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In 1446 werd de grondslag voor 
Hoornse kermis gelegd door Arle van Zoonen 

In het vorige kwartaalblad van Oud Hoorn 
beschreef Arie van Zoonen een fragment van 
de Hoornse kermis, nl. de komst van de kine
matograaf in 1899. Het hiernavolgende artikel 
is een bewerkte versie van een inleidend 
hoofdstuk over de geschiedenis van de Hoornse 
kermis. Van Zoonen geeft hierin weer hoe het 
in maart 1996 precies 550 j aar geleden is, dat 
Hoorn toestemming voor een derde jaarmarkt 
kreeg, waarin de basis voor de kermis werd 
gelegd. 

Hoorn krijgt in 1446 een derde jaarmarkt, ingewijd 
met een kerkmis 
Markten waren er in Hoorn al in de veertiende eeuw. 
Willem V bereidde zijn tocht tegen de Friezen voor door 
zijn proviandmeesters in 1345 op de Palmenmarkt 
(Palmpasen) te Hoorn vele tientallen runderen te laten 
kopen. Bij de verlening van het stadsrecht in 1357 kreeg 
de stad recht op één jaarmarkt van 14 dagen, te begin
nen op Sint Bonifacius, 5 juni. Maar van deze markt is, 
ook na minitieus onderzoek, niets bekend. Zeker is dat 
op het eind van de veertiende en in het begin van de vijf
tiende eeuw er twee markten waren, één rond 
Palmpasen en één voor Pinksteren. 
De produktie en verkoop van boter en kaas werden in 
deze periode belangrijker dan de handel in vee. Daarom 
vroegen de "goede luijden uit onze gerechte van 
Hoorne" aan hertog Filips de Goede om een derde jaar
markt, op een gunstiger tijdstip in het jaar, voor de han
del in deze goederen. Daardoor zouden zij ook beter aan 
hun financiële verplichtingen jegens de landsheer kun
nen voldoen. De hertog willigde dit verzoek in op 6 
maart 1446. Hij gar toen bevel aan zijn baljuws, schouten 
en andere dienaren deze nieuwe markt, drie dagen vóór 
en drie dagen na Sint Laurens, 10 augustus, bekend te 
maken. 
De Laurensjaarmarkt werd de belangrijkste markt. Ze 
werd later uitgebreid tot tien dagen. De stad Alkmaar 
verzette zich uit concurrentieoverwegingen tegen deze 
markt. In 1450 ordonneerde Filips de Goede daarom dat 
men in Hoorn geen paarden, vee en andere koopwaren 
mocht aanbieden. Uit niets is echter gebleken dat de 
markt in de jaren daarna niet meer is gehouden. 
Integendeel: de Sint Laurensmarkt nam na 1485 in bete
kenis toe. Tot dat jaar werd de openbare feestdag van 
Sint Cyriacus, patroonheilige van de stad en van de 
Grote Kerk, gevierd op 16 maart. Deze feestviering in 
maart viel echter midden in de vasten en moest daar
door ingetogen zijn. In verband met de marktactiviteiten 
en het profijt voor de stad Hoorn werd in 1485 het feest 
van de Verheffing van de Heilige Cyriacus al~ publiek 
teest verplaatst naar 8 augustus. Van toen af had het, net 
als Sint Laurens, zijn ceremoniën en plechtigheden 
zowel in de kerk als in het openbaar gedurende de 
marktdagen in augustus. 

Zowel de kerkelijke fees tdagen als de jaarmarkt begon
nen met een kerkmis met bijbehorende processie, waar
in de beeltenis van de patroonheilige en datgene wat 
zijn leven kon verduidelijken, werden rondgedragen. 
Tallozen uit stad en omgeving kwamen echter niet 
alleen voor de heiligheid en de handel, men kwam ook 
voor amusement. En zo ontwikkelde zich uit de kerkmis 
de kermis op de jaarmarkt. 
Hoewel sommige kerkvaders het niet gepast achten dat 
men de "kercmisse" gebruikte om handel te drijven en 
amusement te beleven, had de bestrijding door de Kerk 
in de praktijk van alledag geen effect. De gehele samen
leving deed actief mee aan deze evenementen. 

Verkeers- en ordemaatregelen 
Verkeersregels én voorschriften voor het veer op 
Amsterdam wijzen er op, dat jaarmarkt en kermis grote 
aantallen bezoekers naar Hoorn trokken. De markt was 
immers vrij. Iedereen mocht er alles verkopen, mits het 
geen gevaar opleverde voor de veiligheid. Koopman 
Hendrik bijvoorbeeld, mocht in 1563 geen "opstekers 
ofte moordpriemen" verkopen. 
De stedelijke regering was daarom al in een vroeg stadi
um verplicht regulerend op te treden om de verkeers
stromen in goede banen te leiden en ordeverstorencle 
activiteiten tegen te gaan. De wagens die de stad in kwa
men moesten achter elkaar geparkeerd worden, op drie 
voet afstand van de goot en aan beide kanten van de 
straat één wagen breed: men moest tussen de wagens 
door kunnen rijden. Parkeren was tussen Appelsteeg en 
Waag niet toegestaan. Karrelieden en slepers moesten 
naast hun gerij lopen en mochten niet op hun wagens , 
sleden of paarden zitten of staan, terwijl men in de 
Grote Havensteeg maar met één paard mocht rijden. 
Schippers die zand, hout of andere waren naar Hoorn 
vervoerden, moesten de bolwerken en andere plekken 
waar ze met hun schepen aan konden leggen, acht 
dagen voor en drie dagen na de principale jaarmarkten 
vrij en leeg houden. Het veer op Amsterdam werd tij
dens de jaarmarkten uitgebreid tot twee schepen per 
dag, de één 's morgens om acht uur, de ander om elf uur. 
De regeling gold eveneens voor het bezoeken van de 
"Amsterdamsche Kerkmisse". Ook clan vertrokken uit 
Hoorn twee schepen per dag. 
De schout moest verboden op dobbelen, klootschieten, 
beugelen, kolven en dergelijke controleren en hield toe
zicht op de plaatsen waar men wel en niet mocht tap
pen. 
Op het vermaak van de jaarmarkt kwamen soms onge
wenste elementen af. Zo klaagde de schout in 1562 
Abraham Pietersclaer, afkomstig uit Amsterdam, aan, 
omdat hij in de Sint Laurensmarkt, ja zelfs op Sint 
Laurensdag, zich verstout had zijn hand in de beurzen 
en zakken van "verscheyden goede luyden" te steken 
met de bedoeling daaruit het geld weg te nemen. De 
schout eiste dat hij "geleyt werd te scarper examen 
ende ter torture". Of de pijniging effectief werd uitge
voerd is niet uit de bronnen op te maken. 
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De wereldlijke overheid oordeelde over het algemeen negatief over ro11dreize11de speellieden, maar het volll waardeerde hen. Het stadsbe· 
stuur van Hoorn gaf "liedenkenssingers" in 1.568 een plaats bij de Vismarkt. 
Illustratie uit G. Kalf{, Huiselijk en maatschappelijk leven in Amsterdam in de l le eeuw. Z.j. Verzameling Van Stolk. 
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De festiviteiten en de plaats van handeling tot 1572 
Bij de processie op Sint Laurens waren er verplichtingen 
voor stadsbestuurders, gilden en schutterij. 
De twintig seniores, dat waren de vroedschappen van 
de stad, moesten in deze ommegang in "hairluyden tab
baerden gaen" volgens de vaste gewoonte achter het 
heilig sacrament. 
De wevers kregen de opdracht Sint Severus, de heilige 
van het gilde, rond te dragen. 
De leden van het Sint Crispijn en Sint Crispiniaans
schoenmakersgilde werd voorgeschreven "in de proces
sie te weesen en te blijven bij sijn gildebroeders", die 
van het Sint Pieter- en Pauwelsvissersgilde en het Sint 
Jozefstimmerliedengilde moesten "in ordine onder hun
luyden vaendel met de processie omme gaen". 
Ook de schutterij moest meedoen. De burgers werden 
gewaarschuwd dat men uit de buurt moest blijven bij 
het opstellen van de schuttersring door de weyffelaers 
(=sergeants) op de Rode Steen en dat men geen aan
spraak op vergoeding kon maken als men daarbij "zeer 
gedaen ofte gequetst werdt". 
Het moet een kleurrijk gezicht geweest zijn hoe geeste
lijkheid, burgerlijke overheid, gilden, scl1utters "met de 
kaproen op het hoofd en gestoken in hun tabbaard en 
harnas", en anderen, elk jaar op 10 augustus, voorafge
gaan door muzikanten hun ommegang door de stad 
naar de Grote Kerk maakten. 
Hoewel er een keur van potsenmakers en andere kome
dianten op de markten en de kermis optrad, had Hoorn 
zelf vrijwel geen speellieden. Deze moesten van buiten 
de stad komen. Zo betaalden de burgemeesteren in 1549 
aan trompetters uit Amsterdam 23 stuivers omdat zij op 
Sint Laurensdag voor het Heilig Sacrament hadden 
gespeeld. In 1563 leverden de stadsbestuurders een 
financiële bijdrage van XVlll stuivers ter ere van de 
processie op St. Laurens: "den selven daegs noch 
betaelt den scarmaijspelers ter cause dat sy gespeelt 
hebben voor het sacrament op Sinte Laurensdach" 
(scarmay=schalmei, een voorloper van de hobo). 
De overheid bepaalde waar markt en kermis werden 
gehouden. Er mochten geen kramen op de Rode Steen 
staan "ofte voer den huijsen staencle in den omme
ganck van dien". Het plein was ook verboden voor de 
verkopers van fruit, appelen, noten, koek, rozijnen, 
vijgen, poppegoed, zalven, oliën en planten. In 1560 liet 
het stadsbestuur weten dat "de koekluyden, quack
salvers, poppegoedtvercopers, gehouden syn te staen 
in den Ghouwe an den bagijnhoven alanx en anders 
nergens". Dit gebied werd in 1562 uitgebreid met de 
Nieuwe straat, gelegen in den Gouwe. Daar was plaats 
voor "ijseren cramen, man ofte vrouwpersoon, hem 
genererende met vercopinge van appelen, vijghen, rasij
nen, coeck, voorts qualic freyt-, poppeghoedt-, roop- en 
plantenvercopers". Tenslotte mochten in 1568 de kra
mers van mutsen, zijde, messen "en diergelijcke waren 
ende cramerijen" nergens anders staan dan aan de oost
kant van de Noorderstraat (=Grote Noord + Kleine 
Noord), beginnende bij het huis van Frans Schup 
(Stap?) en zo verder naar het noorden (=richting huidi
ge Kleine Noord), naar gelang de hoèveelheicl kramen. 
Andere kramers, "quacksalvers, liedekenssingers", ver
kopers van gedroogde en natte vis, bokkum, zalm, fruit 
en andere waren mochten zich alleen installeren, vanaf 
het accijnshuis, rondom de balie van de vismarkt. 
Tenslotte mochten in 1569 - tegen betaling van huur -
kramen geplaatst worden binnen het gasthuis en de 
vierschaar van de stad. 
Van spullebazen en kermisattracties lezen we echter 
nog niet. Ze waren er waarschijnli jk ook niet. Datgene 
waarmee de kermismensen , de "varende luyclen", hun 

brood verdienden werd nog meegedragen op de rug of 
zat in hun hoofd of in hun vingers. Zo waren gooche
laar, zot en bedelaar vaste verschijningen op vrijwel 
elke kermis. 
Verder kon men koekhakken en naar muziek luisteren , 
en waren er werp- en behendigheidsspelen: dobbelen en 
rijfelari jen (een dobbelspel met drie stenen) werden 
immers verboden. Echte kermisattracties kwamen via 
de ontvangstenboeken van de Hoornse weeshuizen pas 
in de achttiende eeuw uit de anonimiteit. 

(wordt vervolgd) 

Bronnen: 
Oud Archief Hoorn, bergnummers 52ipagina 46,142,143; 54/31 mei; 
55/ 26; 55/22 juli 1568; 57 / 77; 66/25,41 ,42,:rn,46; 66i3l mei 1564, 31 okto
ber 1564; 67/22 juli 1568, 11 februar i 1569, 6 april 1569. ORA. 4154 . • 
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Bestuursmededelingen 

Kwartaalblad 
Bij dit kwartaalblad gaat, zoals gebruikelijk bij het eer
ste nummer van een nieuvv seizoen, de uitnodiging voor 
de voorjaarsledenvergadering én de acceptgirokaart 
voor de betaling van de contributie voor 1996 ten be
drage van f 35.-. U begrijpt dat niet alleen de penning
meester uw spoedige betaling met belangstelling tege
moet ziet. Oud Hoorn is in financieel opzicht een gezon
de vereniging; alleen door de inzet van allen blijft zij 
dat. 

Voorjaarsledenvergadering 
Dinsdagavond 9 april a.s. wordt de voorjaarsleden
vergadering gehouden in de Oosterkerk, aanvang 
20.00 uur. Op de agenda prijken de bekende punten als 
het jaarverslag, de verantwoording van het financiële 
beheer en de (her)benoeming van bestuursleden. Na 
de pauze zal de heer Hildebrand de Boer, voorzitter van 
de Stichting Milieu en Bouwen en tevens verbonden 
aan het Projectbureau Industrieel Erfgoed, een lezing 
met lichtbeelden verzorgen over het onderwerp: 
"Industrieel Erfgoed in Noord-Holland". De heer De Boer 
heeft toegezegd dat hij, waar dat maar mogelijk is, 
Hoorns industriële erfgoed in zijn verhaal zal betrek
ken. 

Breed 12 
Zoals u in de plaatselijke pers hebt kunnen lezen, krijgt 
het pand Breed 12 medio april/mei nieuwe huurders. 
Oud Hoorn is bijzonder verheugd dat de schenker van 
dit pand, de "Hoornse"onderneming BLOKKER, ter gele
genheid van haar 100-jarig bestaan, de Stichting 
Dienstverlening Gehandicapten de komende jaren in 
staat stelt de benedenverdieping van het pand te gebrui
ken. In de daar aanwezige winkelruimte zullen artikelen 
worden verkocht die door mensen met een handicap 
zijn gemaakt. Ook zullen er kaarsen worden gemaakt in 
deze voor Hoorn unieke winkel. 
De bovenverdiepingen blijven verhuurd aan het 
Tekengenootschap Debutade. 

Op bezoek bij de Vereniging Haerlem 
Vrijdag 19 januari bracht het voltallige bestuur, op 
uitnodiging van de Vereniging Haerlem, een bezoek 
aan deze oud Hollandse stad. Bij temperaturen rond het 
vriespunt leidde secretaris Wim Cerutti ons rond langs 
hofjes, langs de beroemde maar spaarzaam 
opengestelde bibliotheek van het Teylers Museum 
en langs het nog steeds braakliggend terrein van het 
voormalige Enschedécomplex. Ook een rondleiding in 
Haarlems dertiende-eeuwse stadhuis met. zijn indruk
wekkende schilderijen en wandtapijten was een waar 
feest. · 
Het bezoek werd afgesloten in De Hoofdwacht, het 
zojuist voor 1,3 miljoen gerestaureerde verenigingsge
bouw met naast een permanente expositieruimte ook 
een studieruimte. Wij allen waren diep onder de indruk 
en ook een beetje jaloers op de inrichting en mogelijk
heden die dit verenigingsgebouw biedt. Onze 
Pakhuiszolder is fraai maar kent zo zijn beperkingen. 
Overigens, het uitwisselen van ideeën tussen beide 
besturen heeft in ieder geval voor dat van Oud Hoorn 

door A. G.F van Weel 

Komitee Woontorens NEE 
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 2 januari 
1996 heeft een bestuursdelegatie overleg gevoerd met 
vertegenwoordigers van het Komitee Woontorens NEE. 
Dat overleg werd na afloop door beide partijen nuttig 
gevonden en er is dan ook afgesproken dat het overleg 
voor herhaling vatbaar is. Duidelijk werd dat binnen het 
Komitee discussies gaande zijn over eventuele vervolg
acties en over de vorm waarin die zouden kunnen 
plaatsvinden. Van de kant van Oud Hoorn is nogmaals 
nadrukkeli jk gesteld dat de vereniging trouw zal blijven 
aan haar doelstellingen door onder meer het initiatief 
tot en de organisatie van een breed scala van activitei
ten, van stadswandelingen tot lezingen, van het indie
nen van bezwaarschriften tot het verzorgen van histori
sche publicaties. Het is zelfs voor een actieve groep vrij
willigers ondoenlijk om op elk gelanceerd plan onmid
dellijk te reageren; dat laat echter onverlet dat Oud 
Hoorn in actie komt zodra er sprake is van serieuze 
voorstellen om in te grijpen in het historisch stads
beeld. Oud Hoorn is evenwel geen actiegroep en zal dat 
ook nooit worden. Van de zijde van het Komitee bleek 
begrip voor dat standpunt maar werd ook aangedron
gen op een nog sterker bewustzijn voor, zeg maar, slui
pende processen die bijna ongemerkt tot ongewenste 

geleid tot nieuwe inspiratie. Stadsvernieuwing aan de Westerdijk 
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ontwikkelingen leiden. In dat verband werd gewezen op 
de uitvoering van nieuwe plannen die met name vanwe
ge de hoogte van de bouwwerken schade dreigen te 
berokkenen aan het stadsbeeld (zie foto nieuwbouw 
Westerdijk blz. 6). Ontwerp-bestemmingsplannen voor 
de binnenstad dienen uiterst kritisch te worden gewo
gen. 
De conclusie van het eerste overleg was dat beide orga
nisaties elkaar, in voorkomende gevallen, uitstekend 
zouden kunnen aanvullen. 

Visserseiland 
Nu het gevaar voor de bouw van één of meer woonto
rens op het Visserseiland politiek lijkt te zijn bezworen, 
dringt zich de vraag op: "Hoe gaat het nu verder'?"De 
fract ies van de politieke partijen in de gemeenteraad 
van Hoorn hebben ieder voor zich hun wensen met 
betrekking tot de toekomstige inrichting van het eiland 
uitgesproken. In de krant lazen we dat de gemeenschap
pelijke uitgangspunten van de fracties de basis hebben 
gevormd voor de randvoorwaarden waaraan een nieuw 
plan moet voldoen. 
Die nieuwe uitgangspunten sluiten in ieäer geval beter 
aan bij de wensen van Oud Hoorn. Vraag blijft of de 
bouwhoogte van Westerhaven aanvaardbaar is voor 
zelfs maar een deel van het plangebied en, of de voor 
het hele schiereiland geldende maximale goothoogte 
van tien meter met een nokhoogte van veertien meter 
alsnog geen schade berokkend aan het historisch stads
beeld? 
De woontorens zijn danwel van de baan, maar een 
bouwkundig "accent"van achttien meter doet toch nog 
het ergste vrezen. Of komt er misschien een replica van 
de in 1904 verbrande molen De Halm voor terug'? Zo blij
ven nog talloze vragen ter beantwoording over, zeker 
ook die met betrekking tot de verkeersstromen, alvo
rens tot een afgewogen oordeel kan worden gekomen. 
Oud Hoorn handhaaft vooralsnog haar eerder ingeno
men standpunt zoals dat te lezen was in het kwartaal
blad van september 1995. 

Bouwplan Westerdijk 
Reeds tijdens de hoorzitting over voornoemd plan heb
ben de vertegenwoordigers van de vereniging Oud 
Hoorn de vinger gelegd op de zere plek: het vigerende 
bestemmingsplan voor de binnenstad. Dat plan staat 
bouwhoogten (lees: goothoog-
ten) toe die niet stroken met 

Bestemmingsplan Nieuwe Noord e.o. 1993 

Bestemmingsplan Nieuwe Noord e.o. 1993 
"Een administratieve miskleun"noemde de vertegen
woordiger van de provincie Noord-Holland de over
schrijding van de zesmaandelijkse term ij n waarbinnen 
Gedeputeerde Staten schriftelijk had moeten reageren 
naar de Hoornse gemeenteraad op het door Oud Hoorn 
ingediende beroep tegen bovengenoemd bestemmings
plan. De president van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, staatsraad Cleton, onderhield de 
provinciaal vertegenwoordiger indringend over het ver
zuim. 
Donderdag 8 februari diende het door de vereniging 
ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan. Zoals 
eerder vermeld zijn wij in beroep gegaan op vier punten; 
grofweg komen die neer op: "de van rechtswege geach
te goedkeuring", op het terugdringen van het wonen op 
de begane grond aan het Nieuwe Noord (zie foto), op de 
aantasting van het Beschermd Stadsgezicht (m.n. de 
monumentale delen) aan het Nieuwe Noord en op de 
dreiging van een overloop (fly-over) tussen de vestigin
gen van Vroom & Dreesman (zie tekening). Volgens de 
vertegenwoordiger van het grootwinkelbedrijf zal de 
bouv.rvergunning voor die overloop, na definitieve goed
keuring van het bestemmingsplan, zeker binnen twee 
jaar worden aangevraagd. De afgelopen twintig jaar 
boelen waarschijnlijk te kort tijd om de overloop op de 

het karakter van het historisch 
gegroeide beeld. Onderzoek 
heeft allang aangetoond dat 
Hoorns ruimtelijke structuur 
mede gekenmerkt wordt door 
80% laagbouw bestaande uit 
één of twee bouwlagen met een 
vaak steile kap waarvan de nok 
loodrecht op de s traat is 
gericht, door relatief geringe 
pandbreedtes en door een in 
meerdere opzichten gevarieer
de gevelwand. Het is hoog tijd 
dat er voor het binnenstedelijk 
gebied nieuwe bestemmings
plannen worden ontwikkeld 
die rekening houden met 
bovengenoemde kenmerken. 
Nu strijden tegen opdrachtge
vers die binnen de planrichtlij
nen laten ontwerpen, blijft 
strijden tegen windmolens. 

--------- ---· ---
Wijze waarop de fly-over aan het Nieuwe Noord gerealiseerd zou !~urmen worden 
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begane grond te realiseren! Over zes weken volgt de uit
spraak. 

Uitbreiding Beschermd Stadsgezicht 
In 1970 werd het grootste gedeelte van Hoorns binnen
stad aangewezen als Beschermd Stadsgezicht: een extra 
waarborg dat bij de bouw en verbouw van panelen bin
nen het gebied zorgvuldig wordt omgegaan met dat 
stadsgezicht. 
Daarnaast biedt deze notie financiële voordelen en 
wordt een aanvraag om een sloopvergunning nog scher
per getoetst. Bovendien legt de status Beschermd 
Stadsgezicht de gemeente de wettelijke plicht op om 
binnen één jaar een goedgekeurd bestemmingsplan 
voor de binnenstad te maken. 
De gemeenteraad besloot in 1976 (zie ook onze reactie 
op het bestemmingsplan Visserseiland in september 
1995) dat de status van Beschermd Stadsgezicht voor 
de hele binnenstad zou moeten gelden. Op zich is het 
vreemd dat dat raadsbesluit tot nu toe nooit is uitge
voerd. 
Gelukkig lijkt daar nu een eind aan te komen: de hele 
Hoornse binnenstad krijgt waarschijnlijk binnenkort de 
begeerde officiële status, dus inclusief het Gerritsland 
voor het deel waar voorheen de gasfabriek stond, het 
deel van het Grote Noord vanaf het Breed, het 
Achterom, Kleine Noord, Visserseiland, Julianapark en 
de Westerdijk, Vollerswaal en Koepoortsweg tussen 
Draafsingel en spoorwegovergang. 
Oud Hoorn juicht deze ontwikkeling van harte toe, zeker 
gezien de plannen die er bestaan voor het Vissers
eiland, het Karperkuilgebied en het Jeudje/Vollerswaal
gebied. 

Herinrichting Rode Steen 
Eindelijk presenteerde de gemeente maandag 12 febru
ari het lang verwachte herinrichtingsplan (zie ontwerp
tekening) voor Hoorns meest historische plein: de Rode 
Steen. Als uitgangspunten voor de nieuwe inrichting 

Ontwerptekening herinrichting Rode Steen (feb1: '96). 
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werden onder andere de volgende punten gehanteerd: 
de inrichting vindt plaats volgens het historisch 
model; 
dat betekent onder meer: 
dat de contouren van het oude stadhuis zichtbaar 
worden in het plaveisel; 
goed beloopbare loopzönes zoals op oude foto's her
kenbaar; 
dat de rode steen mag blijven liggen 
dat cle pleinbolling zoveel mogelijk wordt gehand
haafd; 
dat de kinderhoofdjes op het plein worden gehand
haafcl; 
er rijden geen auto's meer over het plein dat groten
deels op één bestratingsniveau wordt gebracht. 

