangs
punten ter voorbereiding op het 
nieuwe bestemmingsplan, doet het 
ergste vrezen: de hele straat mag 
straks "verwinkelen". 

Grote Oost 60 (rijksmonument) 
Oosterkerk: uithangende klok be
hoeft opknapbeurt wegens inwate
ring. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

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

Julianapark 
Er wordt door belanghebbenden ge
discussieerd over plannen omtrent 
.1111h·11· fl111c llc In c 11 lilJ ltt•I p 111 I< 
n.a.v. Toeristisch Recreatief Actie 
Plan. Hollandia mag van sommige 
politieke partijen blijven. 

Karper kuil 
Aangepast plan voor bouw van 
groot woningencomplex in ijskast. 
Lichtmastenfabriek buiten gebruik. 
Gebouwen thans in gebruik door 

Gedempte Appelhaven 28-34 

Kerkplein 
Groeit langzamerhand vol met attri
buten als verkeersaanduidingen, 
plaskruis , horeca-kiosk, drie glas
bakken, parkeerborden, vlaggemas
ten, reclames en fietsrekken. 
Grote Kerk: onderhoud aan de leien 
van de torenspits laat te wensen 
over. Over ontwerp voor overdekt 
terras voor Grieks restaurant wordt 
door monumentencommissie ver
nietigend geoordeeld. 

Kleine Oost (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer 
zit vast; kan niet wijzen. 

Koepoortsbrug 
De brug is "buikig" aan de Draafsin
gelzijde. Staat van onderhoud laat 
te wensen over (zie fofo). 

Molsteeg 
Opvulling met appartementen in 
kaalslaggebied. Er is rekening ge
houden met de historische rooilij
nen. 

Stichting De Achterstraat. Koepoortsbrug 

Mosterdsteeg 
Bouw van 14 appartementen met 
beneden kantoorruimte in volle 
gang. Groen geschilderde onderpui 
van pand op .hoek met de Baan
straat is een aanfluiting. 

Nieuwe Noord 7 
Nieuw onderkomen van de Wereld
winkel, voorheen antiekwinkel. Is 
dit het startsein van de "upgrading" 
van de straat (term komt uit ge
meentelijke reactie op ons bezwaar
schrift t egen het bestemmingsplan). 

Nieuwe Noord 56-58 
(rijksmonumenten) 
Gebied om deze halsgevels uit 1730 
(bedrijf R. Groot) tussen Nieuwe 
Noord, Duinsteeg en Ramen wordt 
deels kaalgeslagen en herbouwd 
met behoud van (drie) monumenta
le panden (opdrachtgever: Aann.be
drijf De Combi). 
Halsgevels inmiddels gerestaureerd, 
nieuwbouw is vlees noch vis (zie 
foto) . 
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Nieuwe Noord 56-58 

Nieuwsteeg/Nieuwstraat 
(rijksmonumenten) 
Sint-Caeciliakapel uit 14e eeuw. Gro
te knaagkever gesignaleerd in kap. 
Bouwplan in voorbereiding. 

NieuwstraatfWisselstraat 
Poortje uit 1603/ muren en houten
gewelf in slechte staat. 

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

Noorderplantsoen 
Nogal rigoureuze ingreep ten be
hoeve van de bereikbaarheid en de 
plaatsing van kunststofkramen. De 
groene entree tot de stad vanuit het 
station wordt er zeker niet aantrek
kelijker door. Oud Hoorn spreekt 
haar zorgen over deze ontwikkeling 
uit. 

Onder de Boompjes 7 
Recente knalgele gevelverknalling 
onmiddellijk naast het rijksmonu
ment op nummer 8. Het nieuwe uit
hangbordje getuigt van een betere 
smaak .. 

Onder de Boompjes 21 
(rijksmonument) 
VOC-pakhuis; ruimte voor theater, 
tentoonstellingen en documentatie
centrum. Oud Hoorn is bezig met 
haar zolder meer geschikt te maken 
voor vergaderruimte en expositie
faciliteiten. Hangwerk buitendeuren 
is gerestaureerd. 

Onder de Boompjes 22 
(rijksmonument) 
(Rechter)VOC-pakhuis uit 1606. Aan 
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de onderpui ontbreken de luiken 
wederom. 

Oostereiland 
Omvangrijk gevangeniscomplex 
met o.a. 19-eeuwse bebouwing en 
oudere fragmenten. Wordt weer als 
gevangenis gebruikt. Oostereilancl 
nu ook gedeeltelijk openbaar wan
delterrein. Monumentale waarden 
zijn beschreven; monumentencom
missie adviseert plaatsing op gem. 
monumentenlijst. 
Plan voor aanlegsteiger op Ooster
eiland voor charterschepen aange
vochten 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 gemeen
te verzocht dit pand op de gem. mo
numenten te plaatsen. Gem. monu
mentencie gaat akkoord. Wordt ver
bouwd door De Combi. 