Deze uitgangspunten, de één meer dan de ander, zien er 
op het eerste gezicht redelijk uit. Uiteraard is een even
wichtig totaalbeeld (materiaalkeuze, straatmeubilair, 
verlichting, terrassituering, verkeerswegen o.a.) mede 
afhankelijk van de nadere uitwerking. De Rode Steen kan 
weer een stijlvolle openbare ruimte worden waar de 
inwoners van Hoorn - maar zij niet alleen - elkaar kunnen 
ontmoeten. Helaas vernemen we uit de pers dat de 
datum waarop de herinrichting zou moeten zijn vol
tooid, 1 juli 1996, vrijwel onhaalbaar is geworden. Het 
ziet er jammergenoeg naar uit dat we opnieuw een 
zomer tegemoet gaan waarin betonnen paaltjes het 
pleinbeeld domineren? Oud Hoorn acht dat onverteer
baar. 

Avondlezingen en historische films 
De avondlezing van Diederik Aten op 13 december - op 
zich een uitstekend verhaal - mocht zich helaas niet ver
heugen in een grote belangstelling: de voetbal interland 
tegen Ierland speelde ons parten. Dat kan niet gezegd 
worden van de lezing: "Kent u het oude Hoorn ook zo?" 
van het ervaren duo Femke Uiterwijk en Chiel van der 
Zei: een bijna volle bak met, dat kon niet missen, volop 
commentaar. 

De lezing van 20 februari over 
Bontekoe moest om organisa
torische redenen worden ver
schoven naar de middag van 
zaterdag 24 februari. Zowel in 
de pers als op de aanplakbiljet
ten in de stad is die wijziging 
ruimschoots gemeld. Op de 
middag van de vierentwintig
ste februari werden in Het 
Pakhuis ook de eerste exem
plaren van de Terra Incognita
u i tgave "Willem Ysbrantsz 
Bontekoe" aan wethouder 
Schaper en voorzitter Van Weel 
overhandigd. 
Rest nog één lezing dit seizoen: 

maandag 18 maart 1996 

Monumentenkenner bij uit
stek, Henk Zantkuyl, zal zijn 
gehoor die avond meenemen 
naar "De zeventiende eeuwse 
stad". Aanvang 20.00 uur in de 
theaterzaal van Het Pakhuis; 
toegangsprijs : f 2,50. 

Talloze leden en overige 
belangstellenden verdienen 
onze verontschuldigingen voor 



Datum Thema 

Kloosterwandeling 
Noorderkerkwandeling 
Grote Oostwandeling 

Startplaats 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

10 mei 
24 mei 
7 juni 

21 juni 
5 juli 

19 juli 
2 aug. 

Bontekoewandeling = Jubileumwandeling 
Bossuwandeling 

Rode Steen 
N.S. Station 
Rocle Steen 
Rocle Steen 
Oosterpoort 
Oosterpoort 
Oosterpoort 

Stads wallenwandeling 
"Hoorn, buiten de veste" Venenlaankwartier 

Aanvangstijd: 19.30 uur - Deelname gratis 

het feit dat zij op zondagmiddag 4 feb ruari tevergeefs 
naar Het Pakhuis kwamen voor historische filmbeelden 
van de stad. Want ondanks dat er die middag twee voor
stell ingen op het programma stonden, stroomde beide 
keren de zaal onmiddellijk vol toen de voordeur open 
ging. Tweemaal 99 zitplaatsen waren in een mum van 
tijd uitverkocht. 
Gelukkig bleek het mogelijk om alsnog een tweede film
middag te organiseren: 
zondagmiddag 3 maart zijn de historische films op veler 
verzoek nogmaals vertoond. Het bestuur overweegt om 
te zien naar een grotere ruimte als besloten wordt om 
opnieuw een historisch filmprogramma aan te bieden. 

Zomeravondwandelingen 
Dinsdagavond 12 maart is het nieuwe wandelseizoen 
van start gegaan met de eerste gidsenvergadering. Dit 
jaar verheugt deze verenigingsactiviteit zich in haar 
20-jarig bestaan, een feit dat niet ongemerkt voorbij zal 
gaan. Er is een klein jubileumcomité gevormd dat belast 
is met de opdracht te zoeken naar een passende viering. 
Het idee is om de wandelaars op de avond van vrijdag 
21 juni 1996 een boottocht aan te bieden met 
de Hoornse bruine vloot zodat zij vanaf het water 
Hoorns beschermde en unieke stadsbeeld, met inbegrip 
van het Visserseiland, kunnen aanschouwen. Aan de uit
voering van dit idee kleven een aantal problemen, zeker 
niet in het minst de logistieke. Toch wordt door het 
comité enthousiast naar oplossingen gezocht. 
Houdt u de berichten in de pers in de gaten. Aan de 
mogelijkheid van een aparte uitnodiging voor de leden 
wordt gedacht. 
Voor het komende seizoen werd het volgende wandel
schema vastgesteld: 
Reeds nu kan worden meegedeeld dat de Open 
Monumentendag in 1996 voor de tiende maal wordt 
georganiseerd; datum: zaterdag 14 september 1996. De 
gidsen van Oud Hoorn is gevraagd om die dag ter gele
genheid van het tweede lustrum extra wandelingen te 
willen verzorgen. Tijden en onderwerp worden later 
bekend gemaakt. 

Postuum eerbetoon voor moedige vrouwen 
In de nummers 1. en 2. van het kwartaalblad van 1995 
heeft u kunnen lezen dat er plannen bestaan voor het 
aanbrengen van een blijvend aandenken aan de moedi
ge vrouwen Aaf Del! en Dieuw van Vliet op het onder
duikadres Grote Oost 6. Vertegenwoordigers van het 
bestuur en de redactie hebben daartoe contacten 
gezocht met het college van B. en W. en met het bestuur 
van het Waterschap West-Friesland . Beide hebben in 
eerste instantie positief gereageerd op dit initiatief. 
Het idee is om aan de voorgevel van het panel Grote 
Oost 6 een plaquette te bevestigen voorzien van een 
korte tekst. De Hoornse kunstenares Thea van Lier is 

gevraagd om een ontwerp te maken voor de plaquette 
die in brons zal worden uitgevoerd. Als alles volgens 
plan verloopt, zal de onthulling op 5 mei a.s. kunnen 
plaatsvinden. 

Publikatie oudste bronnen over Hoorn 
De najaarsledenvergadering van 1995 stemde in met het 
bestuursvoorstel om de vereniging garant te laten zijn 
voor f 60.000.- ten behoeve van de mogelijke uitgave 
van nog niet eerder gepubliceerde manuscripten over 
de geschiedenis van Hoorn. De bewerkers van de manu
scripten, de heren J.P.H. van der Knaap en L. Veerkamp 
gaven de publikatie als werktitel mee: "Uit de schemer 
van het verleden". Bij de presentatie van het voorstel is 
uitdrukkelijk gesproken over een mogeliike publikatie 
onder auspiciën van de vereniging: het overleg tussen 
de redactiecommissie van Oud Hoorn en de auteurs was 
immers nog niet afgerond. 
Op dit moment kan gesteld worden dat dat overleg is 
afgerond en dat het bestuur van Oud Hoorn, daartoe 
gemachtigd door de ledenvergadering, heeft besloten 
tot de genoemde uitgave. Dat overleg is niet altijd een
voudig geweest, zeker niet toen alle betrokkenen pijnlijk 
getroffen werden door het plotselinge overlijden van 
één van de auteurs, de heer Leo Veerkamp. 

Maandag 18 december 1995 is hij begraven in het bijzijn 
van een aantal bestuursleden van de vereniging. 
De redactiecommissie had nogal wat pijlen op haar 
boog. Nu de heer Van der Knaap het concept in zijn een
tje zal moeten vervolmaken, is het niet onwaarschijnlijk 
dat de geplande verschijningsdatum onder druk zal 
komen te staan. 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
heeft zich accoord verklaard met de deelname van de 
gemeente Hoorn in de stichting. Binnenkort worden de 
statuten aangepast; ·daarna zal het stichtingsbestuur 
bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente 
Hoorn, van de Stichting Stadsherstel en van de 
Vereniging Oud Hoorn. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de totstandkoming van de eerste publicatie 
waarmee de nieuwe stichting zich voor het eerst zal pre
senteren. 

Schenkingen 
Deze keer mocht de vereniging uit het bezit van de heer 
J. de Rooy te Hoorn verscheidene fraai ingelijste afbeel
dingen van de oude stad ontvangen. Zo kon de zolder 
van ons Pakhuis worden opgesierd met foto's van onder 
andere de Oosterpoort en het Westfries Museum. 

Het documentatiecentrum - Een oproep 
Vorige maal heeft u kunnen lezen dat de heer Christ 
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Stoffelen is begonnen met het opzetten van het 
Documentatiecentrum van Oud Hoorn op de zolder van 
Het Pakhuis. Daardoor is er behoefte aan boeken en bla
den die geheel or gedeeltelijk betrekking hebben op (de 
geschiedenis van) Hoorn. Als u dit soort zaken wilt 
opruimen, weet dan dat u uw vereniging er een groot 
plezier mee doet. Iets dat te maken heeft met Hoorn 
hoeft niet meer in de oud papierbak terecht te komen. 
Geen schenking is te klein want zelfs aan de oudere 
nummers van het kwartaalblad heeft het documentatie
centrum gebrek! 
Mocht u iets voor het documentatiecentrum willen 
a[staan, neemt u dan telefonisch contact op met Christ 
Stoffelen (0229-235227) voor een nadere afspraak. 

Zilveren legpenning voor Henk Saaltink 
Vanwege zijn vele verdiensten voor het Westfriese 
Museum ontving ons oud-bestuurslid en actief reda<:
tielid van het kwartaalblad, de heer Henk Saaltink, op 
10 december 1995 uit handen van burgemeester 
P. Janssens de zilveren legpenning van de gemeente 
Hoorn. De heer Saaltink is ruim twintig jaar conservator 
geweest van het Westfries Museum en het was dan ook 
bij de opening van de laatste door hem verzorgde ten
toonstelling "Zilver, zilver en nog eens zilver" dat hij die 
onderscheiding ontving. 
Het bestuur van Oud Hoorn heeft via een bloemenhulde 
laten blijken dat het van harte instemt met dit eerbe
toon verleend aan een gewaardeerd historicus aan wie 
ook onze vereniging veel te danken heeft. 

Albert de Graaf 65 jaar 
Zaterdag 6 januari jl. vierde de vice-voorzitter van de 
vereniging, de heer Albert de Graaf (zie foto) zijn 65ste 
verjaardag. Hij vierde dit heuglijke feit temidden van zijn 
kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ook het bestuur 
van Oud Hoorn gaf die dag blijk van zijn bijzondere 

Bespreking 

Filmgeschiedenis van Hoorn. Beschrijving van de ont
wikkeling die de filmvertoning in Hoorn doormaakte in 
de periode 1897-1917. 
Onder deze t itel publiceerde Hillegien Rijken haar doc
toraalscriptie kunstgeschiedenis in juli 1995. Bij de 
Archiefdienst Westfriese gemeenten is de scriptie aan te 
vragen onder bibliotheeknummer 124 A 22. 
Hillegien Rijken heeft de cultuurgeschiedenis van de 
stad een goede dienst bewezen door zeer precies over 
twintig jaar na te gaan hoe de ontwikkeling van de film
vertoningen in Hoorn is geweest. Ze laat in belangwek
kende achtergrondbeschouwingen zien hoe de houding 
van liberalen, katholieken en gemeentebestuur tegen
over dergelijke voorstellingen was en welke rol de ker
mis speelde. Ze noemt in tekst en bijlagen alle films die 
vertoond werden, alle bioscopen die de kennis aande
den. Uitgebreid beschrijft ze het ontstaan van bioscoop 
Modern op het Grote Noord. Belangwekkend is te lezen 
hoe in zes jaar tijds men viermaal van eigenaar wissel
de. Een bijzonder hoofdstuk over "marketing", waarin 
lonen, vrije tijd en entreeprijzen - mede aan de hand van 
statistische overzichten - de revue passeren, geeft aan 
welke verkoopargumenten tegenover ander vermaak 
gehanteerd werden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met 
een zeer lezenswaardige "beschouwing" over de in dat 
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waardering voor deze onverzet
telijke strijder tegen de verloe
dering in de stad. Binnen de ver
eniging heeft Albert zich op 
praktisch e lk terrein, nauwgezet 
en stipt als hij is, ingezet: in de 
jaren zeventig op het terrein 
van de financiën, hij was vaak 
de onvermoeibare organisator 
achter de verenigingsjubilea, hij 
waakte als verenigingsarchiva
ris over de bezittingen van Oud 
Hoorn, vertegenwoordigt de 

vereniging nog altijd op bijeenkomsten van alle niveaus 
(NCM, studiedagen, Heemschut), heeft namens Oud 
Hoorn zitting in het bestuur van de Kerkmeyer-De 
Regtstichting en bemoeit zich intensief met het wel en 
wee, ook op het restauratieve vlak, van de Lutherse 
kerk. Oud Hoorn is dankbaar dat zij al 23 jaar zo'n 
bestuurslid in haar gelederen heeft. 

Speciale boekenaanbieding voor de leden 
Nog steeds kunnen de leden van Oud Hoorn gebruik 
maken van de profijtelijke samenwerking tussen de ver
eniging en Boekhandel Stumpel. Lever daartoe de gele 
bon in van het inlegvel dat bij het vorige kwartaalblad 
zat; eventueel haalt u een nieuw inlegvel bij mevr. 
F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100, Hoorn (tel. 210220). 

Tegen inlevering van de bon bij Boekhandel Stumpel 
ontvangt u onderstaande boeken voor 50% van de nor
male winkelprijs: 

"Toen Hoorn nog oud-Hoorn was" met schitterende 
foto's voor f 37,50 
"De historische schoonheid van Hoorn" van Kerk
meijer voor - 12,50 

onderdeel genoemde aspecten. Geëindigd wordt met 
een samenvatting van het voorgaande én de invloed van 
sociale, culturele en politieke achtergronden op de ont
wikkeling van de film in Hoorn. 
Rijken stelt tenslotte "dat de ontwikkeling die de film
vertoning in Hoorn doormaakte, in een nadere analyse 
en vergelijking met de steden Nijmegen en Utrecht, daar 
niet veel van verschilt". Met voorbeelden geeft ze aan 
dat er nog veel research te doen is om via lokaal onder
zoek een genuanceerder beeld te krijgen van de ontwik
keling van filmvertoningen in Nederland. 
Aanbevolen lectuur! 

Arie van Zoonen 

Rectificatie 
In het artikel over de kinematograaf, kwartaalblad 
4, 1995, pagina 137/138, zijn twee namen van film
vertoners door mij onjuist vermeld. Voor Grünkorf 
moet gelezen worden Grünkorn en voor Slieken 
Slieker . 

A. van Z. 



Jaarverslag 1995 

1. Leden 
De snelle groei van het ledental gedurende de afgelopen 
jaren heeft zich in 1995 verder gestabiliseerd: in decem
ber 1995 telde de vereniging 46 leden meer dan aan het 
begin van het jaar. Het verenigingsjaar werd afgesloten 
met in totaal 1831 leden, een respectabel aantal. 

In de tweede helft van het jaar telde de vereniging meer 
dan 1800 leden. De redenen van opzegging van het lid
maatschap waren zeer uiteenlopend maar raakten zel
den het gevoerde beleid. Het bestuur heeft inmiddels 
besloten actiever te zijn op het terrein van de ledenwer
ving, mede gericht op het 80-jarig bestaan van de 
Vereniging in 1997. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar wederom afscheid 
moeten nemen van een aantal trouwe leden, waaronder 
ons zeer gewaardeerde verenigingslid de heer Leo 
Veerkamp, die kort voor dt.'-jaarwisseling is overleden. 

2. Bestuur 
De bestuursleden A. Boezaard en T. Van Weel werden op 
de voorjaarsledenvergadering met algemene stemmen 
herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Tijdens 
diezelfde vergadering hebben wij afscheid genomen van 
Mw. L. Rensema-Brevet. 
In de najaarsledenvergadering werd de heer R. Kleintjes 
gekozen tot nieuw lid van het bestuur. Hij heeft de taken 
in het bestuur van Mw. Rensema overgenomen en ver
tegenwoordigt de Vereniging in de Welstandscommissie 
Binnenstad en in het bes tuur van de stichting 
Stadsherstel. 
De groeiende stroom van activiteiten waarbij de vereni
ging is betrokken, werd gecoördineerd door 12 maande
lijkse bestuursvergaderingen. Diverse onderwerpen 
werden voorbereid door het houden van vergaderingen 
van het dagelijks bestuur. Tevens heeft het bestuur voor 
de reeks van activiteiten binnen de Vereniging werk
groepen ingesteld: op dit moment kent het bestuur een 
tiental werkgroepen en wel voor de volgende onderwer
pen: l. Bezorgen kwartaalblad, 2. Lezingen, 3. Gidsen, 
4. Het Pakhuis, 5. Publikaties, 6. Presentatie, 
7. Stadsbeeldbewaking, 8. Monumentaal Groen, 
9. Representatie en 10. Redactie kwartaalblad. Elk van 
de groepen wordt getrokken door een bestuurslid of 
actief verenigingslid. 
Een nieuwe activiteit, die op ons afkomt, is het beheer 
van de maquette van de Stad Hoorn anno 1650. Het 
bestuur van de stichting Stadsplan Hoorn Anno 1600 
heeft het bestuur hiertoe benaderd. In 1995 heeft het 
bestuur hierover onderhandelingen gevoerd met het 
bestuur van de stichting en de beheerders van het 
Museum van de Twintigste Eeuw, aangezien het de 
bedoeling is in dit Museum de maquette tentoon te stel
len. Het bestuur verwacht binnenkort de onderhande
lingen te kunnen afronden. 

3. Ereleden 
De voorzitter heeft, namens de veremgmg, in de 
najaarsledenvergadering aan de leden J.P.H. van der 

PM. Huisman, secretaris 

Knaap en J.E.J. Lamers het erelidmaatschap van de 
Vereniging verleend voor hun grote verdiensten op het 
gebied van kerkrestauraties in Hoorn. 

4. Eigendommen 
Met de eigendommen is dit jaar alles redelijk verlopen. 
Aan de panelen werden de gebruikelijke onderhouds
werkzaamheden naar tevredenheid verricht. Wel heeft 
het bestuur, mede naar aanleiding van de voordracht 
van de Monumentenwacht tijdens de voorjaarsleden
vergadering, voor de rijksmonumenten een abonnement 
genomen bij de Monumentenwacht. 
Het beheer van de panden is een taak, die een aanzien
lijk deel uitmaakt van de bestuursaktiviteiten. Zeker als 
de verhuursituatie problemen met zich meebrengt, 
zoals dit jaar met name het geval was met de verhuur 
van de onclerverclieping van het panel Breed 12. Per 
1 oktober 1995 is met wederzijdse instemming de huur 
van Maja Design beëindigd. Het bestuur is erin geslaagd 
pet: 1 januari 1996 de benedenverdieping te verhuren en 
wel ten behoeve van de vestiging van een kaarsenmake
rij annex winkel, een project van de stichting 
Dienstverlening Gehandicapten Noorcl-Hollancl "De 
Rode Luifel". 
De verbouwing van de Pakhuiszolder is vrijwel afge
rond. Naast een vergaderruimte beschikt de Vereniging 
over een tentoonstellingsruimte en aan de voorzijde 
over een archief- en documentatieruimte. Het bestuur 
heeft een van onze leden, de heer Chr. Stoffelen, bereid 
gevonden om zich bezig te houden met de opzet en het 
beheer van de documentatieruimte. 
Ook dit jaar is de vereniging verblijd door de schenking 
van een aantal roerende goederen. De schenkers en 
bruikleners zijn door het bestuur bedankt. Tevens is het 
bestuur begonnen met het maken van een inventarisatie 
van de goederen, die fr1 bezit zijn van de Vereniging. 
Goederen, die deels op de Pakhuiszolder zijn opgesla
gen en deels in bruikleen aan het Westfries Museum zijn 
gegeven. 

5. Stadsbeeldbewaking 
Belangrijk waren in dit verband de activiteiten rondom 
de plannen van de gemeente voor het Visserseiland. Van 
meet af aan heeft de Vereniging zich actief opgesteld 
tegen de realisering van de woontorens. Mede als gevolg 
van de inloop- en discussiemiddag van de Vereniging in 
januari 1995 in het Pakhuis, waar iedereen aan de hand 
van de maquette de gevolgen van de geplande nieuw
bouw kon inschatten, is het protest vanuit de Hoornse 
bevolking goed op gang gekomen. Bij diverse gelegen
heden heeft het bestuur het standpunt van de 
Vereniging zowel informeel als formeel, in het kader van 
het voorbereidingsbesluit en de z.g. Art. 10 procedure, 
naar voren gebracht. Naar het zich nu Iaat aanzien heb
ben die activiteiten succes gehad. De gemeente is bezig 
de uitgangspunten opnieuw te formuleren, waarbij 
zowel de dichtheid van de bebouwing alsook de hoogte 
nadrukkelijk aan de orde zijn. Uiteraard blijft het 
bestuur alert. 
Zorgelijk was enige tijd de situatie rondom de 
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Kaagpanden, doch een goede actie van de stichting 
Stadsherstel heeft deze panelen behoed voor verdere 
aantasting. De restauratie van de panden is inmiddels in 
volle gang. Een ander geslaagd project van de stichting 
Stadsherstel betrof de restauratie van de woningen aan 
het Jeuclje. 
In 1995 heeft herstel en onderhoud plaatsgevonden van 
de torens aan de Ooster- en Noorderkerk, ook de bal
kons van de Grote Kerk zijn het afgelopen jaar gerestau
reerd en de Oosterpoort is opnieuw in de verf gezet. 
Belangrijk ook was de restauratie van het 
Begraafplaatshuisje en het opknappen van de begraaf
plaats. De Vereniging heeft hieraan bijgedragen door 
schenking van een klok in de toren van het 
Begraafplaatshuisje. 
Niet onvermeld mag bli jven de voltooiing van de uit
wendige restauratie van de Lutherse Kerk aan de 
Ramen. 
Verder hielden en houden de plannen van de gemeente 
voor het Jeudje en de Karperkuil onze gemoederen 
bezig. Via contacten, informele kanalen en onze verte
genwoordigers in de Monumenten-. en Welstandscom
missie probeert het bestuur de meningsvorming over 
deze plannen te beïnvloeden en gebruik te maken van 
inspraak- en reactiemogelijkheden, die ons worden 
geboden. 

Tenslotte hebben wij de afgelopen jaren herhaaldelijk, 
zowel in woord als geschrift, ons ongenoegen en protest 
geuit over de nog steeds bestaande gedoogsituatie van 
het terras aan de Appelhaven en cle levensbedreigende 
situatie van de bomen aan de Messchaerstraat. 

6. Vertegenwoordigingen 
De Keirkmeijer-De Regtstichting 
De heer Albert de Graaf vertegenwoordigde ook in 1995 
Oud Hoorn in deze stichting. 

Stichting de Hoornse Schouw 
Namens de vereniging bezoekt Femke Uiterwijk de ver
gaderingen van deze stichting. Op 23 juni 1995 werd de 
HN20 weer officieel in gebruik genomen na een grondige 
restauratie door een aantal zeer bekwame leden van de 
stichting. De volgende restauratie betreft een andere 
"spekbak" namelijk de HNJ. Sponsors worden nog 
gezocht. 

Stichting Stadsherstel 
Door het aftreden van Mw. Rensema is de plaats van de 
Vereniging Oud Hoorn in het bestuur van de stichting 
gedurende het grootste deel van dit jaar vacant 
geweest. Inmiddels is in de vacature voorzien met de 
benoeming van de heer R. Kleintjes. 

23 juni 1995: Onder luid scheepsgetoeter vaart de I-IN20 in de binnenhaven van Hoorn door een "haag" van platbodems. Burgemeester 
Janssens knipt een lijn met vlaggetjes door. De officiële ingelm1ilmame is dan een feit ( fo10 G . .!.H. Schollen). 
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Welstandscommissie 
Eenzelfde situatie gold voor onze vertegenwoordiging in 
de Welstandscommissie. Overigens had Mw. Rensema 
net voor haar afscheid voor ons bestuur een notitie 
geschreven over een mogelijke samenvoeging van de 
Welstandscommissie en de Monumentencommissie, 
omdat de taak van de Welstandscommissie de afgelopen 
jaren is beperkt. Zij zag voordelen in samenvoeging 
door een bundeling van krachten: verschillende experti
ses in een commissie bij elkaar. 
Het bestuur heeft over haar notitie gesproken en be
sloten vooralsnog geen voorstel te doen aan de gemeen
te voor samenvoeging van beide commissies, juist van
wege het verschil in expertise en benadering, alsook 
vanwege het feit dat de wethouder voor de 
Monumentenzorg geen voorzitter zou kunnen zijn van 
een samengevoegde commissie (op grond van de 
Woningwet). 

Monumentencommissie 
De bestuursleden Faber en Rietvink maken deel uit van 
de Monumentencommissie. . 
De rubriek "Stadsbeeldbewaking"geeft een goed beeld 
van de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. 
Het Oud-Hoorngeluid - twee in getal - klinkt helaas niet 
altijd door in het uiteindelijke advies. 

Stichting Het Pakhuis 
Bestuurslid Faber vertegenwoordigt de Vereniging in 
het bestuur van het Pakhuis. De afspraken over het 
beheer van de roerende goederen, over de wijze waarop 
gereserveerd wordt voor vervanging en over de ver
huurprijzen van roerende goederen voor de drie parti
cipanten, zijn goed nagekomen. Oud Hoorn heeft in 
goed overleg steeds vaker gebruik kunnen maken van 
de theaterzaal en dat stemt tot tevredenheid. 

7. Werkgroepen en publikaties 
Evenals vorig jaar volgde ook in 1995 een groep van 
ruim 1500 wandelaars de gidsen op een zevental zomer
avondwandel ingen. De organisatie en coördinatie was 
voor het laatste jaar in de vertrouwde handen 
van Annie Pieterse, geassisteerd door Hieke Stapel. Na 
afloop van het seizoen is de coördinatie overgenomen 
door de heer Piet Aartsen. Het bestuur is ervan over
tuigd in hem een waardige opvolger van Mw. Pieterse te 
hebben gevonden. 
De organisatie van de lezingen is overgenomen door 
bestuurslid Huisman. De belangstelling voor de lezingen 
is grosso modo goed. Evenals vorig seizoen is het ook 
voor dit seizoen gelukt om een aantrekkelijk programma 
samen te stellen met Meindert Stokroos over histori
sche bouwmaterialen (16 oktober), Diederik Aten over 
"Als het gewelt comt..." (13 december), Femke Uiterwijk 
en Giel van der Zei over historische dia's/prentbrief
kaarten (17 januari), Terra Incognita over het Journaal 
van Bontekoe (24 februari) en Henk Zantkuyl over de 
l 7de eeuwse stad (18 maart). 
Mevrouw Femke Uiterwijk heeft dit jaar de t raditie van 
de Oud Hoorn-bouwkunstcursus voortgezet. 
Deelnemers en cursusleider waren na afloop erg enthou
siast over het verloop. Enkele van de cursisten gaven 
zich op om ingewijd te worden in het giclsenwerk: aldus 
wordt het draagvlak van de vereniging steeds breder. 
Op het gebied van publicaties heeft de Vereniging eind 
1995 een geslaagde uitgave over de restauratie van de 
Lutherse Kerk, geschreven door Mw. Willeke Jeeninga, 
gepresenteerd, deel 6 van de Bouwhistorische reeks. 
In 1995 zijn de besprekingen over de vorming van een 
Publicatiestichting Bas Baltus, waarin de gemeente 

Hoorn, de stichting Stadsherstel en de Vereniging 
Oud Hoorn zullen participeren, formeel afgerond en 
zal de nieuwe stichting binnenkort officieel van start 
gaan. 

8. Kwartaalblad 
De uitgaven ten behoeve van het kwartaalblad deden 
ook dit jaar weer een stevige greep in de verenigingskas, 
doch het resultaat is elk kwartaal weer alle inspannin
gen meer dan waard. De bestuursmededelingen zijn 
voor menigeen wellicht niet altijd even interessant, de 
artikelen over verschillende aspecten uit Hoorn verle
den - hetzij vanuit de monumentale invalshoek, hetzij 
vanuit de hoek van de inwoners - waren ook het afgelo
pen jaar van hoge kwaliteit. Daarnaast bleven de lezers 
via rubrieken als "Stadsbeeldbewaking" en "Kent U 
Hoorn Ook Zo?" - terug van kort weggeweest en nu van 
de hand van redactielid Femke Uiterwijk - op de hoogte 
en betrokken bij actuele ontwikkelingen in de stad. 
Honderdvierenzestig bladzijden verenigingsnieuws en 
Hoornse geschiedenis rolden het afgelopen jaar bij cle 
leden in de bus. Afbeeldingen van Het Drechterlandse 
Huis aan de Grote Oost, waar in de jaren 1942-1945 Het 
Ortskommandatur van Duitse bezetter was gevestigd, 
De Oosterpoort in 1872, het silhouet van het 
Visserseiland rond 1900 en de Lutherse Kerk aan de 
Ramen prijkten op de omslagen. 
Evenals het redactieteam onder leiding van Herman 
Lansdaal, waren ook de bezorgers weer van grote bete
kenis voor het kwartaalblad. Met hun hulp zijn cle bla
den ook dit jaar weer tijdig bij ieder lid bezorgd. Dit was 
voor het bestuur reden om hen evenals in 1994 ook in 
1995 te bedanken voor hun grote inzet. 

9. Represenatie 
Gewoontegetrouw hebben de verschillende bestuursle
den gehoor gegeven aan vele gelegenheden waarvoor 
de vereniging werd uitgenodigd. Een aantal bijeenkom
sten kent een zekere traditie, een aantal andere zijn 
nieuw. Hier worden slechts de belangrijkste nieuwe invi
taties waaraan gehoor is gegeven vermeld: 

uitreiking van het boek 'Hoorn, oh ja, aan staatsscre
taris Van Dok; 
opening van het nieuwe kantoor van de 
V.V.Y./A.N.W.B. aan de Veemarkt; 
opening van architectuurexpositie in de 
Noorder kerk; 
studiedag van Nationaal Contact Monumenten te 
Zwolle; 
start van het Project Land en Water van de stichting 
Cultuur Historisch Toerisme te Medemblik; 
symposium over stolpboerderijen te Midden 
Beemster; 
botterfeest HN 20 op het Oostereiland; 
seizoenopening van de Kaap Hoornvaarders; 
opening van de expositie Stadsgevangenis te 
Enkhuizen; 
landelijke opening van de Open Monumentendag te 
Haarlem; 
conferentie van N.C.M. over Open Monumenten te 
Amsterdam; 
oplevering van de panden aan het Jeudje van de 
stichting Stadsherstel; 
opening van de zilvertentoonstelling in het Westfries 
Museum; 
opening van het nieuwe gebouw van de "Suyder
cogge"; 
historische markt te Beverwijk; 
excursie van de Vereniging Henclrick de Keyser; 
d iverse bijeenkomsten van historische verenigingen. 
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Financieel verslag van de Vereniging 
Oud Hoorn 1995-1996 WL. van der Waal, penningmeester 

Begroot 1995 Werkelijk 1995 Begroot 1996 
UITGAVEN 
* Eigen panden 
Onderhoud 2.000,00 1.157,09 4.000,00 
Lasten 2.000,00 2.141,66 2.500,00 
Rente hypothecaire lening 5.989,44 5.181,92 5.989,44 
Aflossing hyp. lening pm 807,52 pm 
Aflossing lelling Kerkmeyer-de Regt-stichting 400,00 400,00 400,00 

10.389,44 9.688,19 12.889,44 
* Vereniging 
Secretariaat 4.500,00 5.620,50 6.000,00 
Kwartaalblad 45.000,00 48.002,16 45.000,00 
Ledenvergaderingen 2.000,00 1.586,43 2.000,00 
Lidmaatschap andere verenigingen 500,00 390,00 450,00 
Abonnementen 100,00 77,00 100,00 
Bijdrage Verenigingsregister 61.00 61,00 61,00 
Gidsenwerk 2.000,00 1.396,78 4.000,00 
Gevelplaten 500,00 0,00 500,00 
Publicatiestichting Bas Baltus 15.000,00 0,00 20.000,00 
Onkosten "De Lutherse Kerk te Hoorn" 0,00 27.023,19 0,00 
Publicaties 9.000,00 866,94 60.000,00 
Attenties 2.000,00 1.488,48 2.000,00 
Giften 5.000,00 7.432,50 10.000,00 
Representatie 500,00 284,20 350,00 
Advertenties 250,00 0,00 250,00 
Verzekeringen 400,00 347,39 400,00 
Bezwaarschriften 500,00 0,00 1.000,00 
Het Pakhuis 6.000,00 5.783,87 5.000,00 
Fotowerk 100,00 145,00 150,00 
Sponsoring "Hoorn, Oh Ja" 1.087,50 0,00 1.087,50 

Historisch onderzoek 4.500,00 2.200,00 2.000,00 
Lezingen 0,00 443,40 750,00 
Veliusproject 0,00 3.196,45 10.000,00 
Fotocamera & diaprojector & recorder 0,00 2.192,85 0,00 
Obligatie WV Hoorn 0,00 500,00 0,00 
Diversen 0,00 1.256,30 0,00 

98.998,50 110.294,44 171.098,50 
109.387,94 119.982,63 183.987,94 

Afname/toename saldi - 30.328,94 4.189,62 - 66.306,82 
79.059,00 124.172,25 117.681,12 

Begroot Werkelijk 1995 Begroot 1996 
ONTVANGSTEN 
* Eigen panden 
Huur 24.750,00 24.819,57 25.977,12 
Uitkering verzekering 0,00 1.157,09 0,00 

24.750,00 25.976,66 25.977,12 
* Vereniging 
Contributies 50.000,00 64.610,25 55.000,00 
Rente 2.500,00 4.107,06 2.500,00 
Dirk Visser-Fonds 34,00 41,03 34,00 
Verkoop losse kwartaalbladen 25,00 7,10 0,00 
Giften 100,00 675,00 100,00 
Verkoop "Kroniek van Hoorn" 150,00 218,00 70,00 
Verkoop "De Lutherse Kerk in Hoorn" 0,00 26.480,00 3.000,00 
Verkoop andere publicaties 500,00 2.055,15 30.000,00 
Aflossing lening Het Pakhuis 1.000,00 0,00 J.000,00 
Diversen 0,00 2,00 0,00 

54.309,00 98.195,59 91.704,00 
79.059,00 124.172,25 117.681,12 
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Saldi 
Onroerend goed 
Lening Het Pakhuis 
Aandelen Land.Bouwk. WF 
Obligaties WV 

BALANS VERENIGING OUD HOORN PER 31DECEMBER1995 r esp. 1994 
31 dec. 95 31 dec. 94 

Hyp.lening VSB 
Lening Kerkmeyer-de Regt 
Kortlopende schulden 
Onderhoudsreserve 
Eigen Vermogen 

Fotocamera & diaprojector & recorder 

74.579,98 
129.885,60 

7.000,00 
1.000,00 

500,00 
2.192.85 

70.390,36 
123.700,20 

7.000,00 
1.000,00 

0,00 
0.00 

215.158,43 202.090,56 

SPECIFICATIE PANDEN VERENIGING OUD HOORN 1995 

31 dec. 95 
69.583,20 
8.400,00 

0,00 
45.317,31 
91.857,92 

215.158,43 

31 dec. 94 
70.390,72 
8.800,00 
4.553,49 

21.635,92 
96.710,43 

202.090,56 

Buurtje l en 2 Gravenstraat 15 en 17 Subtotaal Totaal 
KOSTEN 
* Lasten 
- Waterschap 91,30 197,70 289,00 
- Onroerend zaakbelasting 238,00 n3,00 971,00 
- Verzekeringen 214,74 284,92 499,66 
- Rioolrecht 191,00 191,00 382,00 

2.141,66 
* Onderhoud 0,00 1.157,09 1.157,09 

1.157,09 
*Diversen 
- Rente hyp.lening 5.181,92 0,00 5.181,92 

5.181.92 
5916 96 2.563,71 8.480,67 

BATEN 
Huur 12.384,44 12.435,13 24.819,57 
Uitkering verzeke ring 0 00 1.157,09 1.157,09 

12.384,44 13.592,22 25.976,66 

Jaarcijfers Stichting Monumenten Oud Hoorn 1995-1996 
Begroot 1995 Werke lijk 1995 Begroot 1996 

UITGAVEN 
Onderhoud 
Lasten 
Juridisch advies 
Bijdrage Stichtingsregister 
Bouwhistorisch Onderzoek 
Rente 
Aflossing 
Kosten makelaar 
Monumentenwacht 

ONTVANGSTEN 
Huur 
Subsidie overheid 

Afname/toename liquide midde len 

20.000,00 
4.500,00 
1.000,00 

61,00 
7.000,00 

16.200,00 
pm 

2.000,00 
0,00 

56.500,00 
0,00 

50.761,00 

56.500,00 
5.739,00 

1.602, 13 
3.821,30 

0,00 
61,00 

1.000,00 
5.696,22 

10.000,08 
293,75 
487,50 

49.571,81 
0,00 

22.961,98 

49.571,81 
26.609,83 

20.000,00 
4.000,00 
1.000,00 

61,00 
6.000,00 

15.500,00 
pm 

1.000,00 
1.000,00 

53.680,00 
0,00 

47.561,00 

53.680,00 
6.119,00 

BALANS STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN PER 31DECEMBER1995 resp. 1994 

Saldi 
Onroerend goed 
Toegezegde overheidssubsidies 
Kortlopende vorderingen 

31 dec. 95 31 dec. 94 3~1""'d""'e""c"'"'. 9°"'5o,--~3~l="d~ec"".-=9~4 
61.736,35 35.126,52 Onderhoudsreserve 316.477,87 292.989. 76 

268.543,40 282.505,20 Hypothecaire lening 84.999,88 94.999,96 
67.858,00 67.858,00 

3.340,00 2.500,00 
401.477,75 387.989,72 401.477, 75 387.989,72 

SPECIFICATIE PANDEN STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN 1995 
Onder de Bierkade 

Boompjes 8 10 
KOSTEN 
* Lasten 
- Waterschap 75,00 78,00 
- Onroerend zaakbelasting 200,00 213,00 
- Verzekeringen 273,28 358,18 
- Rioolrecht 95,50 95,50 
- Rente 0,00 0,00 
- Kosten makelaar 0,00 0,00 
- Monumentenwacht 0,00 260,00 

* Onderhoud 1.521,63 0,00 

*Dive rsen 
- Bijdrage Sticht ingsregister 15,25 15,25 
- Bouwhistorisch onde rzoek 200,00 200 00 

2.380.66 1.219 93 

BATEN 
Huur 6.069,17 8.882,00 
Subsidie overheid 0 00 0 00 

6.069,17 8.882,00 

Schools teeg 
7 

39,00 
100,00 
953,63 

95,50 
0,00 
0,00 

227,50 

80,50 

15,25 
200 00 

1.711 38 

7.070,6'1 
0 00 

7.070,64 

Breed 
12 

134,00 
351,00 
568,71 
191 ,00 

5.696,22 
293,75 

0,00 
2.141,66 

0,00 

15,25 
400.00 

7.649,93 

27.550,00 
0 00 

27.550,00 

Totaal 

326,00 
864,00 

2.153,80 
477,50 

5.696,22 
293,75 
487,50 

1.602,13 

61,00 
1.000.00 

12.961.90 

49.571,81 
0 00 

49.571,81 
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TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS 
VAN DE VERENIGING 

UITGAVEN 

* De uitgaven voor het kwartaalblad in 1995 betreffen 
het vierde kwartaalblad van 1994 Cf 8751,54) en de 
vier kwartaalbladen van 1995. · 

* De hogere begrote uitgaven voor het gidsenwerk in 
1996 hebben te maken met activiteiten in het kader 
van 20 jaar gidsenwerk. 

* Het begrote uitgavenbedrag ad f 20.000 voor de 
Publicatiestichting Bas Baltus is onze totale bijdrage 
aan het werkkapitaal van deze stichting die onder 
andere de Bouwhistorische Reeks Hoorn verder gaat 
uitgeven. Ook de Stichting Stadsherstel zal eenzelfde 
bedrag in de stichting inbrengen. 

* Het begrote uitgavenbedrag ad f 60.000 voor 
Publicaties is het door de najaarsledenvergadering 
van 1995 goedgekeurde bedrag voor de uitgave van 
Jan Piet van der Knaap en wijlen Leo Veerkarnp. 

* De uitgaven aan giften in 1995 betreffen een subsidie 
voor het boek "Partijlijke Zaken"van M. van Gent 
Cf 1000), een subsidie aan Stichting Het Carillon 
Cf 200), de subsidiëring van de klok op de Algemene 
Begraafplaats aan het Keern Cf 2232,50), een bijdrage 
in de kosten van het archeologisch onderzoek aan de 
Karperkuil, een subsidie aan de restauratiecommis
sie van de Lutherse Kerk Cf 500) en een subsidie aan 
de Belangenvereniging Bewoners Havenkwartier Cf 
1000). 

* De begrote uitgaven in 1996 met betrekking tot het 
Veliusproject ad .f 10.000 betreffen de voorberei
dingskosten voor de vijfde druk van de kroniek van 
Velius, die het bestuur ter gelegenheid van het 80-
jarig bestaan van onze vereniging in 1997 wil uitge
ven. 

* In 1995 heeft het bestuur een diaprojector met 
afstandsbediening, een fotocamera en een geluidsre
corder aangeschaft. Op de balans staan deze voor
werpen tegen aanschafwaarde gewaardeerd. 

ONTVANGSTEN 
* De verkoop van losse kwartaalbladen zal voortaan 

opgenomen worden onder Verkoop andere publica
ties. De begrote f 30.000 voór Verkoop andere publi
caties heeft verder te maken met de verkoop van het 
boek van Jan Piet van der Knaap en wijlen Leo 
Veer kamp. 

BALANS Vereniging 
* Het onroerend goed van de vereniging is gewaar

deerd tegen vijfmaal de brutohuurwaarcle per jaar 
van de panden Gravenstraat 15 en 17 en Buurtje 1 en 
2 per 31 december 1995. 

* In 1995 heeft het bestuur een diaprojector met 
afstandsbediening, een fotocamera en een geluidsre
corder aangeschaft. Op de balans staan deze voor
werpen tegen aanschafwaarde gewaardeerd. 

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS 
VAN DE STICHTING 

UITGAVEN 
* De uitgaven aan Bouwhistorisch Onderzoek betref

fen onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de vier 
panden die de stichting in eigendom heeft, te weten 
Breed 12, Bierkade 10, Onder de Boompjes 8 en 
Schoolsteeg 7. 

BALANS Stichting 
* Het onroerend goed is gewaardeerd tegen vijfmaal de 

brutohuurwaarde per jaar van de vier panden die de 
stichting in eigendom heeft. 

lambert Melisweg in de Jaren dertig. Er is nog een verhard pad en een sloot langs de huizen 

16 



De bedaarde Hollandse revolutie 
IV. De invasie van 1799 

God verdomme mUnheer, oogenblikkelijk de 
poort open or ik sa! de stad doen plat5chieten, 
7000 man met de nodige artellerie staan daar
toe gereed. 
(De Engelse generaal Abercrombie tegen de 
wachtcommandant luitenant Messchaert voor 
de Noorderpoort te Hoórn, 19 september 1799) 

'Den 27ste Augustus 's morgens ten half vier uren 
hoorde men alhier een zwaar kanonschot, welk kort 
daarna nog achtervolgt wordt met drie andere 
Schoten', noteerde Albert Kaan, een boer uit 
Wieringerwerf in 1799 in zijn dagboek( Die kanon
schoten vormden de inleiding van een landing van 
Engelsen en Russen op de Noordhollandse kust ten 
zuiden van Den Helder. 
Ik heb dit derde artikel2 in de reeks over Hoorn in de 
Franse tijd aan die herfst van 1799 gewijd met zijn oor
log vlak naast de deur. Er zijn enkele berichten uit die 
tijd bewaard gebleven3, die ons in staat stellen na te 
gaan, hoe de inwoners van Hoorn dachten over hun 
bestuurders, over de Franse bezetters en over de 
Engelse invallers. 

De internationale politiek 
De Engelsen hadden in de zomer van 1799 besloten een 
inval in de Bataafse Republiek te wagen. Men was er aan 
de overkant van de Noordzee van overtuigd dat zo'n 
inval een algemene volksopstand zou veroorzaken die 
de Fransen zou verdrijven en de invallers een brugge
hoofd zou verschaffen voor een directe aanval op 
Frankrijk. 13ij de reeds bestaande Engels-Oostenrijks 

door H W Saaltinl~ 

alliantie sloot zich Rusland aan. Ondanks druk van de 
geallieerden hield Pruisen zich neutraal. Engeland zorg
de voor geld, een vloot en troepen, de Russen hoofdza
kelijk voor troepen. 

Een inval, maar wie weet waar 
Vroeg in de morgen van 27 augustus 1799 werden de eer
ste Engelse soldaten aan land gezet op het Hollandse 
strand even ten westen van het tegenwoordige 
.Julianadorp. De Engelse generaal Abercromby die het 
bevel over de landingstroepen voerde, schijnt een ogen
blik gedacht te hebben aan een dubbele aanval in 
Friesland/Groningen en in het zuiden bij de Se.helde of 
de Maas , maar hij koos tenslotte voor Holland. Er waren 
geruchten over een muiterij op de Hollandse vloot die in 
Den Helder lag - dat bleek later maar al te waar te zijn -
en vanuit de kop van Noord-Holland zou hij ook sneller 
in Amsterdam zijn. 
De Bataven bereidden zich voor op een aanval. Een pro
bleem was echter, dat de Fransen die volgens verdrag 
25.000 man in Nederland zouden legeren, op 
Nederlandse kosten dat wel, bij lange na niet aan hun 
verplichtingen hadden voldaan. Op het moment van de 
inval waren het er maar 18.000, a lthans op papier, en de 
meeste bevonden zich ten zuiden van de lijn Utrecht
Den Haag. Een belangrijk deel van de verdediging zou 
dus op de schouders van het Bataafse leger komen te 
rusten. Dat was na 1795 geheel opnieuw opgebouwd en 
bestond uit 25.000 man. Het opperbevel van de geza
menlijke Nederlandse en Franse strijdkrachten lag bij 
Brune, een in de revolutie omhoog gekomen kundig 
militair, die ook nog over bestuurlijke kwaliteiten 
beschikte. Tweede man was Daendels, een burgerjongen 
uit Hattem, kundig militair en behendig politicus. De uit-

De slag bij Bergen, 19 september l 799. Aquarel door Dirk Langendijll. Verz. Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem. 
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stekende verstandhouding tussen Daendels en Brune 
heeft de gunstige afloop van de strijd in niet onbelang
rijke mate beïnvloed. 
Ook wist men niet, waar de vijand zou aanvallen en 
daarom werd het leger over de hele kuststrook ver
deeld. In Groningen en Friesland lag een Bataafse divisie 
van 6000 man onder de Belg Dumonceau. Daendels, die 
zoals al spoedig bleek de eerste klap moest opvangen 
lag in Noord-Holland met krap 9000 man. Dan was er nog 
een divisie van 8000 Fransen in Brabant en een tweede 
van 5000 man in Zeeland en op de Zuidhollandse eilan
den. 