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

Rode Steen 16 (rijksmonument) 
Vestiging ANB-AMRO-bank; door ge
meente aangekocht t.b.v. uitbrei
ding Westfries Museum. Verfwerk 
met weinig gevoel voor historie, 

toegangsdeuren, Lodewijk XVle 
stijl, beschadigd. 

Stationsplein 
Reconstructie in volle gang mede 
i.v.m. nieuwe opzet busstation. Van 
Gend en Loosgebouwtje definitief 
ter ziele. 

Turfhaven 
Plan voor nieuwbouw op en in de 
plaats van de bestaande muur. 

Veemarkt 
Nieuwe looproute van station naar 
het Dal. Aantasting van het histo
risch straatbeeld. 

Veemarkt 6 (rijksmonument) 
Voormalige Huiszitten-Weeshuis. 
Tussen 1795 en 1926 Kazerne van 
Hoornse Garnizoen. Daarna ver
bouwd tot Automobielbedrijf. Plan 
voor nieuwe functie (bankvesti
ging). Bedoeling is de onderpui uit 
1926 in oude vorm te herbouwen. 
Ook aan de achterzijde is de ver
bouwing begpnnen. 

Visserseiland 
Plan voor nieuwbouw van ca. 150 
woningen (in hoogbouwflatvorm). 

Vollerswaal/Karperkuil 
Sluis functioneert niet meer; is in 
verval. 

Westerdijk 
(provinciaal 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 vol
gens zeggen augustus 1991. Nu 
(.1994) alle plannen gestopt. Ge
meente verliest zelfs de schadever
goeding van één miljoen gulden 
door faillisement van ontwerp/ar
chitectenbureau. 
Idee om op braakliggend terrein een 
(tijdelijke) speeltuin te vestigen. 
Idee om te onderzoeken of op het 
terrein niet een combinatie van 
schouwburg en conferentieruimte 
te realiseren is. 

Wisselstraat 
Ontwerp van Carolus Diederich 
voor nieuwe gevelsteen boven 
"Oude-Vrouwenpoortje" i.p.v. ver
weerd reliëf door diverse commis
sies goedgekeurd. (Oude steen gaat 
naar Westfries Museum). 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslag
ruimte). In ernstige staat van ver
val. 



Men vraagt ons 

Bij de voorbereiding van deze rubriek is het steeds weer een vraag wel
ke foto's het zullen doen, dat wil zeggen welke foto's reacties zullen op
roepen bij onze lezers. Volkomen gelijksoortige foto's brengen de ene 
keer bij een groot aantal lezers een schok van herkenning te weeg en 
blijven een andere keer even onbekend als daarvoor. Gelukkig wordt 
het enthousiasme waarmee nieuwe opnamen worden ingezonden, niet 
beïnvloed door het al of niet herkennen van de geportretteerden. Dit
maal ontving ik een naar verhouding groot aantal reacties. Van de zes 
die we in het maart-nummer opnamen, maakten er vijf wat los bij onze 
lezers. Ook over het aantal nieuwe inzendingen, het waren er acht, ben 
ik niet ontevreden. Toch leek het me interessant eens na te gaan, hoe 
hoog het percentage was van de foto's waarop de lezers iemand herken
den. 

Waarom wel, waarom niet 
Het zou namelijk niet zo erg zinvol 
zijn deze rubriek voort te zetten, in
dien de overgrote meerderheid van 
de personen die elk kwartaal aan 
ons oog voorbijtrekt, onherkend 
weer in de vergetelheid zou verdwij
nen. Ik heb volkomen willekeurig 
een kleine steekproef genomen: het 
materiaal dat in 1993 werd ingezon
den. Dat waren 22 foto's waarvan er 
12 bij één of meer lezers een reactie 
losmaakten. Iets meer dan de helft 
dus. Er waren twee foto's waarop 
vier lezers iemand herkenden, n.l. 
de foto waarop een groep arbeiders 
van de Kennemer Electriciteits 
Maatschappij in Spanbroek stond 
afgebeelcl (blz. 30) en de opname 
van het personeel van de kistenfa
briek aan het Kleine Oost (blz 151). 
Dan twee foto's met drie reacties, 
drie met twee en vijf met één. 
Er valt wel een bepaald patroon aan 
te wijzen bij het herkennen van de 
foto's. Uiteraard geldt de vuistregel, 
hoe ouder de foto des te geringer 
de kans dat er iemand op herkend 
wordt. En die oudjes zijn naar mijn 
persoonlijke smaak juist de meest 
boeiende opnamen. Foto's die in 
het nieuws blijven doordat iemand 
een verkeerde toeschrijving maakt, 
waarop later weer gereageerd 
wordt, scoren hoger dan opnamen 
waarbij dit niet het geval is. Kijk bij 
voorbeeld naar de opname van de 
K.E.M.-arbeiders. Groepen waarvan 
t•1•11 f.( root d(•cl wd bekend i~ l'" f.(t' 
vraagd wordt naar de namen van de 
rest, maken een slechte kans. Voor
beelden daarvan zijn de menigte op 
het Grote Noord bij de bevrijding in 
1945 (blz. 107) en het zomerkamp 
'Zon en Vreugde'. Blijkbaar heeft 
het gros van de lezers geen zin om 
tussen al die namen uit te gaan zoe
ken wie er nu precies wel en wie 
niet bekend is. En dan zijn er voor 