Een landing en een falende marine 
De Engelsen die op de vroege morgen op de 27e augus
tus aan land gingen, slaagden erin onder dekking van 
het scheepsgeschut de Fransen van het strand en uit de 
daarachter gelegen smalle rij duinen te verdrijven. 
Achter die duinen ligt nu de polder Het Koegras, toen 
een drassig gebied waar vechten praktisch onmogelijk 
was. Voor de verbinding te land met de sterke vesting 
Den Helder was het voldoende cie . evenwijdig met de 
duinen lopende Zanddijk te beheersen. Die ging dus de 
eerste dag al verloren. Er is toen bijzonder fel gevoch
ten, waarbij het Bataafse leger veertienhonderd man 
aan doden en gewonden verloor. 
Daendels werd gedwongen Den Helder - ook toen al een 
marinehaven en aan de landzijde versterkt met een rij 
fortificaties - op te geven. De overgebleven troepen - uit 
Den Helder alleen al 12000 man - trokken zich terug, 
eerst op een linie die dwars door de polder de Zijpe liep 
en tenslotte op een lijn die ruwweg getrokken kan wor
den tussen Rustenburg bij Ursem en Koedijk ten noor
den van Alkmaar. Hiermee werd heel Noord-Holland ten 
noorden van Alkmaar en Hoorn voorlopig aan de vijand 
overgelaten. 
De vloot deed ·wat de Engelsen ervan verwacht hadden. 
Toen schout-bij-nacht Samuel Story een op dat moment 
onbeschermde groep transportschepen op de rede van 
Den Helder wilde aanvallen kwam het overgrote deel 
van de bemanning onder leiding van twee onderbevel
hebbers, Van Braam en Capellen in opstand en weigerde 
te vechten. Story moest zich met zijn vloot van twaalf 
schepen en bijna 3700 man aan de Engelsen overgeven. 
De gehechtheid aan het huis van Oranje, dat in Engeland 
een toevlucht had gevonden, bleek bij de meerderheid 
van het marinepersoneel groter dan de liefde voor het 
Bataafse vaderland. 

Geen oranjeliefde 
Niet alzo het leger en ook niet de bevolking. De liefde 
voor de Fransen was niet groot, maar die voor de 
Engelsen evenmin. Oorlogen door wie en voor wat ze 
ook gevoerd werden, brachten in de eerste plaats plun
dering en requisities4 met zich mee. De jaren 1787 met 
de inval der Pruisen en 1794 met een zich terugtrekkend 
Engels leger hadden niet al te beste herinneringen nage
laten. Daarbij kwam, dat een overwinning van de 
Engelsen en Russen een herstel yan de Oranjes in hun 
oude waardigheid zou betekenen en maar een kleine 
minderheid van het politiek bewuste deel van de bevol
king kon daar warm voor lopen. De oude stadhouder 
Willem V, die nog steeds in Engeland op betere tijden zat 
te wachten, verklaarde, dat hij niet als een soort doges 
wenste te regeren en dat het staatsbestel van voor 1795 
weliswaar zijn fouten had, maar dat hij geen beter wist 
te bedenken. Toen dan ook de erfprins, de latere koning 
Willem I, vanuit Lingen, net even over de Duitse grens, 
een oproep deed, bleef het bijna overal stil. Een paar 
honderd orangistische émigrés6 deden bij Arnhem een 
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inval. Zij werden na een paar kilometer door de plaats
selijke schutterij uitgeschakeld. Een samenzwering in 
oostelijk Gelderland werd de kop ingedrukt en de aan
voerster, freule van Dort, ter dood veroordeeld. 
Geen volksopstand dus, maar in tegendeel een verster
king van het nationaal bewustzijn met als gevolg de 
bereidheid de aanvallers het land uit te werken. In een 
aantal steden, onder meer Leiden, Haarlem, Den Haag, 
Amsterdam, Utrecht en Kampen werden spontaan bur
gerkorpsen gevormd, die aan de zijde van de geregelde 
Bataafse en Franse troepen aan de strijd in Noord
Holland gingen deel nemen. In hoeverre Hoorn in dit 
patroon past, zullen we aan het eind van dit artikel na 
proberen te gaan. 

De Duinenslag 
Het werd steeds duidelijker, dat de wapens moesten 
beslissen. In de week van 2 tot 8 september - de 
Engelsen en Russen lagen in de Zijpe, de Bataven en 
Fransen ten noorden van Alkmaar - werden aan beide 
zijden de nodige versterkingen aangevoerd. Vanuit het 
zuiden kwamen Fransen en Bataven en vanuit 
Groningen de 6000 man sterke divisie van Dumonceau. 
Men krijgt toch wel bewondering voor een organisatie 
die erin slaagde in een krappe week 6000 man van 
Groningen naar Alkmaar te laten wandelen. 
Op 10 september waagde Brune een aanval. Hij wilde de 
Engelsen terugdrijven, voordat de eerste Russen ont
scheept zouden worden. Het werd een volkomen mis
lukking. Met verlies van 2000 man trokken Brune en 
Daendels zich terug op hun uitgangsstelling. 
De Engelsen beheersten daarmee wel de noordelijke 
helft van Noorcl-Hollancl en de Zuiderzee, maar dat was 
niet voldoende om de Fransen Nederland uit te krijgen. 
Nadat de Russische hoofdmacht was ontscheept had de 
Engels-Russische macht met een sterkte van 33.000 man 
een duidelijk overwicht. 
Op 19 september lanceerde de hertog van York7, die 
inmiddels tot bevelhebber van de Engelsen en Russen 
was benoemd, een aanval die uiteindelijk de weg naar 
Amsterdam moest vrijmaken. Het was de Engelse 
legerleiding wel duidelijk geworden dat in het 
Noordhollandse polderlandschap niet over een breed 
front kon worden aangevallen. York splitste zijn leger 
daarom in vier kolonnes en hoopte zo de Frans-Bataafse 
linies die van Kamp, via Groet, Warmenhuizen en 
Oudkarspel naar Oude Niedorp liepen, op te rollen. De 
Russen die in de rechterflank optrokken en via de dui
nen Bergen moesten innemen, liepen in dit dorp stuk op 
een divisie bestaande uit vrijwillige schutterij en regu
liere troepen van Daendels. Zij werden voor een deel in 
de tang genomen door de hoofdmacht van de Bataven 
en verloren die dag 2000 doelen en 800 gewonden. 1500 
gingen er in krijgsgevangenschap waaronder 1 generaal. 
De leden van de schutterijen van Delft en Rotterdam, die 
aan de strijd hadden deelgenomen, brachten 20 stukken 
geschut mee naar huis en een groot aantal legervaan
dels, die ter bezichtiging in de stadhuizen werden neer
gelegd. 
De drie andere colonnes die met meer succes waren 
opgerukt, trokken zich bij het horen van de Russische 
nederlaag op hun oude stelling in de Zijpe terug. Eén 
van die kolonnes, namelijk die onder Abercromby, was 
langs de Zuiclerzeekust naar het zuiden getrokken en 
bracht daardoor voor het eerst in dit verhaal cte· oorlog 
direct naar Hoorn. 

De Engelsen in Hoorn 
De eer~te drie weken had men in Hoorn weinig van de 
strijd gemerkt. Gevochten werd er hoofdzakelijk ten 



noorden en oosten van Alkmaar. De streek ten noorden 
van Hoorn was prijs gegeven aan de Engelsen en de 
Engelse vloot beheerste volledig het noordelijk deel van 
de Zuiderzee. Militairen lagen er nauwelijks aan deze 
kant van Noord-Holland. Niet zo vreemd, want als de 
nood aan de man kwam zou het onder water zetten van 
de Beemster, de Purmer, de Schermer en de Wormer vol
doende bescherming bieden aan Amsterdam. Het sturen 
op 18 september van een legercorps onder Abercromby 
langs de kust van de Zuiderzee lijkt dan ook meer 
bedoeld te zijn geweest om de sluimerende oranjege
voelens van de bevolking los te maken dan om militaire 
sucessen te boeken. 
De orde in het in meerderheid oranjegezinde Hoorn 
werd bewaard door de schutterij, die een dag eerder 
versterkt was met een afdeling Bataafse infanterie en 
cavalerie. Het was de bedoeling dat de militairen bij 
nadering van de Engelsen zich onmiddellijk zouden 
terugtrekken op Monnickendam. 
In de zeer vroege morgen van de 19e september ver
schenen er een trompetter en twee onderhandelaars bij 
de Noorderpoort. De dienstdoende commandant van de 
schutterij, luitenant Messchaert, kreeg van een van de 
beide parlementairs te horen, dat hij een mondelinge 
boodschap voor de militaire bevelhebber van de stad 
bij zich had. Messchaert stuurde twee ordonnansen uit, 
één naar de commandant, majoor Van der Mey, en een 
ander naar de soldaten om ze wakker te maken en ze 
opdracht te geven met bekwame spoed naar 
Monnickendam te vertrekken. Het nu volgende verslag 
van Messchaert is te mooi om het niet woordelijk weer 
te geven8. De beide bodes waren nog maar nauwelijks 
weg, toen de trompetter opnieuw begon te blazen en 
vervolgens 
' ... tradt ik in maniere als voren weder alleen buiten en 
vondt toen vijf officieren en een trompetter, vragende 
direct: "Wat is van de Heeren haar dienst?" 't Antwoordt 
was: "God verdomme mijnheer, oogenblikkelijk de poort 
open of ik sa! de stad doen plat schieten, 7000 man met 
de nodige artellerie staan daartoe gereed." Mijn weder
antwoord: "Mijn persoon is in uwe magt, maar 't is niet 
mogelijk mij te dwingen, dat ik order geev tot het ope
nen der poort - gij als militair weet wat militaire orde's 
zijn - en ik open dus geen poort voordat mijn comman
dant mijn zulks ordonneert - maar in Godsnaam nog een 
weinig geduld dan zal de commandant hier zijn. Hier 
volgde een discours9 in de Engelsche, voor mij onver
staanbare taal, tusschen meer genoemde officieren: 't 
welk geeyndigt zijnde den voorigen spreker tegen mij 
zeide: gaat dan maar weder naar binnen: maar segt dat 
de commandant spoedig hier is .. .' 
Nauwelijks was Messchaert binnen de poort, of er werd 
alweer op de trompet geblazen. Messchaert en de 
inmiddels gearriveerde Van der Mey gingen weer naar 
buiten en lieten poort en barrière!O achter zich sluiten. 
Van der Mey vroeg de Engelsen, waarmee bij bun van 
dienst kon zijn. Zijn tegenstanders vonden blijkbaar, dat 
er al teveel tijd met beleefdheden was verdaan. Zij 
begonnen de beide heren met het plat van hun sabels te 
bewerken en namen Van der Mey gevangen. Deze was 
een officier die onder alle omstandigheden het decorum 
wenste te bewaren. Hij gaf Messchaert opdracht de 
poort te laten openen en de aanwezige schutters om het 
geweer te presenteren. Aan het eerste bevel werd 
onmiddellijk gevolg gegeven, het tweede werd alleen 
opgevolgd door de brave Messchaert, maar de rest van 
de aanwezigen wist niet hoe snel ze de benen moest 
nemen, toen de Engelsen de poort binnenstormde. Het 
leek erop, of de aanvallers door het dolle heen waren. 
Sommigen probeerden de stad binnen te komen door 

met paard en at in de stadsgracht te springen. De stad 
ging dus op enigzins chaotische wijze over in de macht 
van de Engelsen en de kleine militai re bezetting onder 
Van der Mey, die zich niet kon of wilde terugtrekken op 
Monnickendam, werd krijgsgevangen genomen. 
De bezetting volgde het gebruikelijke patroon. De schut
terij werd ontwapend, de vrijheidsboom omgehakt en 
het rood-wit-blauw op de toren van de Grote Kerk ver
vangen door de prinsevlag. Het grootste deel van de 
burgers stak een oranje strik op. Op wat geschreeuw 
van 'Oranje boven' na bleef het rustig, waarschijnlijk 
doordat de Engelsen de zaak onder controle hielden. 
Met het front vlak in de buurt wilden ze geen herrie in 
de stad. Het bestuur verklaarde zich ontslagen van de 
eed aan het staatsbewind, maar zei ter handhaving van 
de orde voorlopig aan te willen blijven. Het was bereid 
het veld te ruimen voor een nieuwe gekwalificeerde 
macht, lees: een door de Erfprins aan te stellen bestuur. 
Zover kwam het niet meer. Toen Abercromby hoorde 
van de verpletterende nederlaag van de Russen in de 
duinen, haastte hij zich met zijn 8000 Engelsen de stad 
uit, terug achter de veilige Zijpe-linie. Zijn mensen gooi
den nog snel de bewapening van de schutterij in de 
stadsgracht, dat wel. 

Wisselende bezetting 
In de nu volgende twee weken lag Hoorn in niemands
land. Afwisselend verschenen er groepjes Bataafse en 
Engelse militairen, waardoor vooral het stadsbestuur in 
de problemen kwam. Niet het 'gemeen', dat was op de 
hand van oranje en liet dat bij elke gepaste of meer nog 
bij elke ongepaste gelegenheid duidelijk blijken. 
Zo op de 2le, toen er een afdeling Bataafse Jagerst t de 
stad binnenreed waarvan de bevelvoerende officier ver
klaarde, dat hij last had alle nog aanwezige oranjevlag
gen te verbranden en al degenen die oranje versierselen 
droegen, standrechtelijk neer te schieten. Enkele leden 
uit het stadsbestuur wisten de man te overtuigen, dat 
men onder druk van de Engelsen had gehandeld. Het 
'gemene' volk paste minder parlementaire middelen toe 
en werkte de achtergebleven militairen met stokken, 
bezems en stenen de stad uit, 'zig verbeeldende hier
door een groote overwinning te hebben behaald'I2. 
Maar dat was nu ook weer niet de bedoeling en 'vier van 
de aanzienlijkste lieden Mr H. van Straalen, J. van de 
Blocquery, Mr. C. Carbasius & P.v.W Crommelyn deeden 
de poorten sluiten en stilden de oproerige beweegin
gen'I3. 
Drie dagen later verscheen een Franse brigade-generaal 
met 400 man, die de stad weer officieel bij de Bataafse 
republiek liet inlijven. Terloops werden ook nog een 
paar heren die op dat moment bij Van Stralen op bezoek 
\.Varen, waaronder Crommelin, gearresteerd en meege
nomen t4. 
Daarna was het weer de beurt aan de Engelsen, die op 
de 25e de stad binnenreden en weer verschenen overal 
de oranje strikken. Wat men de dag daarna gedaan heeft, 
is niet bekend, maar toen moet de situatie tot enige ver
warring aanleiding hebben gegeven, want terwijl er een 
aantal Franse huzaren de stad door de Westerpoort bin
nenreed, verscheen er een eskadron Engelsen bij de 
Koepoort. Er ontstond een gevecht bij de Koepoort, 'de 
Engelschen mosten wijken en de stadt verlaaten'I5, 
maar er werd 1 Fransman krijgsgevangen gemaakt, ter
wijl er aan beide zijden ook één gewonde viel. 
Op 2 oktober waren het weer Fransen die in de stad ver
schenen. De stad kreeg nu ook echt te maken met de 
negatieve kanten van de oorlog. Er werden op grote 
schaal paarden voor de cavallerie gevorderd en in de 
haven nam het soldatenvolk uit het beurtschip op 
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Vertrek van de Engelsen en Russen bij Den Helder op 29 november 179.9. Kope1:grauure van Reinier Vinkeles naar een tekening door 
Dir!? Langendijl?. \lerz. Rijl?sarchief in Noord-Holland te Haarlem. 

Rotterdam 40 stukken16 jenever mee, ter waarde van 
f. 10.000. 

Oproer in de stad, burger Crommelin en het einde 
Op 2 oktober hoorde men hevig schieten in de richting 
van Alkmaar. Dat was York die een snelle beslissing 
wilde forceren, voordat de naderende winter iedere mili
taire aktie onmogelijk zou maken. Aan Anglo-Russische 
kant stonden nu 30.000 man, aan Frans-Bataafse zijde 
22.000. Het lukte de Engelsen en Russen de tegenstan
der vanuit zijn stelling rondom Bergen, Koedijk en de 
Langedijk terug te dringen op een front dat uiteindelijk 
liep van Beverwijk, via Heemskerk en Uitgeest naar 
Akersloot. De Fransen en Bataven verloren 1800 man, de 
Engelsen en Russen 2200. De helft van Kennemerland 
was nu in handen van de invallers. De ineenstorting van 
de Bataafse Republiek leek nabij . 
De Fransen lieten zich in Hoorn niet meer zien, wel de 
Engelsen, die op de 5e oktober alle in de haven liggende 
schippers dwongen zich met hun schepen ter beschik
king te stellen voor troepenvervoer. Bovendien schenen 
de nieuwe bezetters de regering wel een zetje in de door 
hen gewenste richting te hebben willen geven. Op 
7 oktober werd de schutterij ontwapend, waarmee de 
heersende patriotten hun macht kwijt waren. Het oran
jegezinde deel van de bevolking reageerde hier onmid
dellijk op door het verenigingsgebouw van de Vrienden 
der Eenheid of, zoals het ook wel genoemd werd de Club 
in elkaar te slaan. Deze Vrienden vormden, zoals hier
voor werd opgemerkt, de radicale vleugel van de patri
otten 1 ï. Daarna was h~t verenigingsgebouw van de 
gematigde patriotten aan de beurt, het Keeze-tuintje18 
aan de Rode Steen, ook nu nog bekend als het Vosje. 
Maar dit ging de gematigde meerderheid van de patriot
ten te ver. 'Den Heer Crommelyn, welke [zo]even thuis 
gekoomen was, cleconcertl9 met de Regeering, beraam
de zodanige middelen als nodig geoordeeld werden tot 
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stuiting van verdere hostiliteiten20 en wierd door hun
lieder invloed het verdere oproer gestuit, patrouilleren
de ten dien einde met effect eenige Engelsche trouppes 
door deze stacl'2l. Maar in tegenstelling tot wat ieder in 
Hoorn verwachtte, waren de dagen der Engelsen geteld. 
Een dag eerder, op de late namiddag van zondag de 6e 
oktober 1799 had het Anglo-Russische leger ten noor
den van Castricum een besissende nederlaag geleden 
tegen de Fransen en Bataven. De invallers moesten 
opnieuw terug achter hun linies in de Zijpe en dit keer 
voor goed. Hun verliezen werden door tijdgenoten 
geschat op 9000 man van de in totaal 30.000. Zij waren 
door hun reserves. heen, terwijl de tegenpartij steeds 
nieuwe versterkingen vanuit het zuiden kreeg aangele
verd. Het weer werd als maar natter en kouder. Men was 
in die dagen nog niet zo ingesteld op oorlog voeren in de 
winter. 
In het Engelse kamp kwam de nederlaag volkomen 
onverwacht. Men had juist de Engelse generaal Don 
naar Purmerend gestuurd om aan Daendels een pas
poort te vragen voor een reis naar Den Haag, waar hij 
zou moeten onderhandelen met de Bataafse regering 
voor een overdracht van de macht aan de Engelsen. 
Maar Daendels liet Don direct in hechtenis nemen en 
stuurde hem door naar Brune. Die zond hem verder als 
krijgsgevangene naar Noord-Frankrijk. De erfprins die in 
Alkmaar zat te wachten op het moment dat hij aan het 
hoofd van de triomferende Engelsen en Russen Den 
Haag had kunnen binnenrukken, vertrok met stille trom 
in de richting van Duitsland. . 
Aan beide kanten werd gezien, dat een capitulatie de 
beste oplossing was. Ravitaillering van de 20.000 man in 
de kop van Noord-Holland was met de toen ter ter 
beschikking staande transportmiddelen voor de 
Engelsen onmogelijk. Brune en Daendels begrepen, dat 
het hun een deel van hun beste troepen zou kosten om 
de Engelsen en Russen met geweld uit hun zeer sterke 



stelling in de Zijpe te verdrijven. Na vier dagen onder
handelen werd op de 18e oktober het capitulatieverdrag 
getekend, waarbij overeengekomen werd, dat de inval
lers ongehinderd mochten vertrekken, Den Helder onbe
schadigd terugging en krijgsgevangenen zouden worden 
uitgewisseld. Alleen de vloot bleef in Engelse handen. 

Hoe betrouwbaar is een patriot 
Nog op de 7e oktober verlieten de Engelsen Hoorn. 
Twee dagen later werd de stad officiëel weer ingelijfd bij 
cle Bataafse republiek door een legerafdeling onder lei
ding van Daendels. De generaal vestigde hier zijn hoofd
kwartier en de hele stad tot aan de Grote Kerk toe werd 
volgestouwd met militairen. Bovendien moesten er 
direct 120 wagens geleverd worden, maar dit verzoek 
werd handig doorgespeeld naar de dorpen in de omge
ving. 
We mogen aannemen, dat althans een deel van de 
Hoornse bevolking minder anti Engels, misschien is het 
beter te zeggen meer pro oranje was dan de rest van de 
Nederlanders. Door de manier waarop het 'gemeen' op 
20 september een Bataafse legereenh,eid de stad uit
werkte, blijkt de antipathie van het volk tegenover de 
Fransen zonneklaar. Ook leek men in deze kringen niet 
over te lopen van aanhankelijkheid aan het eigen patri
otse stadsbestuur gezien de gretigheid waarmee de 
patriotse verenigingsgebouwen vernield werden. 
De politieke stemming onder de hoge standen valt moei
lijker na te gaan. In de eerste plaats blijkt zich een nieuw 
standgevoel te ontwikkelen tussen de oude regenten 
van voor 1795 en de degenen die na dat jaar aan cle 
macht gekomen zijn. Dat blijkt op 21 september, wan
neer het volk gekalmeerd moet worden. 
De houding van de patriotten tegenover de Fransen en 
de Bataafse regering is moeilijk te bepalen. In Hoorn 
bestaat in de schutterij geen belangstelling voor vrijwil
lige dienstneming in het 
Bataafse leger, zoals in veel 
andere steden in het land22. 
En voorts zagen we al in een 
vorig nummer, dat het ver
trouwen van de gematigde 
patriotten in het Haags 
bestuur door uitsluiting bij 
de verkiezingen er ook al 
niet groter op was gewor
den23. 

op verzoek van het Hoornse stadsbestuur26. De munici
paliteit verklaart desgevraagd, dat de verdachte slechts 
geholpen heeft rust en orde in de stad te herstellen. Wie 
er hier liegt is niet duidelijk, maar het lijkt erop, of de 
Hoornse regeerders bezig waren naar twee kanten 
goede relaties op te bouwen. 
Op 7 oktober is de situatie nog dubieuzer. De schutterij 
wordt ontwapend en de oranjegezinde onderlaag van 
de bevolking begint het verenigingsgebouw van de 
extreme patriotten te vernielen. Het stadsbestuur, dat 
voornamelijk uit gematigde patriotten bestaat, steekt 
geen hand uit. Pas als het eigen verenigingsgebouw 
onder handen genomen dreigt te worden, steken de 
heren de koppen bij elkaar en roept men de hulp van de 
Engelsen in. Men kon moeilijk anders, want de schutte
rij die onder normale omstandigheden bij dit soort situ
aties werd ingezet, was door de Engelsen ontwapend. 
Aangenomen mag worden dat er bij dat overleg ook 
oranjegezinden betrokken zijn geweest, gezien de rol die 
Hendrik van Stralen eerder gespeeld had. Ook nu weer 
maken de heren één front tegenover de lagere klassen. 
Crommelin is blijkbaar bi j dit alles te ver gegaan. Op 
10 october verschenen er weer twee officieren met een 
arrestatiebevel voor hem. Maar toen was de vogel al 
gevlogen. 

Een feest 
De Bataven kwamen terug met Daendels voorop. Ter 
gelegenheid van de overwinning kwam er een feest, dat 
zoals dat in die tijd gebruikelijk was , door een aantal 
symbolische handelingen liet zien dat de revolutionaire 
orde hersteld was en dat degenen die die orde sabo
teerden, gestraft werden . Generaal Daendels had bevel 
gegeven een nieuwe vrijheidsboom, symbool van de 
Bataafse vrijheid, te planten in plaats van de oude die 
tijdens het kortstondige verblijf van de Engelsen omge-

Er moeten onder de 
Hoornse patriotten nogal 
wat tweeslachtige figuren 
hebben rondgelopen. Niet 
vijandig tegenover de 
Fransen, maµr ook de 
Engelsen niet te veel tegen 
de haren strijken. Dat wordt 
duideli jk door wat er 
gebeurde rond de eerder 
genoemde Wickevoort 
Crommeiin24, die opeens in 
Hoorn opduikt. Hij bli jkt 
goede relaties met de heren 
uit het Hoornse patriciaat 
te hebben, zelfs met de 
oranjegezinde Hendrik van 
Stralen en kon daardoor 
meehelpen de relletjes van 
20 september beteugelen. 
Maar hij werd door de 
Fransen gearresteerd, vol
gens de auditeur-militair25 

Situatie bij de Noorderpoort te Hoorn op 19 september 1799. Ingeh/eurde pentellening. Verz . Westfries 
Museum. 

21 



hakt en verbrand was. Het best laten we Commandeur, 
de schrijver van het Dagboek aan het woord. 
'(. .. )Woensdag den 23 October( .. . ) Ook is er dit volgende 
bij [het planten van de vrijheidsboom] voorgevallen. 
Toe de boom in de in de kuyl geset wier, most een seker 
vrouwspersoon die het vuur gebragt had tot het ver
branden der voorige boom op order der Hoogschout sig 
laaten vinden voorsien sijnde met een vuurtest en swa
velstokken en nacinaal27 lind op haar borst en werd doe 
door Bovengenoemde Hoogschout gelast om de test en 
de swavelstokken in de kuyl te werpen en te Roepen 
Hoesee vivat de vrijheid, alsmede 3 mannen die sig ook 
aan het omhakken en verbranden der voorige boom 
besoncler gekweeten hadden, deese wierde Gelast om 
deese Nieuwe boom vast te houde staande hij in den 
Grond ges et werd ( ... ) dan des Nademiddag werd er 
order gegeven Aan de Wagt doende Burger Offisier om 
met de Asistencie der Militaare Eenige burgers af te 
Senden tot het Ophaalen der Soo genaamde Prinsche 
vlaggen van die Burgers die bij het intrekken Der 
Engelsche deselven hadden uytgestooken en daardoor 
haar genoegen te kennen gaffe als meede het uythang
bord van Een Hospus28 aan het Hooft; daar het beeldte
nis van de koningh van Engeland opgeschilderd was. 
Deese opgehaald zijnde werde er 2 strooje poppen 
gemaakt en met de opgehaalde vlagge omhangen. En 
met seekere Naame29 beschildert omgedragen En onder 
Musiik Gespel des Savonds met de overige vlagge op de 
Roosteen verbrand' 
Voor ons mag dit alles wat kinderachtig zijn. Laten we 
daarbij niet vergeten, dat er nog steeds vlaggen ver
brand worden, bij voorbeeld in Noord-Ierland of Bosnië, 
zij het clan niet door de overheid maar door groepen 
opgewonden burgers. De overheid heeft nu andere mid
delen om haar onderdanen te beïnvloeden. Toen waren 
de hierboven behandelde plechtigheden, maar ook 
openbare terechtstellingen en bijvoorbeeld begrafenis
sen van stadhouders en dat soort lieden evenementen 
om het samenhorigheidsgevoel tussen de brave, orde
lievende burgers te versterken en de sc:hurken uit die 
gemeenschap van braven uit te stoten. Of dat in Hoorn 
op dat moment gelukt is , is gezien het grote aantal oran
jeklanten, zeer de vraag. Om de eensgezindheid te ver
sterken is meer nodig clan het verbranden van een paar 
strooien poppen. 

Noten 
l. De inval van Engelsen en Russen in Noord-Holland" waarvan jour

naal is gehouden door Alberts Jansz Kaan te Wieringerwaard. 
(Copie van handschrift ter beschikking gesteld door .J. Rezelman, 
waarvoor mijn hartelijke dank.) 

2. Zie ook de voorgaande artikelen in deze reeks jrg. 17 blz. 21-28, 56-
59 en 100-104. 

3. Ik heb voor het schrijven van dit artikel geen gebruik gemaakt van 
Klaas van Voorst. Voornaamste bronnen waren: Notitie wegens het 
alhier gepasseerde van 17 September 1799 tot 23 October 1799 
(Arch. dienst Westfr: Gem. Oudarch. Hoorn. Handschr. verz. 94). 
Dagboek van Monsieur Commandeur betreffende de gebeurtenis
sen in Hoorn van 27 Augustus tot 5 December 1799. Fotocopie. 
(Idem. HSV 95). De inval van Engelsen en Russen in Noord
Holland, waarvan journaal is gehouden door Alberts .Jansz Kaan te 
Wieringerwaard. Voor het algemene geschiedverhaal: Simon 
Schama, Patriots and Liberators (London 1977) en A. Alberts De 
huzaren van Castricum. (Amsterdam 1973). 

4. Requisitie: Het opeisen van voedsel voor paarden en manschap
pen, vaak zonder betaling. Vaak ook werd de plattelandsbevolking 
opgeroepen om·dijken door te graven voor het onder water zetten 
van het land. 

5. De staatshoofden van Venetië en Genua werden doge genoemd. 
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Hun macht was beperkt. Die van Venetië had een invloedrijke raad 
naast zich en die van Genua bleef telkens maar twee jaar aan het 
bewind. 

6. Ernigrés: om hun overtuiging uitgeweken personen. 
7. Frederick Augustus, hertog van York, tweede zoon van de Engelse 

koning George lil William Frederick. 
8. Uit Alberts, Huzaren 303-304. 
9. cliscours: gesprek 

10. Aan de buitenzijde van de Noorderpoort bevond zich een dam in 
de stadsgracht, die aan het eind werd afgesloten door een poortje 
met een hek, de barrière. Van hieruit leidde een brug naar het land 
buiten de stad. 

11. Jagers: bepaald legerkorps. Vergelijk de nog bestaande Grenadiers 
en Jagers. 

12. Notitie van het gepasseerde, blz. 4. 

13. Notitie wegens het gepasseerde, blz. 4. 

Mr. Hendrik van Stralen (20-10-1 751, Hoorn - 06-11-1822 Hoorn) . 
Oranjegezind. Burgemeester Enkhuizen, secretaris Gecommit
teerde Raden (opvolger van Bernardus Blok), minister van 
Binnenlandse Zaken onder koning Willem!. 
Mr. Jacob Cornelis van de Blocqery (04-01-1765, Hoorn -
15.10.1810, Hoorn), gematigd patriot. Schepen 1789, burgemeester 
na 1813. 
Mr. Cornelis Carbasius (22-05-1761, Hoorn - .18-05-1845, Hoorn), 
patriot. Schepen 1785, vroedschap 1 787, raads heer Hoog
gerechtshof. 
Mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin ( 14-07-1763 Haarlem -
06-05-1837 Haarlem. Gematigd (?atriot. 1782 schout van 
Bloemendaal en secretaris van kleine zaken Haarlem. 1790 uit zijn 
betrekkingen gezet, 1796-1797 lid Ie Nationale Vergadering. 19-05-
1805 door Schimmelpenninck aangewezen als een van de tien 
leden in het bestuur van het departement Holland, 1810 minister 
van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Holland. 
Allen voortgekomen uit de regentenklasse van voor 1795. Van de 
Btocqery en Carbasius waren op dit moment leden van de munici
paliteit. 

14. Dat waren de hiervoor genoemde Crommelin, voorts Patijn en 
Tullinck. Voor Crommelin zie noot 12. Pieter(?) Patijn behoorde 
tot het Haagse patriciaat, Tullinck verder onbekend. 

15. Dagboek Commandeur, blz 5. 
16. Stuk: onbekende maataanduiding. 
17. Zie jrg 17, blz. 56. 
18. Kees was cle scheldnaam voor patriot. 
19. Deconcert: in overleg met. 
20. Hostiliteiten: vijandelijkheden. 
21. Notitie blz. 8, 9. 

22. Brief van de municipaliteit aan de agent van Oorlog. (Resoluties 
municipaliteit 10.9-31.1.1799. OAH berg. nr. 355) 

23. Jrg 17, blz. 104. 
24. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin had in 1787 een werkzaam 

aandeel in de Haarlei:nse patriottenbeweging. Hij wordt daarvoor 
in 1790 uit zijn ambt gezet. In 1794 was hij lid van een van de revo
lutionaire comités die de revolutie voorbereiden. In 1795 wordt hij 
gekozen tot lid van het intermediair bestuur van de provincie 
Holland. In de le Nationale Vergadering behoort h ij tot de gema
tigde Unitarissen. 

25. Auditeur-militair: de openbare aanklager bij de krijgsraad. 
26. Zie de brief bij de notulen van de vergadering van de municipali

teit van 26.09.1799 (OAH, bergnr. 355). Crommelin werd op 24 sep
tember door de Fransen gevangen genomen ten huize van Hendrik 
van Stralen, naar Alkmaar getransporteerd en aldaar opgesloten in 
de hoofdwacht van de schutterij. De auditeur-militair deelde hem 
mee dat een en ander was geschied op verzoek van de Hoornse 
municipaliteit. C. stuurt een brief naar het Hoornse stadsbestuur, 
waarin hij vraagt zijn onschuld bij de krijgsraad in Alkmaar te 
bepleiten. Dit gebeurt. 

27. Nacinaal: nationaal. 
28. Dit moet zijn hospes: houder van een herberg. 
29. De strooien poppen stelden waarschijnlijk stadhouder Willem \! 

en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen voor. 



De betrekkelijkheid van de MIP-rapporta-
ge over Hoorn A. G.F van Weel 

De heer N..J. Groot uit Hoorn schreef eind vorig jaar de 
redactie van het Kwartaalblad een uitvoerige brief waar
in hij inging op een aantal, in zijn ogen, onjuiste of onvol
komen gegevens in MIP-Rapport Hoorn zoals die opge
nomen waren op bladzijden 98 en 99 van het 3e kwar
taalblad van 1995. 
De brief van de heer Groot was weliswaar te lang om 
onverkort te worden gepubliceerd, cle door hem opge
roepen vragen waren belangwekkend genoeg om daar 
ruime aandacht aan te besteden. Hieronder volgt een 
aantal door hem geformuleerde vragen en kanttekenin
gen: 
l. Zijn er nieuwe resultaten bekend geworden over het 

kreekrugstelsel? 
Volgens de briefschrijver doorkruisen de kreekrug
gen de dorpen Zwaag en Westerblokker schuin over 
een afstand van ongeveer 500 meter. · 

2. Dat Rijksweg 7 vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
gereed kwam, lijkt (ook) een nieuw gegeven. De topo
grafische kaart uit 1950 laat althans nog niets zien 
van het gedeelte Hoorn-Amsterdam. 

3. Dat de Hulk (bedoeld wordt waarschijnlijk de 
Hulkerweg) een functie als slaperdijk heeft, moet als 
een bijzondere ontdekking worden beschouwd. 
Zeer interessant zou het zijn om te vernemen hoe de 
dijkbeheerders erin zouden slagen om het wegli
chaam, dat al lager ligt dan het peil van het buiten
water (het IJsselmeer, c.q. de Zuiderzee) bij een 
(dreigende) doorbraak van de buitendijk zo snel op 
hoogte en breedte te krijgen dat men van een reële 
zeewering zou kunnen spreken. 

4. Het is verrassend te lezen dat het in 1883 al mogelijk 
was om in Westerblokker op de bus naar 
Grootebroek te stappen. En dat terwijl Carl Benz er 
pas in 1885 in slaagde om met een driewieler een 
rondje op de binnenplaats van zijn fabriek te rijden. 
Jan Kok vermeldt in zijn werk "Stoomtrams rond 
Hoorn" dat het traject tussen Westerblokker en 
Grootebroek afgelegd werd met een omnibus, zijnde 
een rijtuig door paarden getrokken. "Zo'n omnibus 
maakte gebruik van de normale r ijbaan", aldus de 
heer Groot, "in tegenstelling tot de paardetram die 
over rails werd getrokken". 

Zo bevat de brief van de heer 
Groot meer kritische op- en 
aanmerkingen. 

in het najaar van 1991. Er werd eerst een gemeentebe
schrijving gemaakt op basis van bestaande literatuur, 
waarin de geografische, sociaal-economische en stede
bouwkundige ontwikkelingen binnen de gemeente in de 
periode 1850-1940 werden geschetst. Vervolgens werd 
binnen de gemeente de waardevolle architectuur en ste
debouw door middel van een inventarisatie in kaart 
gebracht. Ook in het MIP-rapport over Hoorn is een lite
ratuurli jst opgenomen: de gemeentebeschrijving is 
gemaakt op basis van de bestaande literatuur. 
"Aangezien voor de uitvoering van het MlP maar circa 
één maand per gemeente was uitgetrokken, begrijpt u 
dat ons niet de tijd restte om de juistheid van de 
bestaande literatuur na te trekken. 
Daarnaast waren de mensen die het MIP uitvoerden 
allen kunsthistorici en geen sociaal-geografen, historici 
en dergelijke. Vanwege hun achtergrond, maar met 
name ook vanwege de tijdsdruk"."., kon van hen niet 
verwacht worden dat zij alle geraadpleegde literatuur 
op hun juistheid natrokken. Helaas blijkt nu in de prak
tijk, zoals ook de heer Groot opmerkt, dat veel geraad
pleegde werken niet altijd juist waren, of historisch 
omstreden zijn". De MIP-gemeentebeschrijving preden
teer t clan ook niet een historisch verantwoord werk te 
zijn; zij diende slechts als handreiking en historische 
achtergrond voor de inventarisatie van de architectuur 
binnen de gemeente. 
Tenslotte betreurt mevr. Van Goor het dat zij niet van te 
voren op de hoogte is gesteld van het feit dat Oud 
Hoorn de MIP-gemeentebeschrijving in het kwartaalblad 
publiceert. Zij had clan eventueel eerder een toelichting 
kunnen geven. Wat dat laatste betreft, heeft zij gelijk: het 
was netter geweest als zij eerder was geïnformeerd. 
Anderzijds is het ook zo dat het hier gaat om een offi
ciële overheidspublicatie waarvan niet op voorhand de 
betrekkelijkheid mag worden verondersteld, zeker niet 
als we bedenken voor welk belangrijk doel, selectiebasis 
voor nieuwe rijksmonumenten, die publicatie is samen
gesteld. 
Blijft het feit dat de heer Groot vooralsnog geen ant
woord heeft gekregen op de door hem gestelde vragen. 
Ook Oud Hoorn kan hem helaas niet verder helpen. 

Omdat Oud Hoorn ook niet 
direct het antwoord op alle 
gestelde vragen wist, werd 
besloten de brief van de heer 
Groot voor te leggen aan de 
samenstellers van het rapport , 
de Afdeling Cultuur en Edu
catie, Cluster Monumenten
zorg, Dienst Welzijn, Economie 
en Bestuur van het Provinciaal 
Bestuur van Noord-Holland. 
Op 12 december schreef 
mevrouw N. C. van Goor van 
die Afdeling een uiterst genu
anceerde brief terug. Zij 
schrijft onder andere dat Het 
Monumenten Inventarisatie 
Project in Hoorn is uitgevoerd Boerderij van De Boer aan /Jet Weeltje, januari 1959. Voor de aanleg van de Grote Waal. 
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Hoorn en het Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland 

Hoorn, zijn architectuur 
en stedebouw tussen 1850-1940 

Inleiding 
Het Monumenten Inventarisatie Project heeft een schat 
aan gegevens opgeleverd omtrent de jongere bouw
kunst en stedebouw. Voor elke MIP-regio, de regio West
Friesland was één van de negenenvij ft ig én ' voor elke 
gemeente is een rapport opgesteld met geografische, 
stedebouwkundige en cul tuurhistorische beschrijvin
gen. In de gemeentebeschrijvingen is vaak ook een ste
debouwkundige typologie opgenom~n; voor Hoorn is 
die typologie slechts summier gemaakt daar de gemeen
te in cle periode 1850-1940 weinig stedebouwkundige uit
breidingen en ingrepen heeft ondergaan; dit is één van 
de redenen waarom de inventarisatie voor Hoorn zo 
teleurstellend is uitgevallen. Hieronder volgt aflever ing 
6 van de MIPrapportage over Hoorn. De verwachting is 
dat hierna nog twee afleveringen volgen: één over de 
bebouwingskarakteristieken van Hoorn en de tweede 

A. G.F van Weel 

waarin onder andere de stedebouwkundige typologie 
zal zijn opgenomen. 
Ondertussen is men op provinciaal niveau begonnen 
met het Monumenten Selectie Project (MSP) dat tot doel 
heeft te komen tot een verantwoorde selectie van monu
menten en stads- en dorpsgez ichten uit de periode van 
1850-1940 die van nationaal belang zijn. Oud Hoorn is 
bij zonder benieuwd of, en zo ja welke Hoornse objecten 
geselecteerd zullen worden. 

Werd in aflever ing 5 ingegaan op de structuur van de 
nederzetting, ook in deze aflevering staat de ruimtelijke 
opbouw centraal. Zoals bekend stagneerde tussen 1923 
en 1945 de uitbreiding van de bebouwing op Hoorns 
grondgebied. Nog in 1933 nam de Hoornse gemeente
raad het uitbreidingsplan van de Amsterdamse archi
tect Wieger Bruin aan in een poging om de impasse in de 
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Uitbreidingsplan van Wieger Bruin (1933). 
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Hoornse ontwikkeling te doorbreken. Wilde het plan 
echter aan de verwachtingen voldoen, dan moest aan 
een viertal bijkomende factoren worden voldaan: 
1. De aanleg van een aantal kanalen door West-

(),. 

Dl:: ZUIDEHZRE. 

Friesland die in de buurt van Hoorn bij elkaar moes
ten komen. 

2. De aanleg van de Rijksweg Amsterdam-Hoorn
Friesland. 
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3. De aanleg van de provinciale weg Hoorn-Enkhuizen. 
4. De verdere inpoldering van de Zuiderzee. 
Duidelijk was dat de architect de trage ontwikkeling van 
de stad toeschreef aan haar geïsoleerde ligging. Wieger 
Bruin wilde de stad bevrijden uit haar isolement en 
tevens ruimte scheppen voor industrievestigingen. 
Hiertoe had hij een industrieterrein gedacht ten zuid
oosten van de stad op buitendijks gelegen land. Nieuwe 
industrievestigingen zou nieuwe werkgelegenheid bete
kenen waardoor de Hoornse bevolking in aantal zou toe
nemen. Vijf woonwijken had Wieger Bruin ontworpen: 1. 
Langs De Weel, 2. ten noorden van het station, 3. in de 
hoek tussen spoorlijn en Koepoortsweg, 4. rondom de 
Hogere Burgerschool, 5. ten noorden van de 
Schellinkhouterdijk. De wijken 2. en 5. moesten arbei
derswijken worden, de wijken 1. en 3 waren bestemd 
voor de middenklasse en de elite zou in wijk 4 gehuis
vest dienen te worden. 
Ruimtelijk was dit bebouwingsplan niets anders dan het 
opvullen van de gaten die ontstaan waren door de lint
bebouwing. Veel is er evenwel niet gerealiseerd van dit 
plan. Wel kwam vlak vóór de Tweede Wereldoorlog de 
Rijksweg Amsterdam-Friesland gereed· en werd aanslui
tend hierop de nieuwe provinciale weg naar Enkhuizen 
voor een deel geopend. 

Na-oorlogse ontwikkelingen 
Na 1945 zou Hoorn zich echter in rap tempo gaan uit
breiden. Hierbij werd niet meer vastgehouden aan het 
uitbreidingsplan van Wieger Bruin. De woningbouwver
enigingen hadden vanaf het einde van de jaren veertig 
weer de middelen om te bouwen en zo vond er vanaf de 
jaren vijftig onder meer woningbouw plaats ten zuiden 

van de Venenlaan (Venenlaankwartier) en in de wijken 
ten noorden en ten zuiden van de Johannes Poststraat 
(Hoorn-Noord). Ook ten noorden van de Lambert 
Meliszweg werd vanaf het begin van de jaren vijftig weer 
- particulier - gebouwd. 
De grootscheepse uitbreidingen van Hoorn vonden ech
ter pas vanaf de jaren zestig plaats toen de stad als over
loopgemeente voor Amsterdam werd aangewezen. 
Tussen 1970 en 1980 verdubbelt het aantal inwoners. 
Het uitbreidingsplan van Wieger Bruin is dan inmiddels 
vervangen door het structuurplan Groot Hoorn . 
Het ten zuiden van de Schellinkhouterdijk gelegen bui
tendijkse land wordt, in tegenstelling tot de plannen van 
Wieger Bruin die hier een industrieterrein had gedacht, 
vanaf de jaren zeventig ingericht tot het recreatiegebied 
Schellinkhouterdijk. Nieuwe industrieterreinen komen 
er te liggen aan de oostzijde van de gemeente, ten noor
den en ten oosten van de Schellinkhouterdijk. Deze 
industrieterreinen , Holenweg en Hoorn 80 geheten, 
dateren respectievelijk uit de jaren zestig en tachtig. Het 
industrieterrein aan de Van Aalstweg van voor de oorlog 
is na 1945 verder uitgebreid. 
Ook wordt er in de jaren zestig als gevolg van de groei 
van Hoorn een nieuwe Algemene Begraafplaats ten 
noorden van de Berkhouterweg aangelegd. 
Op deze begraafplaats wordt in 1970 ook de Joodse 
Begraafplaats ondergebracht d ie door een veranderen
de verkeerssituatie bij De Weel .aldaar moest verdwij
nen. De overige twee in aanleg vóóroorlogse begraaf
plaatsen - die bij het Dampten en bij de Drieboomlaan -
bleven ook na 1945 behouden. 
In de Hoornse binnenstad vonden na 1945 enkele klei
nere steclebouwkundige ingrepen plaats. Eén van de 

1950: Nadorst - Nieuwe Weg - Blokker voor aanleg Provinciale Weg Berl~hout-Hoorn-En!?lwizen. 
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Kruispunt Provinciale weg/Keern, links de Watertoren (afgebroken in januari 1970) en rechts de Ambachtschool (a(gebroken 1995). 

belangrijkste na-oorlogse w11z1gmgen is dat de 
Westerdijk in 1965 werd omgebouwd tot westelijke ver
keersontsluiting van de stad. Bij deze ingreep verdween 
het Westerplantsoen. Aan de Westerdijk werd in 1968 
het grootschalige bejaardenhuis "Westerhaven" ge
bouwd en werd in 1969 een nieuwe schouwburg 
geopend. 
Andere na-oorlogse ingrepen die duidelijk zichtbaar zijn 
in de binnenstad zijn de bouw van een nieuw winkel
centrum bij de Blauwe Steen in 1976, de nieuwbouw en 
renovatie van de Italiaanse Zeedijk en haar omgeving in 
de periode 1978-1982 en de afbraak van de gasfabriek in 
1989 en de nieuwbouw aldaar. De stadsvernieuwing 
rondom de Italiaanse Zeedijk was het gevolg van de ach
teruitgang van de visserij in het tweede kwart van de 
twintigste eeuw, waardoor dit gebied sterk in verval 
raakte. Ook de Gedempte Appelhaven raakte in de jaren 
zestig in verval. Hier heeft recent renovatie plaatsge
vonden. 
Naast de voorbeelden van grootschalige stedebouwkun
dige ingrepen in de binnenstad , komt er overal in de 
stad wel kleinschalige nieuwbouw voor. Toch is de 
Hoornse binnenstad na 1945 redelijk intact gebleven. 
Wel werd in de periode na 1945 nog het Zuiderplantsoen 
rondom de Karperkuil ingericht tot een dienstenzöne 
waar ondermeer de brandweer haar onderkomen heeft. 