de buitenstaander die niet tussen 
Draafsingel en Hoofdtoren is opge
groeid, om een onnaspeurbare re
den natuurlijk altijd figuren op een 
foto, die de algemene aandacht 
trekken. Zoals de heer Glas in de rij 
bij de melkfabriek Horna (blz 71). 
En tenslotte geldt de regel dat een 
foto waaraan geen aandacht meer 
wordt geschonken, heel snel verge
ten is. 
Ik hoop niet, dat deze regels U er 
toe brengen geen foto's meer in te 
sturen. Gewoon doorgaan. 

Rijke oogst 
Brieven met namen van herkende 
personen kreeg ik van de dames De 
Rooy, Rhedens-de Ridder, Ciel Lam
pe-Visser en Tiny Schneiders uit 
Hoorn, Tineke Kleipoel-Terpstra uit 
Zwaag, M. van der Storm-Stumpel 
uit Bussum, R. Harder-Leegwater uit 
Utrecht, Windhausen-Nuyens uit 
Hoorn en van de heren J. Roos uit 
Den Helder, C.D. Kooter uit Ouder
kerk aan de Amstel en L. Roodzant 
uit Hoorn. De heer Roos stuurde me 
ook nog enkele reproducties van 
oude opnamen uit het eind van de 
vorige eeuw en een foto van een ge
denksteen van de Kaap Hoorn vaar
ders aan de zuidpunt van Amerika. 
Nieuwe foto's ontving ik van de da
mes G. Schram-van Beek uit Breda, 
C.M.C. Vis-Entius uit een mij onbe
kende plaats (het poststempel ver
wijst naar Haarlem), Tiny Schnei
dl'l's uit 1 Ioorn r n ck lw<'I' J\d Evers 
uit Hoorn. Mijn zeer hartelijke dank 
voor deze rijke oogst. Mevrouw Kui
pers uit Hoorn deelde me mee, dat 
het plaatje van de zich aan de 
strandvreugde overgevende Luther
se dames en kinderen van haar is. Ik 
zal het haar terugbezorgen. Me
vrouw Tiny Schneiders deelde nog 
mee, dat het tweede zittende meisje 
van links op deze foto Lies Visser is. 

H. W. Saaltink 

Mandoline club en 
christelijke kleuters 
Mevrouw De Rooij maakte mij erop 
attent, dat ik de namen bij haar foto 
op blz. 35 in het vorige nummer 
waarschijnlijk met die van een an
dere verwisseld heb. Mijn excuses 
hiervoor. Te zien zijn de volgende 
leden van jong 'Entre nous', de 
jeugdafdeling van de mandolinever
eniging van Roelof Wassenaar: bo
venste rij v.l.n.r. Mietje Tromp, 
Bachus, Cor v.d. Rol, Lou Schagen, 
Gerrit Brevé, Thijs Beek en een on
bekende. Zittend op de middenrij: 
Sien Gronert, Jeltje Snoek, dirigent 
Wassenaar, Catrien Schonewagen 
en Gonnie v.d. Rol. Op de onderste 
rij: Antje Kors, Annie Posch (de in
zendster), Rina Pool, Rika Meeuwig 
en Cor Groot. 
Mevrouw Pefra Rhedens-de Ridder 
stuurde me zelf de meeste namen 
van de kleuters die op de foto van 
het klasje van de christelijke kleu
terschool voorkomen. Ze heeft ze 
gevonden met hulp van de vader 
van Rietje Beek, die ook weer op de 
foto voorkomt. We noemen de na
men van achter naar voor en van 
links naar rechts. De linker dame is 
juffrouw Hofwegen, de oudere 
rechts juffrouw Vogelaar. Achterste 
staande rij: 1 Jan Jaap en 2 .Jantine 
Karssen van de boekhandel aan de 
Gedempte Turfhaven, 3 een onbe
kende, 4 Joke van der Laan, met 
grote strik 5 een meisje Aberson, 
waarvan de vader waarschijnlijk bij 
cie Shell werkte, 6 een onbekende, 7 
Theo Hoogeveen, 8 en 9 onbekend, 
10 Maarten van der Klis, 11 Ada Vol
kers. Dan de middelste, staande rij: 
12 Margreet Osinga (van de foto
graaf of de opticiën vraagt de onwe
tende lezer dan), 13 Ernst Klay, 14 
Tonnie van Dijk (iets naar voren ge
schoven), 15 meisje Hillebrands 
(met grote strik), 16 Rietje Beek, 17 
Peter Smit, 18 Diet Sluis, 19 meisje 
Haanstra of Oostindiër, 20 onbe
kend, op een met een kleedje be
drklc hoomst ronk 21 mogelijk Pirt 
Jongh Visser en 22 mogelijk meisje 
Terpstra. Voorste rij, zittend: 23 
Trudy Klay, 24 onbekende, 25 Petra 
de Ridder, 26 .Jelle de Vries, 27 t/m 
29 onbekend. 
Mevrouw Tineke Kleipoel-Terpstra 
voegt hier nog aan toe, dat 22 inder
daad een Terpstra is, namelijk haar 
zusje Selma. Verder herkende zij 9 
Dineke van Putten. Dinekes ouders 
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hadden een snoepwinkel op de 
hoek van de Ramen en de Gedemp
te Turfhaven. Dan 6 Hennie Ruiten
berg, waarvan de ouders een linge
rie-winkel dreven op de hoek van de 
Nieuwsteeg en het Nieuwe Noord, 
en 29 Tineke de Vries, die in de Eik
straat woonde. 
Zij bevestigde de namen van juf
frouw 31 Vogelaar en 12 Margreet 
Osinga. Mevr. Kleipoel was met 
haar zuster en Petra de Ridder 
lid van de gymnastiekvereniging 
'Turnlust' . 