Zwaag 
Het dorp Zwaag is gelegen op een noordoost-zuidwest 
lopende kreekrug in het noorden van de gemeente 
Hoorn en bestaat al sinds de 13e/14e eeuw. In het verle
den had het dorp zelfs stadsrechten. Zwaag is een lang
gerekt dorp met lintbebouwing aan weerszijden van de 
voormalige ontginningsbasis, de Dorpsstraat. De naam 
Zwaag komt van "Swaech", een oud Fries woord voor 
weide. 
Van oudsher is het dorp een agrarische nederzetting 

waarin tot circa 1900 de nadruk lag op de veeteelt. Na 
1900 kwam de tuinbouw in opgang en werden er veel 
kassen en boomgaarden rondom het dorp aangelegd. 
Het centrum van het lintdorp ligt tussen het voormalige 
gemeentehuis annex school met onderwijzerswoning 
(uit 1869-1870) en de 15e/16e eeuwse Hervormde kerk 
in. In cle periode 1850-1940 vond verdichting en verdere 
uitbreiding van de voornamelijk agrarische lintbebou
wing plaats . Langs de dwars op de Dorpsstraat staande 
voetpaden als Unjerpad en Laantje (nu Krijterslaan) vol
trok zich ook enige bebouwing in deze periode. 
Langs de Pastoor Nuyenstraat, een zijstraat van de 
Dorpsstraat, werd rond het midden van de 19e eeuw een 
Katholieke kerk gebouwd. In 1882 werd hierbij een kapel 
opgericht met een Lourdesgrot. In 1932-1 933 werd de 
kerk vervangen door de nieuwe St. Martinuskerk, welke 
evenals cle kapel nog steeds in het dorps beeld aanwezig 
is. 
Door de opkomst van cle tuinbouw na 1900 werd in 1909 
aan de zuidzijde van de Dorpsstraat, ter hoogte van de 
Oostergouw, de veiling B. en 0. (Bangert en Omstreken) 
opgericht. Deze veiling kwam aan de spoorlijn Hoorn
Medemblik te liggen. 

Na 1945 vond er verdere verdichting, uitbreiding en ver
vanging van de lintbebouwing in het dorp plaats. Vooral 
na 1960 vond op grote schaal vervanging van oudere 
bebouwing door nieuwbouw plaats. Vanaf de jaren vijf
tig begon men met de aanleg van de nieuwbomvwijken 
ten zuiden van de Dorpsstraat. Eerst in de omgeving van 
cle Krijterslaan, later in de jaren zeventig ook rondom de 
Zwaagmergouw. In de jaren tachtig werd er ook ten 
noorden van het westelijk deel van de Dorpsstraat een 
nieuwbouwwijk aangelegd: Risdam-Noord. De nieuw
bouwwijk Bangaerde, ten oosten van de Pastoor 
Nuyenstraat, werd eveneens in de jaren tachtig aange
legd. 
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De westkant van het dorp werd door de aanleg van deze 
nieuwbouwwijken in de loop der jaren geheel ingeslo
ten. De Dorpsstraat vormt hier de scheiding tussen de 
Hoornse nieuwbouwwijken Risdam-Noord en Risdam
Zuid. 
Het veilingterrein van B. en 0. werd, nadat het na 1945 
zijn functie als veiling had verloren, ingericht tot het 
industrieterrein "De Oude Veiling". 
Het dorp Zwaag behield overigens wel zijn functie als 
tuinbouwgebied. 
Eind jaren tachtig werd ten noorden van de Dorpsstraat 
- tegenover het industrieterrein "De Oude Veiling" - het 
bedrijventerrein "Westfrisia" aangelegd. In 1989 werd op 
dit terrein de gevangenis "Mariënweide" geopend. 

Westerblokker 
Het dorp Westerblokker is gelegen ten zuiden van het 
dorp Zwaag en bestaat uit lintbebouwing langs twee 
noordoost-zuidwest lopende kreekruggen. Deze tweezij
dig bebouwde linten lopen parallel aan de Dorpsstraat 
van Zwaag. 
Het noordelijkste lint heeft de namen Koewijzend en 
Bangert gekregen, het zuidelijkste lint heet 
Westerblokker. Dit zuidelijkste lint was in de periode 
1850-1940, evenals nu, het dichtst bebouwd en vormt de 
eigenlijke kern van het dorp Westerblokker. In het verle
den vormde dit dorp samen met het dorp Oosterblokker 
(nu gemeente Drechterland) de gemeente Blokker. 

Ook Westerblokker is van oudsher een agrarisch dorp. 
Öok hier veranderde rond 1890-1900 het grondgebruik 
ten gunste van de tuinbouw. Met name rondom het 
noordelijke lint - de Bangert - werden vanaf ongeveer 
1900 veel boomgaarden en kassen aangelegd. 
Het centrum van Westerblokker bevindt zich langs het 
zuidelijke lint ter hoogte van de Kolenbergstraat. 
In de MIP-periode vond verdichting en verdere uitbrei
ding van de tweezijdige merendeels agrarische lintbe
bouwing langs de Koewijzend, de Bangert en 
Westerblokker plaats. Ook werd oudere bebouwing ver
vangen door nieuwere. 
De Kolenbergstraat, een verbindingsweg tussen de 
Koewijzend en Westerblokker, raakte vanaf circa 1880 
spaarzaam bebouwd. Pas na 1950 zou langs de 
Kolenbergstraat, in aansluiting op de nieuwbouwwijk 
ten oosten hiervan (Florastraat en omgeving), op grote 
schaal bebouwing plaats vinden. 
Na de Tweede Wereldoorlog vond er langs de 
Koewijzend, de Bangert en Westerblokker verdere ver
dichting, uitbreiding en vervanging van de lintbebou
wing plaats. Eind jaren zeventig/begin jaren tachtig 
werd de nieuwbouwwijk Kloosterhout aangelegd ten 
westen van de Kolenbergstraat, tussen Westerblokker 
en de Koewijzend in. In de jaren tachtig volgde de aan
leg van de nieuwbouwwijk Kersenboogerd ten zuiden 
van de Westerblokker. 
Door de aanleg van deze grootschalige nieuwbouwwij
ken werd een deel van het dorp - met name het lint 
Westerblokker - inges loten door nieuwbouw. 

Het oostelijk deel van het noordelijke bebouwingslint 
van Westerblokker (Bangert) bestaat hedentendage nog 
steeds uitsluitend uit agrarische lintbebouwing aan 
weerszijden van de weg. Hier heeft (nog) geen nieuw
bouw achter de percelen plaats gevonden. Ook is met 
name in dit deel van het dorp Westerblokker de tuin
bouw (en recent de bloemenkwekerij) nog steeds een 
belangrijke vorm van agrarisch grondgebruik. Er bevin
den zich in dit deel van het dorp dan ook veel boom
gaarden en kassen. 
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Verspreide bebouwing 
De gemeente Hoorn kende in de periode 1850-1940 even
als nu weinig verspreid liggende bebouwing. Het meren
deel van de bebouwing in het buitengebied behoorde in 
deze periode tot de dorpen Zwaag of Westerblokker, of 
tot één van de buurtschappen Bangert, Keern of De 
Hulk. 
Het op kaartbeelden uit deze periode te onderscheiden 
buurtschap Bangert behoorde in feite echter tot het 
dorp Westerblokker. Het oostelijk deel van het noorde
lijk bebouwingslint van Westerblokker werd in de perio
de 1850-1940 namelij k ook wel a ls het buurtschap 
Bangert aangeduid, maar maakte in wezen deel uit van 
het dorp. Het buurtschap Keern bestond uit tweezijdige 
lintbebouwing langs de uitvalsweg het Keern. De weg 
het Keern behoorde tot de toenmalige gemeente Zwaag. 
Hierdoor werd het buurtschap Keern ook wel tot het 
dorp Zwaag gerekend. 
Het buurtschap Keern kende in de periode 1850-1940 
een verdere verdichting en uitbreiding van de lintbe
bouwing. In 1913 werd langs het Keern de watertoren 
gebouwd (afgebroken in 1970) en vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog werd aan de oostzijde van het Keern het 
eerste bejaardentehuis, Avondlicht genaamd, van Hoorn 
en omstreken gebouwd. 

Het buurtschap De Hulk lag aan de zuidwestzijde van de 
gemeente Hoorn, op de grens met de huidige gemeente 
Wester-Koggenland. Dit buurtschap bestond in de perio
de 1850-1940 uit wat eenzijdige lintbebouwing langs de 
westzijde van de Westerdijk. In bovenstaande periode 
werd deze bebouwing nauwelijks uitgebreid en vond in 
feite alleen vervanging plaats. De bebouwing in de drie 
buurtschappen was overwegend agrarisch van aard. 
Naast de bebouwing in de buurtschappen, kend e de 
gemeente Hoorn in de periode 1850-1940 alleen wat ver
spreid liggende bebouwing in de polders Grote Waal en 
Kleine Waal, langs de Schellinkhouterdijk en ten noor
den van de Provinciale Weg S9, toen nog de Lage Weg 
geheten. 
Deze bebouwing was eveneens overwegend agrarisch 
van karakter. In 1927 werd ten noorden van de 
Berkhouterweg het Missiehuis, een groot klooster, 
gebouwd. 

Na 1945 verdwenen de drie buurtschappen in naam van 
de kaart. Het buurtschap Bangert werd bij het dorp 
Westerblokker getrokken en het buurtschap Keern ging 
na circa 1970 voor een groot deel op in de nieuwbouw 
van Hoorn: de nieuwbouwwijk Risdam-Zuid grenst aan 
het Keern. Alleen aan de westzijde van het Keern is een 
deel van de oorspronkelijke bebouwing van het buurt
schap bewaard gebleven. 
Het buurtschap De Hulk is na 1945 geheel verdwenen. 
Van dit buurtschap resteert tegenwoordig geen bebou
wing meer. Wel heeft zich een nieuw buurtschap De Hulk 
gevormd ten westen van het oude, op het grondgebied 
van de huidige gemeente Wester-Koggenland. 
Van de overige verspreide bebouwing is na 1945 weinig 
bewaard gebleven. Bij de aanleg van de nieuwbouwwij
ken in de Waalpolders in de jaren '70-'80, is de hier oor
spronkelijk gelegen bebouwing afgebroken. Ook de 
bebouwing langs de Schellinkhouterdijk is eind jaren 
zeventig afgebroken ten behoeve van de aanleg van het 
industrieterrein Hoorn 80. Alleen van de verspreid lig
gende bebouwing ten noorden van cle Provinciale Weg 
resteert hedentendage nog een deel. Het Missiehuis ten 
noorden van de Berkhouterweg is tot op heden ook 
bewaard gebleven en biedt thans onder meer onderdak 
aan de GGD. 



Ontwikkelingen in de bouwkunst in de late achttiende eeuw 

Hollandse herleving in Hoorn 
Deel 2 door Thomas H von der Dunk 

De Kamer van de Westindische Compagnie 
De in het vorige kwartaalblad bij het St.Jozefhuis geme
moreerde reminiscenties aan het Louis Quinze ontbre
ken bij het volgende pand van belang, de voormalige 
Kamer van de Westindische Compagnie aan de 
Binnenluiendijk, die elf jaar later, in 1784, van een nieu
we voorgevel werd voorzien28. 
Twee topgevels, vermoedelijk uit de zeventiende eeuw 
stammend, maakten daarbij plaats voor een smalle 
sobere baksteenwand van twee verdiepingen, in totaal 
slechts drie vensterassen breed. Een rijzig schilddak, op 
echt-zeventiende-eeuwse wijze van hoge schoorstenen 
op de hoeken voorzien, verhief zich boven de zware 
kroonlijst. Evenmin als bij het St.Jozefshuis is er nog 
sprake van geblokte hoekli
senen die zich door afwij
kend materiaalgebruik van 
de roodbruine wand 
ernaast onderscheiden; de 
vlakke muui·verdikkingen 
die nu de geveluiteinden 
accentueren, gaan, doordat 
de baksteen ongepleisterd 
is gelaten, wat kleur betreft 
geheel in het muurwerk op. 
Even authentiek Hollands 
was het klassieke driehoeki
ge pediment - het eerste van 
deze soort in Hoorn sinds 
decennia - boven de mid
denrisaliet en, zeer opval
lend, de decoratie ter 
weerszijden van het raam 
daaronder, welke een duide
lijke toespeling vormt op de 
festoenen en guirlandes die 
voor het Hollandse classi
cisme van het midden van 
de zeventiende eeuw zo 
kenmerkend zijn. 

St.Jorisdoelen aan de Achterstraat in 1778-'79, waren de 
onderhanden genomen vleugels weliswaar van hun top
gevels ontdaan en conform de nieuwe mode onder één 
grote doorlopende strakke kroonlijst samengevoegd, 
maar het fronton had hier nog geen toepassing gevon
den. Daarentegen traden hier wel ter geleding van de 
bakstenen wanden (gekoppelde) colossale pilasters op, 
die bij de Westindische Compagnie weer zouden ont
breken29. 

Grote Oost 22 
Het gebouw van de Westinclische Compagnie vond bin
nen de Hoornse stadsmuren in dit opzicht vooreerst 
geen navolging. Na het midden van de jaren tachtig ging 

Deze gevel uit 1784 vormt 
het eerste volwaardige 
exemplaar van Hollandse 
Herleving in Hoorn. De 
tweeslachtigheid die eerder 
nog, waar het het gelijktij
dig introduceren van nieu
we en vasthouden aan oude 
elementen betrof, zowel de 
lutherse kerk als het katho
lieke weeshuis kenmerkte, 
is hier verdwenen. Het is 
ook het eerste in godsdien
stig opzicht 'neutrale' 
gebouw in de stad dat zo 
duidelijk op de Gouden 
Eeuw teruggrijpt. Een paar 
jaar eerder, bij de uitbrei
ding en verbouwing van de 

De Kamer van de Westindische Compagnie nu onderkomen van de loge van Vrijmetselaars aan de 
Binnenluiendijk. 
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Grote Oost 22. 

de plaatselijke bouwkunst tijdelijk andere wegen, meer 
gedistingeerde wegen vooral. Dit hing ongetwijfeld 
samen met het optreden van enige vooraanstaande 
Amsterdamse architecten, die dankzij tractaten op de 
hoogte waren van de nieuwste internationale ontwikke
lingen, en zo in staat waren tot architectuur van hoger 
intellectueel niveau. Waren de - tot op heden anonym 
gebleven - ontwerpers van de Lutherse Kerk, het 
St.Jozefhuis en de Westindische Compagnie hoogst
waarschijnlijk slechts praktisch geschoolde, uit het 
bomvvak afkomstige autochtone handwerkslieden 
geweest, met de Amsterdammers Leendert Viervant de 
Jonge (1752-1801)30 en Johann Samuel Creutz (1747-'?)31 
kreeg Hoorn nu te maken met theoretisch onderlegde 
ontwerpers, die hier vermoedelijk dankzij politieke con
necties aan de slag konden: zowel de betrokken bouw
heren als de betrokken bouwmeesters waren patriot. 
Als beschermheer van de beide Amsterdammers trad 

30 

daarbij vermoedelijk nie
mand minder op dan 
Bernardus Blok (1756-1818), 
de secretaris van het in 
Hoorn zetelende College 
van Gecommitteerde Raden 
van het Noorderkwartier32. 
Hij was de instigator van de 
kleine locale patriotse revo
lutie die in het roerige jaar 
1 787 in Hoorn de 
Oranjegezinden tijdelijk aan 
de kant schoof, en liet zich 
ook overigens kennen als 
een duidelijk voorvechter 
van de democratische 
zaak33. Blok liet hen eerst 
zijn eigen huis, en vervol
gens door Viervant ook het 
Logement en het College 
van de Staten onder handen 
nemen. 
Blok kwam oorspronkelijk 
uit Enkhuizen, maar had 
zich ingevolge zijn verkie
zing tot secretaris in 1 785 in 
Hoorn moeten vestigen34. 
Aa11" één van de deftigste 
straten van de stad, de 
Grote Oost, waar tien van 
de twintig duurste huizen 
stonclen35, kocht hij dat jaar 
een monumentaal pand, het 
huidige nummer 22, en 
daarmee niet al te ver ver
wijderd van het Rode Steen 
waar het College waarvan 
hij deel uitmaakte zetelde. 
Vrijwel direct na aankoop 
besloot hij tot een ingrijpen
de verbouwing, en daarbij 
betrok hij zowel Viervant 
als Creutz36. 
Hoe Blok hen beiden pre
cies heeft leren kennen, is 
onbekend, maar de nauwe 
onderlinge contacten tus
sen de patriotten in de 
diverse Hollandse steden 
zuflen daaraan wel niet 
vreemd zijn geweest. 
Beiden hadden bovendien 

als vakman intussen al een zekere reputatie opgebouwd. 
Creutz had in 1774 het buiten Rijnhof bij Oegstgeest ont
worpen, en van 1781 tot 1783 het nieuwe Rechthuis van 
Westzaan doen verrijzen, waarbij nog tijdens de bouw 
met reden al een platenatlas met de bouwtekeningen 
verscheen: het vormde het eerste gebouw op 
Nederlandse bodem met een portico van grote vrij
staande zuilen:H. Viervant was anno 1 785 vermoedelijk 
nog bekender. Hij had intussen al naam gemaakt als de 
huisarchitect van het sterk patriots georiënteerde 
Teyler Genootschap te Haarlem, voor wie hij vanaf 1780 
een nieuw fundatiehuis, en van 1785 tot 1787 een nieuw 
hofje aan de Koudenhorn bouwde - het in chronologisch 
opzicht tweede voorbeeld van een dergelijk zuilenfront 
in de Republiek:l8. Niet, dat de nieuwbakken secretaris 
van het College van Gecommitteerde Raden voor zijn 
stadswoning nu ook zulke zuilen verlangde, maar het in 
de arm nemen van beide architecten stond getuige de 



eerdere blijken van hun kunnen in ieder geval garant 
voor kwaliteit en moderniteit. 
Creutz kreeg van Blok in 1785 de opdracht voor een 
nieuwe voorgevel te zorgen; Viervant werd twee jaar 
later verantwoordelijk voor de interieurs. Dat Blok zich 
tot een ingreep in de gevel beperkte, en het huis achter 
die gevel voor de rest ongemoeid liet staan, was in deze 
decennia zeer gangbaar. Ook vele andere regenten 
beperkten zich, wanneer zij in huis aan het verbouwen 
sloegen, toen om financiële redenen tot een modernise
ring van het front39. 
Creutz' voorgevel, zoals deze nu nog boven de aangren
zende panden uittorent, week in zoverre van de boven 
besproken bouwwerken af, dat de met een schilddak 
afgesloten sobere bakstenen façade ditmaal geen cen
traal accent meer gekregen had. De drie vensters van de 
beide verdiepingen zijn volstrekt gelijkwaardig vormge
geven, en de ingang is zelfs uit' het midden geplaatst. 
Van enige uitwendige decoratie is, als men afziet van de 
raam- en deurkozijnen, geen sprake meer; de twintig 
jaar eerder ingezette zuivering van de Nederlandse 
architectuur van decadente vreemde elementen is in dit 
opzicht voltooid . Van toepassing van het klassieke 
ordenapparaat was ditmaal echter evenmin sprake; 
frontons zowel als pilasters ontbreken. 
Bloks woonhuis was nog niet geheel voltooid, toen 
het Patriotse bewind ten gevolge van de Pruisische 
inval in het najaar van 1787 ineenstortte, en de eige
naar na een greep in de kas van het Noorderkwartier tij
delijk naar Frankrijk uitweek. De afwerking van het 
inwendige bleef dientengevolge liggen, en nadat de nieu
we Orangistische machthebbers er beslag op hadden 
laten leggen, werd het perceel in 1792 bij executie 
verkocht4ü. 

De uitbreiding van het Statencollege 
Voor zijn vlucht had vermoedelij k Blok Viervant nog de 
nodige andere opdrachten in Hoorn bezorgd41. Creutz 
was zomer 1787, al dan niet in samenhang met de poli
tieke ontwikkelingen en de zich aftekenende patriotse 
ondergang, reeds naar Rusland vertrokken42, en behoef
de zulke ondersteuning derhalve niet meer. Maar 
Viervant, die in de Republiek achterbleef, heeft zijn 
Hoornse connectie, die ook na de politieke ommekeer 
standhield vermoedelijk hard nodig gehad om als gepro
fileerd patriot in de eerste jaren van de Restauratie als 
architect te kunnen overleven. De hem door het College 
van Gecommitteerde Raden verstrekte opdrachten 
betrof allereerst een modernisering van het inwendige, 
d.w.z. de herinrichting en heraankleding van enige zalen 
in het in 1613 opgetrokken Statenlogement aan de 
Nieuwstraat in elegante Louis Seize-trant, die in 1787 en 
1788 ook daadwerkelijk naar zijn ideeën werd uitge
voerd43. In dezelfde jaren kreeg ook het inwendige van 
het uit 1630-'32 daterende Statencollege aan het Rode 
Steen zélf van hem een beurt44. 
Mogelijk in 1786 was het bijgebouw aan de rechterzijde 
van het Statencollege een nieuwe natuurstenen façade 
voorzien45. Wie de ontwerper ervan was is onbekend, 
maar de desbetreffende architect was blijkens het sier
lijke klokgevelachtige opzetstuk dat de compositie 
afsloot, ondanks de Louis-Seize-ornamentiek het tijd
perk van de rococo nog niet geheel ontgroeid. Geheel 
anders was het resultaat toen enige tijd jaar later tot uit
breiding moest worden overgegaan. Een tweetal buur
panden, thans Rode Steen 16, werd daartoe in 1787 en 
1788 aangekocht en achter één monumentale bakstenen 
gevel van vijf vensterassen samengevoegd. Het ontwerp 
was ditmaal in ieder geval van Viervant, die daartoe in 
1789 de opdracht kreeg46. 

In zijn soberheid contrasteert het gebouw sterk met de 
buurgevel van even eerder, en ademt het dezelfde geest 
als het huis van Blok aan de Grote Oost; de omlijsting 
van de deur en de vensters in de middenas is - speciaal 
in de uitstulpende wigvormige sluitsteen - sterk venvant 
aan die van de schepping van Creutz. De kroonlijst, dit
maal van een Dorisch fries met triglyphen en metopen 
voorzien, is niet minder zwaar, en steekt eveneens naar 
de zij kanten een fors stuk boven de percelen van de 
buurpanden uit. Alleen is de gevel nu geheel symme
trisch opgebouwd, met het portaal in het midden, en 
een bescheiden middenrisaliet , die zich behalve door 
de deur en de beide rijker uitgevoerde ramen daarbo
ven, ook door het Westfriese wapen boven de kroonlijst 
onderscheidt. In de gevelsteen daaronder is het jaartal 
1790 aangebracht, kennelijk het jaar van voltooiing. Een 
hoog en uniformerend schilddak, zoals bij Grote Oost 22 
aanwezig (zij het van de straat af nauwelijks zichtbaar), 
ontbreekt. En ook anderszins was hier van de Hollandse 
Herleving, die zich in het fronton, de festoenen en de 
hoekschoorstenen op zo'n schilddak nog zes jaar tevo
ren zo duidelijk in de Kamer van de Westindische 
Compagnie gemanifesteerd had , weinig meer te bespeu
ren. 
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De gebrandschilderde glazen in de Oosterkerk 

Ten aanzien van de gebrandschilderde glazen in de 
Oosterkerk kan voorlopig het volgende worden opge
merkt. 
Van 1857 tot en met 1861 werden te beginnen aan de 
westkant van het schip en vervolgens in het koor alle 
ramen uitgebroken en voorzien van ijzeren spitsboogra
men. Hierbij vervielen in het schip dus de raamopenin
gen met ronde bogen. De vensters in de dwarspanden 
zijn toen niet veranderd. 
In 1861 zijn de laatstuitgebroken vensters in het koor 
verkocht aan mr. A.J. Enschedé, door tussenkomst van 
een zekere Van Stralen te Haarlem. Deze glazen moeten 
zijn geweest die van de timmerlieden en de smids, beide 
in 1741 vernieuwd. De glazen zijn geheel vernield in 
Haarlem aangekomen. Fragmenten van het smidsraam 
bevinden zich in de St. Bavo (Grote Kerk) te Haarlem 
(Van Arkel en Weissman). Of te Haarlem nog ergens frag
menten van het tirnmermansraam te vinden zijn, is niet 
duidelijk geworden. 
Het raam van Enkhuizen, dat zich in de hal van het Frans 
Hals Museum bevindt, en het raam met de slag op de 
Zuiderzee en het wapen van Hoorn in het Rijksmuseum 
zijn uit de Oosterkerk afkomstig en moeten eind 1861 
aan Van Stralen zijn verzonden. Blijkens mededeling van 
mevrouw dr. C.L. Thijssen-Scboute te Enkhuizen besloot 
de vroedschap van Enkhuizen op 28 augustus 1617 "dat 
men die van Hoorn in haer nieuwe opgemaeckte kerck 
een glas vanwege dese stede sa! vereren" . . 
Ten aanzien van het Hoornse glas in de Oosterkerk staat 
in het ordonnantieboek van de thesorier van Hoorn ver
meld dat op 5 april 1619 een ordonnantie op de excij s
meesteren wordt afgegeven "toecommende Claes 
Albertsz . glaesmaecker ter cause van een glas van drie
honclert vierentwintich voet yder voet drie stuyver 
compt 48 gulden 12 stuyver, dat hij gemaeckt heeft in 
Synt Antoniskerk daer me[y]n E. Heeren die voorsz. 
kerck mede vereert hebben". Op 11 april cl.a.v. wordt 
een ordonnantie op de excijsmeesteren afgegeven van 
170 gulden, "toecomende Jan Jansz. Engelsman glascrij-
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ver ter cause van dat hij het glas gescreven heeft in 
Synte Antonis kerck daer mijnen E. Heeren die voorsz. 
kerck mede vereert hebben". 