Notaris Luyckx en 
heren bij de kapper 
Er werd me van verschillende kan
ten op gewezen, dat ik een ernstige 
fout had gemaakt bij de weergave 
van de namen van het grotendeels 
katholieke gezelschap voor het 
voormalige stadhuis (blz. 36). Me
vrouw Ciel Lampe-Visser schrijft 
me, dat de heer boven het hoofd 
van Moeskops niet notaris Luyckx 
is, maar haar schoonvader G.V. 
Lampe, bestuurslid van de Katholie
ke Arbeiders Bond. Luyckx is de 
meest rechtse figuur. Hetzelfde ver
telde de heren Roos en Roodzant. 
Roos deelde mee deze informatie te 
hebben ontvangen van Jan Pik te 
Luinjeberd (Frsl.), zoon van een 
zaadhandelaar op het Kleine Noord. 
Roos geeft verder een portret in 
woorden van een groep midden
standers uit, naar ik aanneem, de 
dertiger en veertiger jaren, dat te 
mooi is om het hier niet kort weer 
te geven. Hij heeft het dan over kap
per de Boer op het Breed waar tij
dens het wachten op scheer- of 
knipbeurt door de heren de politiek 
werd doorgelicht. Heren kwamen 
daar, zoals tandarts Andrea, de ge
broeders Rupert en de zwager (van 
wie?, HWS) Kees Aben van de meu
belzaak aan het Kleine Noord. Dan 
waren er de ballenkoning(?) Schnei
der, de mandenmaker Cor Meilof, 
vader en zoon Piet Eilander, Piet 
Schoenmaker van de Witte Engel, 
die een smederij had op het Breed, 
de slager Jaap Groot, de drogist 
Joop Freriks, Willem op 't Land en 
de kaasboer Jan de Waal op het 
Breed. 

De ldM van Van Dcrkel, 
de bank en katholieken 
De klas van de Draafsingel-school 
met meester Van Berkel maakte zo
veel los, dat ik hem hier apart be
handel. De reacties, die elkaar be
vestigden of tegenspraken kwamen 
van de heer Pik, de heer Roodzant 
en mevrouw Harder-Leegwater en 
mevrouw Tiny Schneiders. 
Op de voorste rij geen T. maar Loes 
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De klas van Van Berkel. 

Polman (Pik, Roodzant, Harder, 
Schneiders). Gré Winkler heet Ma
rie Winkler (P) of Gré Winkel (R, H) 
of toch Gré Winkler (S). Van de twee 
onbekende jongens in de middelste 
rij heet de linker Stan Hart, wonend 
op de Venenlaan. Hij is afkomstig uit 
Haarlem (P). Ook kan het zijn, dat 
hij H. Ekkel heet (R) of Jack Stand
hart (H) . De rechter heet Dirk Nas
veld (P, R, H) of Harry Nasveld (S). 
Gré Leegwater heet Marie (P, H, S). 
In de derde bank van de middelste 
rij zit inderdaad Gré Grabowsky (P, 
R, H, S) met naast haar niet Gré 
maar Aagje Rutgers (P, H, S). Wil 
Doornbos, derde bank geheel 
rechts, woont nu Enkhuizen (P). Dat 
de informant Jan Pik als eerste op 
de vierde rij op de foto te zien is, 
was reeds bekend. Naast hem zit 
niet F. Opmeer maar Eduard Jansen 
(P, R). De vader van Eduard was sta
tionschef. Mevrouw Harder twijfelt, 
of het toch niet Opmeer zou kunnen 
zijn. Het onbekende meisje in de 
vierde bank van de middelste rij is 
Trijntje Foks (P, H, S). Zij is ge
trouwd met Chris Nijdam van de 
meubelzaak op het Grote Noord. 
Naast haar niet Junie maar Jannie 
Roos (P, R, H, S). In de vierde bank 
van de rechter rij zit niet Willie 
mt:1ar 111<1 Dubbc (R, II, S) . De <lrlu 
onbekende jongens naast de mees
ter zijn van links naar rechts Albert 
Aberkrom (P, H, S), die in een win
kel op het Kleine Oost woonde, Piet 
van · Doornik (P, H, S) van de hout
handel en Henk de Graaf. of de Boer 
(P, H) of Henk de Graaf (S). Op de 
vijfde bank van de middelste rij zit
ten Lies Davidzon (volgens Rood
zant schrijft men dat met een z, vol-

gens Schneiders met een s) en Nel 
Korver (H). . 

Een oog voor het juiste detail 
De heer Kooter uit Ouderkerk a/d 
Amstel merkte op, dat de foto van 
het personeel van de Amsterdamse 
Bank (blz. 37) gemaakt moet zijn in 
1954. Hij is in dat jaar bij de bank in 
dienst gekomen en herinnert zich 
de opname nog. 

Mevr. Storm-Stumpel uit Bussum 
geeft nog een kleine aanvulling op 
de foto van het schoolreisje van de 
katholieke Aloysius-Mulo naar Ber
gen (blz. 29, maart-nummer 1993): 
58 Simon Keet, 59 Theo Schermer. 
Een brief waarin de puntjes op de i 
gezet worden, is het schrijven van 
de heer Roodzant van de Koe
poortsweg. Hij merkt op, dat onze 
secretaris het in zijn jaarverslag 
van 1993 niet moet hebben over het 
maar over de Ramen (blz. 15, 
maart-nummer). De heer Lansdaal 
spreekt in het artikel over Jan Ligt
hart abusievelijk over Bart Algera 
en Piet Oomes, maar dat moet zijn 
Bart Algra en Piet Omes (blz. 24). 
Van de 'Entre nous'-foto worden 
door deze lezer met een oog voor 
het juiste detail de namen bevestigd 
vau Thlj l:i Beek c 11 Rick Mccuwig. 
Onze punctuele lezer merkt ten aan
zien van de plaat met openbare 
plechtigheid met katholieke inslag 
(blz. 36) nog op, dat naast Spigt Jo-

. co-gemeentesecretaris S.R. Doorn
bos te zien is en achter de wat treu
rig kijkende geestelijke raadslid 
H. Zijp met gleufhoed. De dame ach
ter het hoofd van Moeskops met 
hoed met witte band is het raadslid 



mevrouw G. Over. Mevr. Windhau
sen meldt over het artikel van Jan 
Ligthart dat het badhuis aan de 
Westerdijk niet het oudste van 
Hoorn was. Dat stond op het Vis
serseiland. Het is afgebroken in 
1918 (zie 'Hoornse Herinneringen' 
van Braasem en Ruyter de Wildt 
(pag. 42-43). 

Huishoudschool en 
zwervende klassen 
De eerste foto die ik ditmaal plaats, 
is er nog een uit de verzameling van 
mevrouw De Rooy (foto 1). Ik weet 
alleen dat de geportretteerde meis
jes de schoolbevolking van de 
Hoornse Huishoud- en Industrie
school vormden en dat de opname 

in 1931 gemaakt is tijdens een 
schoolreisje. Graag van U de na
men. Omdat de groep nogal onover
zichtelijk is, heb ik er een schetsje 
bij gemaakt. 
De tweede foto ontving ik reeds aan 
het eind van het vorig jaar van me
vrouw A. Bos-Pette uit Ede (foto 2). 
Het is de klassieke vorm van een 
schoolfoto. Handen over elkaar, 
schriften open en de kinderen die 
buiten het bereik van de fotograaf 
vielen aan de andere kant naast de 
bank gepoot. Het is de tweede klas 
van de gemeenteschool nr 3 aan de 
Draafsingel, op de plaat gezet in 
1942. De bijgeleverde informatie 
van mevrouw Bos is interessant om
dat ze iets vertelt over de zwerf-

Schetsje schoolreis Hoornse huishoud- en industrieschool. 