Het Alkmaarse archief leverde geen aanwijzingen op dat 
deze stad aan de Oosterkerk een glas heeft geschonken. 
Het glas met de slag op de Zuiderzee is vóór 1865 door 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap verworven 
- volgens mededeling van mej. M.H. Bottenheim, door 
aankoop. In de catalogus van D. van der Keilen jr. 
"Wegwijzer op de tentoonstelling van het museum van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap", samenge
stelcl op 17 september 1865 wordt alleen het Hoornse 
raam genoemd als afkomstig uit de "Zuiderkerk" te 
Hoorn. Zuiderkerk zou dan gelezen moeten worden als 
"zuidelijkste kerk". Het lijkt er echter op dat er een ver
warring met de Zuiderkerk te Enkhuizen heeft plaatsge
had. Want na 1865 kocht het K.O.G. aan een glasraam 
met het beleg van Alkmaar (in plaats van Alkmaar heeft 
in de notulen van het K.O.G. van 8 oktober 1866, waarin 
sprake van restauratie van het raam is, eerst het door
gestreepte woord "Hoorn" gestaan) en in een geschre
ven inventaris van het K.0.G. van voor 1876 worden 
genoemd: glasraam uit Enkhuizen, de belegering van 
Alkmaar "en een glasraam uit Enkhuizen, de slag op de 
Zuiderzee", en is geen sprake van een Hoornse kerk. 

Ik acht het dus hoogst waarschijnlijk, dat het glas met 
het wapen van Alkmaar, dat uit een groot raam afkom
stig moet zijn, niet uit de Oosterkerk te Hoorn afkomstig 
is. (Dit glas vertoont aan de bovenkant · enig krijgsge
woel. Het laat zich denken, dat in de thans verdwenen 
onderste helft van het glas het beleg van Alkmaar was 
afgebeeld). Blijft te onderzoeken of in de jaren 1862 t/m 
1866 misschien een glas uit de Zuiderkerk is verkocht en 
of Alkmaar aan die kerk misschien een glas heeft 
geschonken. 

Hoorn, 25-6-1951 



In memoriam drs. T.R. Mulder 1903-1995 

12 juni 1962: Voorzitter van het Historisch Genootschap Oud-Westfriesland D. Breebaart overhandigt P Noordeloos t.g.v. zijn 
75-jarige ve1jaardag een publicatie van zijn artil~elen en een bibliografie. V.l.n.r.: D. Nieuwpoort, G. Ottenbros, P Noordeloos, 
J. Daan, Dirk Breebaart en T.R. Mulder . 

Het gebeurt maar al te vaak dat figuren van 
betekenis de plaats, waar z ij een werkzaam 
deel van hun leven hebben doorgebracht, 
verlaten en vervolgens in vergetelheid 
raken. Als zij dan soms vele jaren later over
lijden is er nauwelij/?s meer iemand te vin
den die hen gekend !1eef't en blijft hun dood 
onopgemerkt. 
Vorig jaar is de voormalige 
conservator/gemeentearchivaris TR. Mulder 
overleden. Na z ijn pensionering is hij in 
Drenthe gaan wonen. Zijn overlijden is lange 
tijd onopgemerkt gebleven, totdat ons erelid 
mevrouw Herma van den Berg ons haar per
soonlijke herinneringen aan deze bijzondere 
man toezond. Door omstandigheden kunnen 
wij die pas in dit nummer plaatsen. 

De 6e apr il 1995 overleed op 91-jarige leeftijd drs. 
T.R. Mulder, van 1948 tot 1968 conservator van het 
Westfries Museum en stadsarchivaris van Hoorn. 
Aan een mijn dier bare relatie was een einde gekomen 
en ik wil graag met u zijn leven en werken voor de 
stad Hoorn in herinnering roepen. 
Mijn eerste opdracht vanwege de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, waar ik in 1947 aangesteld werd, 
was het samenstellen van de Geïllustreerde 
Beschrijving van West-friesland. Veel gegevens wer
den mij verschaft door de heer Kerkmeijer, maar 
zodra Taco Mulder aangesteld was als stadsarchiva-

ris is hij degene geweest, die vooral in het archief 
nieuwe gegevens wist te v inden. Na een loopbaan als 
ambtenaar binnenlands bestuur in het toenmalige 
Nederlands Oost-Indië, die eindigde in de rampzalige 
bezettingsjaren, heeft de heer Mulder zich, terugge
keerd in Nederland, verdiept in cle vaderlandse his
torie en volgde hij de opleiding tot archivaris . Grote 
bewondering heb ik altijd gehad voor de energie en 
wanne belangstelling die hij na dit alles uitstraalde 
voor de lokale geschiedenis van een stad, waar hij 
van ouds geen binding mee gehad had. Geen moeite 
was hem te veel de archivalia te lezen, ook nadat al 
gauw zijn ogen hem in de steek begonnen te laten. 
Gewapend met een oogloupe om de handen vrij te 
hebben voor notities, boorde hij nieuwe gegevens 
aan. Publicatie van vondsten was niet zijn sterkste 
kant, maar ook het conservatorschap van het muse
um rustte op zijn schouders. De grote gastvrijheid en 
de hoge kwaliteit van het bestaan, die in den huize 
Mulder heerste, vormen een onvergetelijke herinne
r ing en ik ben hen er zeer dankbaar voor. 
In mijn archieven vond ik onlangs een map met gege
vens en correspondentie over de gebrandschilderde 
glazen in de Oosterkerk. Een rapport over de speur
tocht, die Taco ondernam vindt u op pag. 32. 
Mogelijk een aanleiding de gang van zaken bij de 
verwijdering en herplaatsing van de glazen vast te 
leggen. De lopende tentoonstelling van de collectie 
van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in 
Amsterdam wijst op de diepergaande belangstelling 
van cle kunstgeschiedenis voor het verzamelen in de 
19e eeuw. 

Herrna M van den Berg. 
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STADSBEELD 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting heb
ben: 

1maart1996 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Appelhaven 26r 
Tegenover nummer 26r, restaurant Bohemen, drijvend 
terras aangelegd. Experiment van één jaar (seizoen 
1994) door de gemeente als geslaagd betiteld. 
De Welstandscommissie voor de binnenstad van Hoorn 
adviseerde negatief m.b.t. het verlenen van een bouw
vergunning. Oud Hoorn tekende protest aan. 
B & W overwegen toestemming te verlenen voor de aan
leg van een steiger met dezelfde omvang als het terras. 
"Een steiger is meer aan het water verwant en past beter 
in het historisch stadsbeeld". Oud Hoorn wacht de 
definitieve plannen af. 
In mei 1995 duidelijkheid gevraagd omtrent de planvor
ming en de fasering van het besluitvormingsproces. 
Plantekeningen van steiger bieden vooralsnog weinig 
reden voor optimisme. We houden de planvorming 
scherp in de gaten. 

Appelhaven 9 
Onzekere toekomst van dit strakke pand met in de gevel 
in metselwerk het jaartal 1914. De huidige gebruiker, de 
Stichting Centrum voor Creatieve Ontwikkeling 'De 
Blauwe Schuit' groeit uit haar jas en heeft verhuisplan
nen. 

Doelenplein 
Noodlokalen school zijn gesloopt. Er komen "tijdelijk" 
80 parkeerplaatsen; gemeente wil de tijd nemen om er 
een hoogwaardig multifunctioneel plein van te maken. 
Voorzichtige plannen om poortjes aan te brengen in de 
gaten aan de Achterstraat en aan Onder de Boompjes. 
Overleg met de gemeente laat lang op zich wachten. 

Draafsingel 
Monumentale beuk op terrein sportinstituut Frits van 
der Werff lijkt ten dode opgeschreven. 
Sportschooleigenaar "investeerde"duizenden guldens 
in verlenging levensduur. 

Drieboomlaan 
Kapelletje van A.C. Bleys op r.k. begraafplaats in slechte 
staat van onderhoud. Oud Hoorn heeft parochiebestuur 
verzocht stappen te zetten die leiden tot spoedige res
·tauratie. 
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RESTAURATIES 
WIJZIGINGEN 
VERVAL 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Duinsteeg 7 t/m 13 
Plan tot bouw van twee woningen. Hoe verantwoord 
wordt dit gat opgevuld? 
De gemeente is reeds tweemaal door de rechter "terug
gefloten". 
Het wachten is op de formele vaststelling van het 
bestemmingsplan Nieuwe Noord e.o. 1993 zodat daarna 
dat plan kan worden gewijzigd. · 

Grote Havensteeg 5 
Plan voor de bouw van een woning met een garage/ber
ging. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
Bij het Waterschap leven verhuisplannen. Toekomstige 
bestemming van de panelen onzeker. Oud Hoorn heeft 
blijk gegeven van grote ongerustheid en betwist de ver
huisnoodzaak. De verhuisplannen zijn definitief en moe
ten in 1997 hun beslag krijgen. Oud Hoorn overlegt met 
het Waterschap over permanent aandenken aan voorge
vel (zie bestuursmededelingen). 

Grote Oost 26/Appelhaven 
Neo-gotische kapel in "achtertuin" verkeert in deplora
bele toestand. Oud Hoorn maakt zich zorgen over de 
onzekere toekomst van de kapel. 
De kapel is verkocht en wordt door een particulier opge-
knapt. ·· 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Italiaanse Zeedijk - voormalige Synagoge 
De markante gevelsteen die verwijst naar de oude syna
goge is uit de gevel verdwenen. Oud Hoorn vraagt 
opheldering aan Woningstichting Hoorn. 



Italiaanse Zeedijk 122 
Pand voor jongeren huisvesting verbouwd. 

.Jeudje 

Plannen voor herinrichting van deze tijdelijke - inmid
dels reeds 10 jaar bestaande - parkeerplaats wijzen in de 
richting van een combinatie van parl<eergarage annex 
woningbouw. Oud Hoorn spreekt de wens uit dat er bij 
de planvorming niet uitsluitend aansluiting wordt 
gezocht bij de hoogte van de woontoren op het voor
malige gasfabriekterrein. Ook het parkeren mag hier 
niet, zeker niet visueel, de overhand krijgen. De ontwik
kelingen worden nauwlettend gevolgd. 

Juliana park 
Oud Hoorn volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Het 
park verloedert ondertussen: kapotte banken, trappen 
en paden; slecht onderhouden bomenbestand. Wanneer 
gebeurt hier wat'? De gemeente Hoorn heeft de uit
gangspunten voor de herinrichting van dit recreatiege
bied bekend gemaakt. Zeer veel vragen zijn nog niet 
beantwoord. 

Oud Hoorn pleit in ieder geval voor vaste stek van 
Scheepswerf Droste aan de Karperkuil. 

Karperkuil 

Twee stedebouwkunclige bureaus hebben plannen 
gepresenteerd voor het gehele gebied uitmondend in 
steeds één stedebouwkundige opzet voor zowel het 
Latucoterrein als voor het gebied van de voormalige 
lichtmastenfabriek van Nederland Haarlem. De politiek 
opteert voor de visie van bureau Zandvoort; Oud 
Hoorn in aangepaste vorm eveneens. Opstallen voor
malige lichtmastenfabriek gesloop t. Archeologisch 
bodemonderzoek is afgerond. Oude veevoederfabriek in 
oktober gesloopt. 
Oud Hoorn maakt zich ernstig zorgen over de onzekere 
toekomst van de scheepswerf van Droste. 

Kerkplein 3/Pieterseliesteeg 6 
Plan voor uitbreiding pand met horeca IIl-functie. Een 
herziening van het Globaal Bestemmingsplan is daar
voor nodig. 

Kleine Noord 
Herinrichtingsplan van de winkeliers dient zeker 
getoetst te worden aan de cultuurhistorische 
waarde van het straatbeeld. Vertegenwoordigers 
van Oud Hoorn in de Monumentencommissie 
hebben zich voorstander verklaard van een sobere 
inrichting met "minder toeters en bellen in het micro
milieu". 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. 
Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een schilder
beurt. 
Hoge poorten hebben nieuwe rode kleur gekregen; 

Koepoortsbrug 
Keerwand staat enigszins bol. Restauratieplan om 
dit te verhelpen. Ook het metselwerk zal aangepakt 
worden. 

Muntstraat 9 Boekhandel Bonte 
Gevel gerestaureerd en in oorspronkelijke staat terugge
bracht. Eenvoudige doch prijzenswaardige aanpak. 

Nieuwendam l (rijksmonument), 2 en 3 (beeldbepa
lend) 
Voorzijden geschilderd en voorzien van naamborden 
met de oude namen: 
DE KOOPHANDEL, DE LANDBOUW en DE NIJVERHEID. 

Nieuwland 8 
Discotheek Kiss volledig uitgebrand na brandstichting. 
Ook de panden aan weerszijden hebben grote brand
schade opgelopen. Oud Hoorn hoopt dat de architect, 
eer hij gaat ontwerpen, blz. 257 uit "HOORN, huizen, 
straten, mensen" openslaat . 

Nieuwsteeg/Lange Kerkstraat 
Reconstructie winkelpassage Blauwe Steen aangekon
digd. Oud Hoorn spreekt de wens uit dat zeker de 
entrees beter in het stadsbeeld zullen passen dan de 
huidige wit/blauwe tegeltjesopzet. 

Nieuwsteeg/Nieuwstraat (rijksmonument) 
Sint-Caeciliakapel uit 14e eeuw. Grote knaagkever gesig
naleerd in kap. 
Uit nader onderzoek blijkt dat de kapel in veel slechtere 
staat verkeerd dan was verwacht. Steigers dienen op dit 
moment om nog grondiger onderzoek op alle hoogten te 
kunnen uitvoeren. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 
gewelf noodzakelijk. 

Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Hout van kap ernstig aangetast 
cloor dennenscheerder, voorgevel op verschillende 
plaatsen gescheurd, voegwerk kapot, dakgoten lekken, 
het ijzerwerk in de muren roest en de kozijnen zijn al 
jaren niet geschilderd. Restauratie is hoog noodzakelijk. 
Ook hier dienen de steigers een onderzoeksdoel, zeker 
ook naar de constructie. 
Trouwen kan "tijdelijk" in het Westfries Museum. 
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Nieuwe Noord 67-69 
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aange
bracht. 

Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument) 

Oorspronkelijk 17e eeuws pand met t\·vee trapgevels 
raakt ingesloten door panden met schreeuwende recla
mevoeringen. Oud Hoorn vraagt de gemeente om han
delend op te treden. 

Oostereiland 
B & W wijzen een aanlegsteiger voor de chartervaart af. 
Er wordt een hekwerk geplaatst rondom de penitentiai
re inrichting teneinde de aanvoer van drugs en drank 
van buitenaf te voorkomen. Plan voor nieuwe toegangs
poort. 

Onder de Boompjes 

De jonge aanplant wordt beschermd door robuuste sta
len beschermhekken die sterk uit de toon vallen in het 
micromilieu. De gemeentelijke werkgroep "Micromilieu" 
is hopelijk niet ter ziele. 

Oude Doelenkade/Veermanskade 
De voormalige ophaalbrug, I-Iogebrug genaamd, ver
keert in zeer slechte staat: de onderbouw moet worden 
gerepareerd, de landhoofden bollen uit waardoor ze op 
het brugdek rusten; de bovenbouw is door roest aange
tast. Plan voor bescheiden restauratie. Ophaalmogelijk
heid zal niet hersteld worden: één van de argumenten 
waarom niet gekozen kan worden voor een flinke schuit 
als terras op de hoek Appelhaven/Korenmarkt. Een 
schuit kan na het hoogseizoen worden weggesleept. 

Pakhuisstraatbrug 
Balans van ophaalbrug blijkt verrot en behoeft hoogno
dig herstel. Gemeente heeft op 13 februari jl. een krediet 
verleend van f 50.000.- . 
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Ramen 4 (rijksmonument) 
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1 768. Restauratie van 
casco, kap en gewelf afgerond. Uitvoering schilderplan
nen van plafond interieur (Pruisisch blauw o.a.) is op 
een oor na gevild. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Vereniging 
Oud Hoorn heeft gemeente verzocht dit pand op de ge
meentelijke monumentenlijst te plaatsen. Monumenten
commissie is accoord. Kerk is verbouwd. 
Poortje naast het pand is gesloopt. Stalen trap, deels 
achter glas, is ervoor in de plaats gekomen. 

Hoek Rode Steen/Grote Havensteeg (gemeentelijk 
monument) 
Onverminderde groei van horeca-uitspanningen: het 
gemeentelijk monument groente- en fruitwinkel van 
K. Vos is verbouwd tot lunchroom. Er mag nu toch een 
café in komen. 

Rode Steen/Kerkplein 

Door diverse belanghebbenden en door vereniging Oud 
Hoorn wordt bij de gemeente aangedrongen om te 
komen tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein. 
Hierbij past zeker handhaving van de parkeerverboden. 
De tijdelijke(?) massieve paaltjes ter bescherming van 
het publiek op de sterk vergrote café-terrassen vormen 
zeker geen bijdrage tot een herinrichting in stijl. B & W 
hebben in november 1995 toegezegd dat het plein vóór 
de zomervakantie van 1996 heringericht zal zijn! Nu al -
februari 1996 - lijkt dat onhaalbaar, alleen al vanwege de 
werkzaamheden van de openbare nutsbedrijven. 
Politiek oordeelt vernietigend over het als uitgangspunt 
gekozen 'historisch' model. Oud Hoorn reageert ·genu
anceerder. De ambtelijk vertegenwoordiger van de 
gemeente noemde Hoorns centrale open ruimte: "de 
huiskamer van Hoorn". Bij het woord "gelagkamer" kan 
Oud Hoorn zich iets voorstellen. 
Vereniging Oud Hoorn pleit in ieder geval voor het 



terugbrengen van brede stoepen en het handhaven van 
kinderhoofdjes. 
Totaalvisie gevraagd! 

Rode Steen 6 (rijksmonument) 
Plan tot vestigen café (horeca lil). 

Rode Steen 12 (rijksmonument) 
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant. 

Rode Steen 14 (rijksmonument) 
Door gemeente aangekocht om er opnieuw (tussen 1920 
en 1957 ook al) een politiepost voor de binnenstad in 
onder te brengen. 

Stationsgebied 
De gemee,nte heeft voor de noordzijde van het station
gebied drie modellen ontwikkeld. Centraal in elk model 
staan twee parkeergarages (een z.g. transferium). 
Verder kunnen er een bioscoop, kantoren, winkels, een 
discotheek en een nieuwe schouwburg gesitueerd wor
den. Zeer ambitieuze en dure planvoe~ing. 

Truydemanhof 
Slechte staat van onderhoud en tamelijk kleine woon
eenheden. 
De Woningbouwvereniging - eigenaresse van de panden 
- heeft alsnog tot opknappen besloten. Oud Hoorn ver
heugt zich over dat besluit. 

Turfhaven 
Muur van vleugel van voormalige Weeshuis is sterk aan
getast. 
Plannen van de Stichting Stadsherstel om op de plaats 
van de muur twee woningen te bouwen zijn klaar. Voor 
de bouw moet toestemming van G.S. gevraagd worden 
in verband met geluidshinder van het verkeer van 
Onder de Boompjes. 
Tevens bestaan er herinrichtingsplannen voor de 
Weeshuis tuin. 

Op het dak van de toch al niet qua omvang bescheiden 
woonboot, tekenen zich weelderige bosschages af die 
afbreuk doen aan het stadsbeeld ter plaatse. 

Visserseiland 
Planvorming verkeert in een heroriënteringsfase; poli
tieke partij en hebben hun wensen m.b.t. de inrichting 
opnieuw geformuleerd. Naast een bouwkundig "accent" 
van max. 18 meter zou de bouwhoogte van Westerhaven 
voor delen van het plangebied maatgevend zijn. Oud 
Hoorn twijfelt sterk aan deze uitgangspunten. 

Vollerswaal 
Sluis uit 1 750 en ophaalbrug uit 1925 verkeren in zeer 
slechte staat. B & W willen 2 miljoen op de restauratie 
bezuinigen door de fundering niet te vernieuwen en de 
sluisvloer niet te repareren. Men hoopt later met geld 
van het Waterschap West-Friesland deze onderdelen 
aan te pakken. Sluizen zullen na de beperkte restauratie 
weer open en dicht kunnen. 

Westerdijk 1 
Bouwplan ingediend voor 2 bedrijfsruimten en 8 appar
tementen in het "gat aan de dijk. De Stichting 
Monumenten Oud Hoorn bezorgd over daling gebruiks
genot van haar pand aan Breed 12. Bezwaren inmiddels 
door B & W afgewezen. 
Het is hoog tijd voor nieuwe bestemmingsplannen voor 
de binnenstad die op de Hoornse maat zijn toegesne
den. 

Westerdijk 
B & W zijn voorstander van de ontwikkeling van een 
multifunctioneel centrum op het terrein van het voor
malige Witte Badhuis. Oud Hoorn wacht de verdere 
planvorming af. Het Museum van de Twintigste Eeuw 
heeft ondertussen.vanwege ruimtegebrek, belangstel
ling getoond voor de "oude" Parkschouwburg. 