Hoornse huishoud- eri iridustrieschool op schoolreis. (foto 1). 

tochten die schoolklassen maakten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
toen de Duitse bezetter veel scho
len gevorderd had als onderkomen 
voor zijn militairen. Mevrouw Bos 
vertelt, dat de hierbij geplaatste fo
to van de tweede klas, waarin zij 
zelf zat, nog genomen is in het eigen 
gebouw aan de Draafsingel (nu in 
gebruik bij de dag- en avondscho
lengemeenschap ) . In de derde klas 
zat zij met dezelfde onderwijzeres 
in de Grote Kerk, in de vierde met 
Stins als onderwijzer in de Noorder
kerk, in de vijfde met juffrouw Bruin 
eerst in het burgemeestershuis aan 
de Rode Steen (nu het gebouw van 
het Rozenkruizers genootschap), 
waar de leergierige schare overi
gens alleen via de achteringang aan 
het Achterom naar binnen mocht 
en nadat dit huis gevorderd was 
door de Landwacht moest haar klas 
intrekken bij de Openbare Lagere 
School aan de Muntstraat. Toen zij 
naar de zesde klas overging, werd 
er een plaats voor hen gevonden in 
de nieuwe s.çhool van Van Berkel 
aan de Messchaertstraat, niet te 
verwarren met de oude school van 
deze onderwijzer aan de Draafsin
gel. En in de winter van 1944-'45 
werd er een tijdje wegens brand
stofgebrek helemaal geen les gege
ven. 

Nu de kinderen op de foto (foto 2). 
Volgorde: rijen van rechts naar 
links , banken van voor naar achter, 
linker kind het eerst. Rechter rij 
bank 1 Gerard van Dam. Woonde 
Merensstraat, vader was timmer-
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Tweede klas gemeenteschool m: 3, 1942 (foto 2). 

man. Klaas Zwart. Kon later goed 
accordeon spelen . Bank 2. Alie van 
Brouwershaven. Haar vader werkte 
op de drukkerij van het NHD of het 
Westfries Weekblad. Onbekend 
meisje. Bank 3. Jacques Verëll uit de 
bloemenzaak aan de Nieuwstraat. 
Jaap de Vries. Bank 4. Ene Jopie en 
een onbekende. Bank 5 een onbe
kende en Alewijn Ott uit een slagerij 
in de Breestraat. Bank 6 (ik zelf zou 
zeggen dat deze meisjes naast de 
bank staan) Stijnie Middelkoop uit 
een melkwinkel in de Gravenstraat 
en een zekere Corrie. 
Middelste rij. Bank 1. Een onbeken
de en een jongetje dat Meeuwis 
heette en in de wandeling Mepie ge
noemd werd. Verder is de hele rij 
onbekend tot op de laatste bank. 
Daar zitten Jan Bakker, Herman van 
Berkel, uit een drogisterij in de 
Nieuwsteeg en neef Vé,ln het beken
de schoolhoofd, naast de juffrouw 
staat tussen de eerste en middelste 
rij Theo Blokdijk. 
Linker rij. Bank 1. Kees Bakker uit 
de Nieuwsteeg en Lardus Joustra 
uit de Eikstraat, wiens vader b ij 
Rijkswaterstaat werkte. Bank 2. Jen
ny Roorda. Haar vader was boer 
aan de Holenweg en een onbeken
de. Bank 3. Nel Roos en Annelies 
PC'l't'o (cl0 inzonclsl Gr). Bnnlc 4. fa~n 
zekere Toon u it de Messchaert
straat en een onbekende. Bank 5. 
Op de bank zittend Wil de Vries, 
een zekere Gerrit en een Wim. Te
gen de linkerwand v.l.n.r. staand 
een onbekende, Diny Appel, tim
mermansdochter uit de Baanstraat 
en Diny Nauta uit een sigarenwinkel 
aan de Veemarkt. Daarvoor staat 
een zekere Martha van de Drie-

Ik wacht op de namen van de onbe
kenden en eventueel meer bijzon
derheden van alle leerlingen. 

Katholieke Hoornse jeugd 
Een stuk ouder is de klassefoto die 
ik van de heer Peerdeman van de 
Lambert Meliszweg ontving (foto 3). 
Het is de zesde klas van de katholie
ke Sint Jozefschool aan het Achter-
om met als onderwijzer de heer 
V.d. Knaap in 1930. Ik hanteer de
zelfde volgorde als bij de vorige fo
to. 
Rechterrij bank 1. Een Stumpel, 
zoon van de eigenaar van de druk
kerij en Michiel Lieshout. Bank 2. 
Piet Peerdeman (de inzender) en 
ene Veldhuis. Bank 3. Onbekende en 
ene De Boer. Bank 4. Floris Boekhof 
en Theo Boon. Bank 5. Piet Eeldert 
en een onbekende. Bank 6. Ene 
Sombeek en Piet de Zwart, die later 
schoenmaker in de Muntstraat 
werd. 

boomlaan. Zesde !?/as Sint Jozefschoo/, 1930 (foto 3). 
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Middelste rij bank 1. Eeken en Hek
kert. Bank 2. Piet Nieuwenhuis en 
Schneiders. Bank 3. Gerard Vlekke 
en Dick van der Gulik. Bank 4. Piet 
Schermer en Jaap Kok. Bank 5. Mak 
(voor de onderwijzer) en een onbe
kende. 
Linkerrij bank 1. 2 onbekenden. 
Bank 2. 2 onbekenden. Bank 3. On
bekend en Arie Weyling. Bank 4. 
Jaap van der Jagt en Jan Janse. 
Bank 5. Hageman, hij werd later 
schilder, en Veldhuis. 
Langs de achterwand v.l.n.r. Sorn
beek, Pim Nieuwboer, mogelijk Van 
Ierse!, 3 onbekenden, Henk de Mun
nick, de onderwijzer Van der Knaap. 
Graag de namen van de onbekende 
leerlingen, eventueel aangevuld met 
bijzonderheden. 

Kinderbonders 
Als laatste plaats ik een foto die ik 
ontving van Mevrouw Schram-van 
Beek uit Breda. De foto (foto 4) is af
komstig van haar (service-flat)ge
noot, evenals zij een Horinees, de 
82-jarige heér Goinga. Goinga woon
de op nr 18 op de Westerdijk. Zijn 
vader was als vellenploter CD in 
dienst van Trompetter. Hij had nog 
een vage notie van het Hoornse 
stratenplan en wist, dat hij bij Visje 
op de Westerdijk nr 22 groente 
moest halen. Ook wist hij nog, dat 
hij elke zaterdag met een groepje 
kinderen onder leiding van een juf
frouw bij elkaar kwam in de Hoofd
toren. Wat daar gedaan werd, stond 
hem niet meer voor ogen. Mogelijk 
had het iets te maken met de 
doopsgezinde kerk, waartoe hij be
hoorde. Hij had nog een kaart van 
de Kinderbond met de juffrouw en 
een aantal kinderen. Deze kaart, die 
ik via mevrouw Schram van hem 
kreeg toegestuurd, bevat aan de 
achterzijde een aantal namen, waar
schijnlijk van de kinderen op de 
voorzijde. Genoemd worden Janne-



tje Meurs, Nelly Flotman, Toos Flot
man en D. Kleipoel en nog een aan
tal losse voornamen. De heer Goin
ga staat er als tweede van links ook 
op. We zouden graag van onze le
zers horen , wie de overige kinderen 
zijn die blijkens het opschrift op 10 
mei 1920 gefotografeerd zijn en of 
de gegeven namen ook bij deze kin
deren behoren. 

KINDERBOND IN 
DE HOOFDTOREN 
Redacteur Leo Hoogeveen. heeft uit
gezocht wat de toenmalige Kinder
bond beoogde en waar de Afdeling 
Hoorn samenkwam. Hij schrijft: 
Over de Nederlandsche Kinderbond 
is ons nog betrekkelijk weinig be
kend. De bond is op 24 september 
1894 opgericht door 'een vrouwen
comité, met het doel om bij de kin
deren, het volk der toekomst, recht
vaardigheid en medegevoel aan te 
kweeken jegens al wat leeft, en ruw
heid en baldadigheid tegen te gaan'. 
De bond hield onder meer geregeld 
bijeenkomsten met clubjes kinde
ren van 8-16 jaar, waar werd voorge
lezen en met hen over de doelstel
lingen werd gesproken. 
In 1907 vernemen we voor het eerst 
van een afdeling Hoorn, die op zoek 
is naar een lokaal voor de bijeen
komsten met kinderen. Men had het 
oog laten vallen op een van de ka
mers in de pas gerestaureerde 
Hoofdtoren, waar voorheen de Klee
dermakersbond gebruik van maak
te. B. en W. waren niet op de hoogte 
van het bestaan van de Kinderbond, 
en verlangden nadere inlichtingen. 
Secretaresse was destijds Wilhelmi
na Johanna Enserinck (geboren in 
1876 in Gouda), dochter van de ont
vanger der directe belastingen N.W. 
Enserinck; zij woonde aan het Dal 5. 
Nadat mejuffrouw Enserinck de in
lichtingen had verstrekt adviseerde 
gemeentearchitect Faber negatief. 
Hij vond een bovenlokaal in de 
Hoofdtoren ongeschikt voor kinde
ren vanwege de slechte bereikbaar
heid 'langs een betrekkelijk moeilij
ken, gemetselde torentrap, slecht 
verlicht'. B. en W. besloten de ver
gunning toch te verlenen, maar ad
viseerden de Kinderbond naar een 
beter lokaal op zoek te g<1an. 
Nletlemln slel<lt: <.Ie gcmeenle 
sindsdien tot zeker 1920 jaarlijks 
kosteloos het lokaal in de Hoofdto
ren beschikbaar. De bijeenkomsten 
waren maandag- en woensdagavond 
van 6-8 uur, woensdagmiddag van 2-
4 uur en eventueel ook, afhankelijk 
van het aantal kinderen, vrijdag
avond van 6-8 uur. 
We hebben geen informatie over de 
Kinderbond kunnen vinden uit de 

Groepfe van de Kinderbond, 1920. (foto 4). 

t ijd na 1920. Rond die t ij d uitte Mo
numentenzorg in Den Haag beden
kingen tegen het gebruik van de 
Hoofdtoren door de jeugd - ook de 
padvinders huisden er - vanwege 
het brandgevaar en stelde als voor
waarde dat er 'streng wordt ge
waakt tegen het medebrengen van 
sigaretten en lucifers door de 
jeugd'. In 1921 besloot de gemeente 

op verzoek van Oud Hoorn het in
wendige van de Hoofdtoren geleide
lijk tot de oorspronkelijke toestand 
van voor 1600 terug te brengen. Dat 
kwam neer op het verwijderen van 
het pleisterwerk van de balkstenen 
en het ongedaan maken van de in
deling in kleinere vertrekken. Wel
licht is daarom de Kinderbond toen 
uit de Hoofdtoren vertrokken. 

SKOÖLFOTO, KIEKJE VAN TOEN 
De oude schoolfoto's in ons kwartaalblad inspireerden Ina Broekhui
zen-Slot uit Wognum tot het schrijven van een r ij m in Westfries d ia
lect. 

Een skoolpertret van zo rond negentienhonderd 
met jooze en moide in de bank, twei an twei, 
de arme heêl gnappies skuin over mekander, 
ze hiette Merietje en Klaas , Jan en Gre. 

Ze koike verwonderd met heêl grote oge, . 
ze hewwe nag zelden zo'n fotoman zien, 
de juf staat heêl wois bai een stel bazeroete, 
hoe oud benne die deer, nag amperan tien ... 

Opzai an de wand hange plate van Jetses, 
een kêrel skeert skeipe, wat jongvee in 't groen, 
de maaiers met zoine en ok nag een hooiberg 
verbeêlde het rustige leven van toen. 

Die jooze en moide die clede nag hoep'le, 
ze knikkerde en tolde gewoon op de weg, 
die toide van jong weze, lache en speule 
die hewwe ze opheden lang achter de reg. 

Maar hier op 't pertret loit 't leven nag voor ze 
Z(' W(' I<' nng niN wat vo<>r wereld ze wacht· 
een toekomst van armoed, van oo~log en vechte, 
van vrede en opbouw, van stroid teugen macht. 

Het is op de kop of nou zestig jaar leden 
die joos op de foto die ben' met' pensioen , 
wat hewwe zai samen verskrik'Iijk veul meemaakt, 
die kind're in dat sko6ltje op dat kiekie van toen. 

Ina Broekhuizen-Slot 
Wognum. 
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Hoe Hoorn veranderde 

Foto 2. Nog een keer de Draafsingel. Zie
lwnuerpleging "de Vifla". Omstreeks 1904 
kocht de Hoornse medicus dokter Kaiser 
deze Jugendstifl-villa aan de Draafsingel 
om daarin een particuliere ziel?enuerple
ging te beginnen. Het pand links voor de 
Villa deed dienst als zusterhuis. In 1967 
werd "de Villa" opgeheven en opgenomen 
in het Algemeen Streekziekenhuis West
Friesland. Vervolgens vestigde de Horloge
makersvakschool zich in het pand, waarbij 
het karakteristiehe zusterhuis werd ge
sloopt om meer parl?eerruimte te verkrij
gen! Sinds hort heeft Frits van de Werff van 
"de Villa" een gezondheidscentrum annex 
sportschool gemaa/?t. Van ziekenhuis naar 
gezondt1eidscentrum: "Het is beter te voor
komen dan te genezen". 
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Foto 1. De Draafsingel begin jaren vijftig. 
Rec/1ts de huizen gelegen tussen de J.P 
Coensh-aat en de Venen/aan. Het hekwerk 
staat er nog fris bij. De bomenrij rechts 
stond tot 1930 langs de sloot die langs de 
huizen liep. In dat jaar werd de sloot ge
dempt en werden de bruggetjes afgebroken. 
De auto staat dus op het voormalige water
loopje. Uiteindelijk werden ook de bomen 
gesloopt voor het toenemende verkeer op 
de Draafsingel. 

Foto 3. In het begin van deze eeuw waren 
iri de Ramen nog twee plantsoentjes gele
gen. In het perh dat het dichtste bij de 
Nieuwsteeg lag, stond een gedenkteken ter 
herinnering aan W.K van Dedem, die van 
1875-189I burgemeester van Hoorn was. Dit 
monumentje werd in 1972 verplaatst naar 
de Van Dedemstraat en in 1992 naar het 
Noorderplantsoen. 
Linl?s op de achtergrond is de dakruiter 
zichtbaar van de Doopsgezinde kerk uit 
1865, waarin tot voor kort de firma Groot 
een vleesverwerkend bedrijf uitoefende. Nu 
is daar met behoud van monumentale on
rf<>rdr>fr>n PPn nic>wn LoinkefçPntrum fW
pla!!d. 
Rechts is de ingang zichtbaar van het Ar
miniaans Glop, in vroeger eeuwen een 
ingang naar het binnenterrein tussen de 
Ramen en Gouw. 
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