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

Zwaag - Nederlands Hervormde Kerk 
Schip en toren vertonen tekenen van ernstig verval en 
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe. 
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KENT U HOORN OOK ZO? 
door Femke Uiterwijk 

Merkwaardigheden en minder bekende 
aspecten van het historische Hoorn 

Het koude weer leende zich er niet voor om eens gezel
lig aan een puzzeltocht te beginnen. Er kwamen dan 
ook eerst maar vijf oplossingen binnen. Vlak voor en op 
de sluitingsdatum gooiden nog vijf leden hun opgaven 
door de bus. 
De brief van de familie Lampe is inderdaad bij de heer 
Saaltink terechtgekomen. Ik denk dat het beter is gege
vens voor de rubriek, KENT U HOORN OOK ZO? in een 
aparte brief aan hem te adresseren. 
Ik ben bli j dat diverse mensen de naam Lampe in het 
vorige blad gemist hebben. Dan wordt deze rubriek in 
ieder geval wel gelezen, al stuurt niet iedereen de ant
woorden in. 
De heer Wester vermoedt, dat ik de foto's tijdens een 
wandeling langs de wallen gemaakt hebt. Hij is blij dat 
de plannen van 1965 van de toenmalige wethouder 
Wiese niet zijn doorgegaan want dan had het haven
kwartier er nu wel heel anders uitgezien. Ook toen, zo 
schrijft hij, heeft de Hoornse bevolking zich, net als nu 
met het Visserseiland, flink verzet en ook met succes . 
De oplossingen: 

foto 1 
Westerdijk 47a. Bij de informatie in het blad van decem
ber j.I. schreef ik al het een en ander over schermgevels 
die wel wat van kantelen weg hebben en die doen den
ken aan kasteelmuren. Het huis Zoudenbalch aan de 
Donkerstraat in Utrecht is daar een mooi voorbeeld van. 
En als u nog eens naar Brugge gaat, zult u aan het Jan 
van Eyckplein ook een dergelijke voorgevel vinden. 
Verschillende inzenders maakten mij erop attent dat dit 
huis vanaf 1910 bewoond is geweest door de vorige 
schouwburgdirecteur en zij n gezin, de familie Veer. 

foto 2 
Draafsingel 16. Inderdaad voor het eerst een foto buiten 
de binnenstad. En vijf van de tien inzenders hebben een 
goed antwoord ingestuurd. De heer Lakeman benoemde 
deze foto: Venenlaan 16 en eerlijk gezegd zat hij er niet 
eens zo ver naast. Zoals ik al aangaf, komt een dergelij
ke gevel vaak voor op huizen gebouwd in het begin van 
deze eeuw en dan zijn ze al gauw te vinden aan de 
Draafsingel, Venenlaan en Drieboomlaan. 

foto 3 
Achter de Vest 4. "Naar deze gevel hebben we het langst 
gezocht", verzucht Ciel Lampe in haar brief. De heer 
M.C.C.Kager heeft niet lang behoeven te zoeken, want 
hij woont in het betreffende huis. Het kleine raampje 
hoort bij het grote raam. Achter beide raampjes zit 
dezelfde slaapkamer, zo s chreef hij mij. Jaques Wester 
schrij ft: 'Dit raampje (ook nrs 6 en 8) is aangebracht tij
dens de herbouw van de pandjes . Nadat op 16 juni 1979, 
22 .30 uur, de vlam in de frituurpan was geslagen bij de 
bewoonster op nr. 6 is het Hoornse brandweerpersoneel 
(waaronder ondergetekende) tot diep in de nacht bezig 
geweest met het blussen van de uitslaande brand en de 
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nablussing van bovengenoemde pandjes. In 1980 zijn de 
huisjes gesloopt om vervolgens te worden herbouwd 
door aannemer Helderman. De architect Gerrit Har tog 
zal danook ongetwijfeld de geestelijke vader zijn van de 
raampjes onder de kroonlijst die er voor de brand niet 
in hebben gezeten!' 

foto 4 
Baanstraat 26a. De foto was verkeerdom geplaatst 
helaas, maar de plek werd toch door iedere inzender 
gevonden. In de tijd van de Jugendstil aan het begin van 
deze eeuw werd veel met geglazuurde tegeltjes gewerkt 
en smeedijzer. In "Hoorn, huizen, straten, mensen" staat 
dan ook op bladzijde 26 te lezen: 
"nummers 26,26a. 
Ingangsportaal met tegeltableaus met bloemmotieven. 

Op bovenverdieping smeedijzeren balkonhekken." (Dit 
ter informatie van Arnold de Wolff) 

foto 5 
Achter op 't Zand 42 . Een parmantige windwijzer op een 
klein huis. De heer Rob Tiebout, de bewoner van het 
pand, vertelde mij dat hij de windvaan twee jaar geleden 
heeft gekocht op de veiling van Tim en Peter Veld die 
gehouden wordt aan de Appelhaven alhier. 

Negen speurders stuurden ondanks de kou hun oplos
singen in. Ik vind dat van een groot doorzettingsvermo
gen getuigen. Het waren: M.C.C. Kager, Ciel en Gerard 
Lampe, Arnold de Wolff, A. v.d. Kraats en J. Lakeman, Rik 
Singer, M.C. Mes , Rob Mantel, J.H.J. Wester en Koos 
Semeyn. De boekenbon gaat dit keer naar Rik Singer. 

De nieuwe fo to's zij n alle vijf raampjes, de één wat gro
ter dan de ander. 

foto 1 
Dit raampje bevindt zich boven een deur in een straat 
die onderdeel uitmaakt van de Westfriese omringdijk. 
Deze dij k is min of meer klaargekomen in 1287 dus u 
begrijpt dat het om een zeer oude straat gaat . 



foto 2 

Dit exemplaar zit enigszins verscholen, maar door dat 
pikante rode bloemetje moet het wel haast in het oog 
springen. Het betreffende huis staat op een hoek op een 
plein, maar een echt plein is het eigen,lijk niet. Er staat 
een groot gebouw op. 

foto 3 

Een tweeslachtig raampje, de ene helft kan open, de 
andere niet . Ik vind het een leuk doorleefd venstertje! En 
de plek waar het zich bevindt is ook zeer doorleefd. 
Vooral oude dames hebben er gewoond, hoewel de plek 
de naam heeft gekregen van een heer. Maar ja zo ging 
dat nog in die dagen! 
P.S. Onderste raampje is nu groen geschilderd. 

foto 4 

Een vijfhoekig raam op een vreemde plek. Het is het 
enige raam in een hele lange muur langs een water. 

foto 5 

Er is een mooie versiering in dit venster aangebracht. 
Het lijken wel zeilen. Toch heeft de omgeving waar dit 
bovenraam zich bevindt niets met de scheepvaart te 
maken maar eerder met geld(maken). 

Alle opgaven zijn in het oude stadscentrum te vinden.Ik 
wens iedereen veel succes toe! 
Wilt u de oplossingen voor I mei in de brievenbus van 
Grote Oost 98-100 laten vallen! 
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De Lutherse kerk te Hoorn 
Willeke Jeeninga, De Lutherse kerk te Hoorn. 
Hoorn, Vereniging Oud Hoorn, 1995. 
Bouwhistorische reeks Hoorn, deel 6. f 30, -. 

Op 18 november 1995 verscheen het zesde deel in de 
Bouwhistorische reeks Hoorn over de Lutherse kerk aan 
de Ramen van de hand van Willeke Jeeninga, die ook de 
delen 2 en 3 over 't Rooie Dorp en Twaalf Hoornse 
Poortjes voor haar rekening nam. 
Na een inleidend hoofdstuk over de lutherse gemeen
ten in Nederland en in Hoorn en de inrichting van de 
Lutherse liturgie beschrijft zij in drie hoofdstukken de 
geschiedenis van het kerkgebouw, stijl en decoratie en 
de restauraties van 1825 tot 1994-1995. Een hoofdstuk 
over de gemeenteleden besluit het eerste gedeelte van 
het boek. 
Het tweede gedeelte bevat vijftien l;liteenlopende bijla
gen: inventarissen, bestekken, reglementen en instruc
ties, naamlijsten en genealogische overzichten van 
Lutherse families. 

In het eerste hoofdstuk mis ik een beknopte uitleg van 
de "Augsburgse Confessie". Wat geloven de Lutheranen 
en waarin onderscheiden zij zich van andere prote
stantse godsdiensten? Natuurlijk is dit geen theologisch 
boek, maar de meeste lezers zullen wat dit betreft 'bui
tenstaanders' zijn en behoefte hebben aan enige infor
matie op dit punt. 

Hoofdstuk 2, 'de geschiedenis van het kerkgebouw', had 
beter 'de geschiedenis van de bouw' kunnen heten. Het 
hoofdstuk eindigt immers met de inwijding van de nieu-

Hoorn oh ja 
Hoorn Oh ja. Van mensen en dingen die voorbij gingen 
1995. Samenstelling Herman Lansdaal Hans Schipper en 
Pim van der Waal. Hoorn, VVV Hoorn, 1995. 

Als je kijkt naar de jaren waarover 'Hoorn oh ja' iets ver
telt, mag dit jaarboekje nu zijn eerste lustrum vieren. 
Het moderne vervolg op de Kroniek van Velius zoekt 
intussen een andere uitgever, want de Hoornse VW 
moet door een andere organisatievorm haar initiatief uit 
1991 voortaan aan anderen overlaten. Dat lijkt intussen 
ook te lukken, waarmee de voortzetting van de fotogra
fische uitgave over Hoorn verzekerd is. 
Het is weer het vertrouwde boekje geworden met de 
belangrijkste persfoto's van de Hoornse gebeurtenissen 
in het afgelopen jaar. De bijpassende teksten kregen als 
het voorgaande jaar de indeling in acht hoofdstukjes 
Nieuws, Momenten, Cultuur, Historie, Mensen, Sport, 
Opvallend en Bedrijvigl)eid. Elk hoofdstukje wordt inge
leid met een gedicht van Herman Lansdaal in de hem zo 
karakteristieke stijl. Het geheel wordt afgesloten met de 
Kroniek van Hoorn waarin de kleine en grote gebeurte
nissen die het leven van de bewoners opvrolijkten door 
Pim van der Waal zijn geboekstaafd. Eigenlijk ontbreekt 
er ~ alleeH nog een overzicht van het Hoornse weer in 
1995, dat ontbrak bij Velius nooit. Maar ja, tegenwoordig 
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we kerk op 2 juli 1769. Hoofdstuk 4 vervolgt clan de 
geschiedenis van het kerkgebouw aan de hand van de 
restauraties vanaf 1825 tot nu toe. 

Bij de vijftien bijlagen zijn helaas, met uitzondering van 
nummer 8, geen bronnen vermeld. De meeste zullen 
berusten in het archief van de Lutherse gemeente van 
Hoorn, waarvan een plaatsingslijst bestaat met voorlo
pige inventarisnummers. 
Ook mis ik een verantwoording van de keuze van de bij
lagen. 
Het is niet duidelijk waarom de naamlijst der kerke
raaclsleden (bijlage 6) maar tot 1868 is opgenomen en 
niet is bijgewerkt tot 1995. Dat is een beetje jammer. 
Hetzelfde bezwaar geldt de paragraaf over het koster
schap (pag. 78 t/m 83), die om even onduidelijke rede
nen in de dertiger jaren van deze eeuw wordt afgebro
ken. 
Dit neemt niet weg dat ik grote bewondering voor dit 
werk heb. Willeke Jeeninga is er in geslaagd een schat 
aan informatie op een overzichtelijke wijze bijeen te 
brengen. De rijkdom aan illustraties geeft dit boek extra 
waarde. 
In drie jaar zijn zes delen van de Bouwhistorische reeks 
Hoorn verschenen. Het mag wel eens zwart op wit 
gezegd worden dat dit resultaat nooit bereikt zou zijn 
zonder de formidabele inzet en dadendrang van Arie 
Boezaard. Jk ben er van overtuigd dat al de anderen, die 
tot nu toe aan deze reeks hun beste krachten hebben 
gegeven, dit zullen onderschrijven. 
Ik hoop van harte dat de Publicatiestichting Bas Baltus, 
die de uitgave van deze reeks gaat overnemen, de vaart 
erin weet te houden. LH 

hebben we Erwin Krol en zijn collega's en die doen het 
in kleur. 
De redactie lag weer in de geoefende handen van 
Herman Lansclaal - hij zorgde ook voor de teksten - en de 
foto's kwamen uit handen van Marcel Rob, Henk de 
Weerd, Theo Groot en Joop Broek. De bedrijven en 
instellingen die deze door en door Hoonse uitgave 
mogelijk maakten - ik telde er dertien - vindt U op de een 
na laatste pagina. 
Op de inhoud ga ik niet in, want dan koopt U het boek 
niet meer. Hoogstens zou iets gezegd kunnen worden 
over de accenten die er gelegd worden. Als ik het boek 
doorblader, valt me op, dat er ontzettend veel geopend 
wordt in deze stad. Je zou zeggen, dat het leven er goed 
is. Daar tegenover valt die ene pastor die vertrekt, in het 
niet. 
Wat inhoud en vormgeving betreft is er in vergelijking 
met het vorige jaar·weinig veranderd. Het omslag blijft 
nog steeds zo bont dat een kleurenblinde er hoofdpijn 
van krijgt. Het nut van een indeling in acht hoofdstukjes 
blijft me ontgaan. Allochtone fietsende vrouwen vind ik 
even opvallend als een jongen die van acht meter hoog
te in het water springt. Een kleine index op personen en 
of gebeurtenissen en plaatsen zou de bruikbaarheid 
belangrijk vergroten. Dan wordt het wat meer dan een 
aardig fotoboekje. Maar ik blijf het onze lezers aan
bevelen. 
Verkrijgbaar bij WV en de Hoornse boekhandel. De 
prijs is f t3,90. Henk Saaltink 



Het is misschien niet alle lezers en speurders 
van deze rubriek opgevallen, maar we zijn nu 
aan de elfde jaargang met bijdragen voor de 
rubriek 'Men vraagt ons' begonnen. In het 
maart-nummer van 1986 verscheen het eerste 
artikel in deze reeks. Voortgekomen uit een 
paar ingezonden brieven met vragen naar op 
foto's voorkomende onbekende personen. En 
die vragen kwamen weer voort uit de verhalen 
van Ridderikhof, opgetekend door de onvolpre
zen Jan Onstenk. 
Tien jaar 'Men vraagt ons' betekent een paar 
honderd foto 's met onbekenden.. Sommigen 
maakten een schat aan herinneringen los, 
andere ontketenden hevige discussies, ook 
waren er die bijna onmerkbaar weer in de 
schoenendoos of het album verdwenen waaruit 
ze tevoorschijn waren gekomen. De nieuwsgie
righeid naar ons eigen verleden blijft. Wat ons 
zelf met het verleden bindt, onze voorouders, 
de geschiedenis van de plaats waar we leven 
en werken, daar willen we achter komen. 
Laten we het zo houden. 

Wat er binnenkwam 
Ik ontving nieuwe foto's van de nu 95-jarige mevrouw 
Rijswijk-Holle. Ze stuurde mij deze opnamen, omdat op 
enkele ervan Aaf Deil te zien is, de vrouw die een moe
dige rol in het Hoornse verzet heeft gespeeld!. Hoewel 
van de meeste op de foto's voorkomende personen de 
naam bekend is, meende ik, dat de aanwezigheid van 
mevrouw Dell een voldoende reden is om deze opnamen 
te plaatsen. Mevrouw v.d.Storm-Stumpe1 stuurde me 
nog een foto met een groepje dansende Hoornse meis
jes. 
Gegevens over personen op eerder geplaatste foto's 
ontving ik van de heer of mevrouw A.P. Koeman te 
Heiloo, mevr. Ciel Lampe-Visser te Hoorn, de heer Bram 
van Rosmalen te Eindhoven, mevrouw v.d. Storm
Stumpel te Bussum, Jan Verduyn van Het Dal en Jaap 
Zuiker van de Tweeboomlaan. Mijn hartelijk dank aan 
alle informanten en inzenders. 

Scherpe blik en Hoorns onderwijs 
De heer of mevrouw A.P. Koeman gaat terug naar foto 4 
op blz. 81 van het juni-nummer van de vorige jaargang. 
Daarop is een hoogtepunt van de bevrijdingsfeesten in 
de zomer van 1945 te zien, namelijk een muziekuitvoe
ring van het mandolinegezelschap 'Entre nous'. De 
derde heer van links op het podium - hij draagt een 
zwart pa~ - is Lourens Schagen. Hij was de oudste zoon 
van 'moeder' Schagen die een kruidenierswinkel dreef 
op het Oost. Zelfs op het origineel is deze heer nauwe
lijks te onderscheiden. Mijn bewondering dus voor de 
scherpe blik van de informant(e). 

Een zeer uitvoerige brief kreeg ik van mevr. Ciel Lampe
Visser. Ze vertelde iets over de foto op blz. 161 van de 
vorige jaargang met de klas van Van Berkel. Maar niet 
alleen dat, want een heel stuk Hoornse onderwijsge
schiedenis kwam aan bod. Door plaatsgebrek heb ik 
deze hoeveelheid informatie enigzins moeten inkorten. 
De foto is gemaakt in 1940, toen deze klas 6 van school 
3 op de hoek van de Draafsingel en de Messchaertstraat, 
was ondergebracht in een vleugel van de oude Bank van 
Lening aan de Wisselstraat, waar nu Radio Hoorn 
gehuisvest is. Het eigen schoolgebouw was direct aan 
het begin van de oorlog gevorderd door de Duitse bezet
ter. Zoals reeds eerder _yverd opgemerkt is dit afgezien 
van de onvermijdelijke wijzigingen, dezelfde klas als op 
blz. 120 van het september-nummer. 
Mevr. Lampe vertelt, dat de heldere koppen naar ULO 
of HBS gingen. Dat kon via extra lessen van Van Berkel 
of de 7e opleidingsklas van Tuinstra, een aanhangsel 
van de gemeenteschool nr 2 in de Muntstraat. Degenen 
bij wie de kennis meer in de handen dan in het hoofd 
zat, kwamen in de gewone 7e klas, eigenlijk een deel 
van de 6e klas. Zij gingen na de 7e klas naar de huis
houd- of de ambachtschool. Er was, althans in Hoorn, 
nog geen bijzonder onderwijs. Leerlingen bleven vaker 
zitten. Voor deze oudere kinderen gold de regel dat ze 
naar een ambacht- of huishoudschool mochten aan het 
eind van het jaar waarin ze 13 werden, dat kon dus 
soms al na het vijfde leerjaar. In 1940 was er geen gewo
ne 7e klas, de leerlingen voor de 7e klas bleven deel uit
maken van de 6e. 
Nu de namen. Eerst de meisjes, ongeacht de rij, v. l.n.r. 
Atie Over de Linden, Thea Zuidweg, Ank Back, Lida van 
Berkel, Hennie Kuiper, Ida Brouwer, Ineke Pruimboom, 
Cilia Visser, Aukje Reitsma, Alie de Roos (nu de schrijf
ster Anke de Graaff) .. .Gemist wordt Stien de Waal. 
Jongens zittend v.l.n.r. .Jan v.d. Woude, Ale Oortman 
Gerlings, Piet Rijswijk, Jan Jongejan, Martien de Heer. 
Van hem zijn alleen een stukje haar en het voorhoofd te 
zien. Ik zou zelf zeggen dat dat geldt voor de vierde, Jan 
Jongejan. Verder Ted (Heelde) Bakker, Piet de Vries, Wim 
Okx en Jaap Koopen. Staand langs de wand v.l.n.r. Paul 
de Vries, Wim Bos, Sicco Hiemstra, Henk Menke, Jan 
Meppe, Jan Woestenburg, Klaas Duursma, Piet Roos, 
Paul Zee, Alex Knip, Joop de Boer. De namen van Paul en 
Piet de Vries kunnen verwisseld zijn. 

Drummers en Carolien Vuyten 
Bram Van Rosmalen heeft de foto met de drumband op 
blz 162 onder de loep genomen. Als oud inwoner van 
onze stad meent hij enkele van de drummers te herken
nen. Met hulp van kleuter- en andere schoolfoto's 
kwam hij tot de conclusie, dat uiterst rechts Henk Vonk 
staat en naast hem Gertjan(?) Spoelder. De hurkende 
tweede van links zou Adrie Bron kunnen zijn en de zes
de van links Kees Mulder van hotel restaurant De Ros
kam. De foto zou aan het eind van de vijftiger jaren ge
maakt kunnen zijn, de bloembak geheel rechts is een 
overblijfsel van de tienjarige herdenking van de bevrij
ding. Volgens .Jan Verduyn is de jongen die geheel links 
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gehurkt schuin voor de tamboer-maitre zit Peter Fikke. 
Volgens Jaap Zuiker is de vrouw met de vlag Alie 
Blokker. 
Mevr. v.d Storm-Stumpel verbetert zelf een door ons 
gemaakte tikfout in de tekst bij roto 4 op blz. 161. 
Carolien Vuijten moet 
zijn Carolien Nuyten. 
Zuiker geeft ook nog een 
naam bij de foto met 
personeel van de tim
merfabriek in 1914 (blz. 
160). De man links met 
wit overhemd en pet 
staande voor de deur 
met het opschrift 'Kan
toor firma J. A. Beek' 
heet Tonneman. 

Vishandel Van de Berg 
Jan Verduyn en Jaap Zui
ker konden nog het een 
en ander vertellen over 
de beide foto 's die be
trekking hadden op de 
vishandel van Jan van 
de Berg op blz. 161 en 
162 van het vorige num
mer. 
Volgens Zuiker zijn de 

Van de Berg begin ik dit keer met een opname uit de 
grote serie die ik van mevrouw Van de Berg-Blokclijk 
ontving. Als eerste plaats ik een foto die bij dezelfde 
gelegenheid a ls foto 6 uit het december-nummer is 
gemaakt (foto 1). Aan de rechterkant van de tafel met 

mensen op foto 6 aan het foto 1. Paling snijden bij visl1andel Van de Berg. 
paling snijden. Dat hield 
in dat men de inge-
wanden verwijderde, voordat men de vis ging roken. 
Met de figuur links beginnende en dan met de klok mee
gaand rond de hoop vis zien we Jaap Hoogervorst, Jan 
de Haart, Jaap Wolda, Jan van de Berg jr. en Corrie 
Faber. 
Op foto 7 zien we voor de auto staan v.l.n.r. Bertus 
(Bolle) v.d. Berg, ha lf daarachter met pet (ome) Jan de 
Best, met hand in de zij Piet van de Berg, Jan (Doebe) 
Blokdijk, Gerard van de Berg, Hein Selie, Jan van de 
Berg jr, half achter de volgende vrouw Jaap Wolda, de 
vrouw met de vis is Annie Groot, dan ook met vis 
(opoe) G. van de Berg-de Best, onbekende met kind 
(Zuiker) of Geertj e Lob-
bezo-Meeuws (Verduyn). 
Op de voorste rij v.l.n.r. 
met kind op schoot Jan 
(Duddel) van de Berg 
Chrz. , postbode Daan 
Wormsbecher, Jan (Dolf) 
de Haart, Dientje Vol
ten, de vrouw van Jan 
van de Berg jr. De drie 
kinderen geheel vooraan 
zijn volgens Verduyn 
Magreet Wolda, Piet van 
Maaren en Marijke Lob
bezo. Postbode Worms
becher woonde in één 
van de twee huizen op 
de hoek van de Wester
dijk en het Visserseiland. 
In het andere woonde 
Jan Blokdijk. 

De verzameling Van de 
Berg-Blokdijk 
Aansluitend op deze fo
to's van het bedrijf van foto 2. Muziehcorps "Apollo". 
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paling zitten van voor naar achter dan Corrie Faber, Jan 
van de Berg jr., Jaap Wolda en Jan de Haart. Rechts 
vooraan zit Jaap Hoogervorst. Graag de namen van de 
vier andere mensen en als het kan ook nog van de man 
met p ij p links achter, wiens gezicht half is argesneden. 
Foto 2 is ondanks de slechte staat waarin hij verkeert, 
een interessant exemplaar. Hij komt uit dezelfde verza
meling maar behandelt een geheel ander onderwerp. 
Mij is verteld , dat het om het muziekcorps Apollo gaat 
en dat links vooraan vader Blokdijk zit en rechts voor
aan ene Tol. Van U graag de andere namen en het jaar 
van de opname. 



Foto 3. Zanglwor Sappho tijdens een uitstapje. 

Zangkoor en gymnastievereniging. 
Foto 3 afkomstig van de heer Roos, toont de ca zestig 
leden van het zangkoor Sappho in een voor mij onbe
kende, bosrijke omgeving. Waarschijnlijk gemaakt in de 
tweede helft van de vijftiger jaren. Mij zijn slechts be
kend de tweede heer van links, op de achterste rij, zijn
de de heer J. Appel. Mevrouw Appel staat schuin links 

Foto 4. Gymnastiekvereniging DOS. 

voor hem. Zesde van links op de voorste, knielende rij 
is nu bekend als mevr. v.d. Schuit. De dame schuin links 
voor mevrouw Appel is door pijltjes aangegeven als 
'Mans'. Gaarne van U wat meer namen, alsmede de tijd 
en plaats van de opname. 
Foto 4 ter beschikking gesteld door mevrouw Hendriks
Hofstee, laat de gymnastiekvereniging DOS zien om-
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streeks 1933. De enige leesbare informatie waarover ik 
beschik, is, dat het kind vóór de juffrouw - bedoeld is 
waarschijnlijk de dame met het rondje hoedje - ene 
Hofstee is. Graag de namen van de andere kinderen en 
zo mogelijk de juiste datum van de opname. Gezien het 
feit, dat de meeste geportretteerden de 70 al ruim gepas
seerd moeten zijn, zal dat niet eenvoudig zijn. Ik wens U 
succes. 

Normaalschool 
Het artikel van Herman Lansdaal over de dames Deil en 
Van Vliet heeft ook onder de fotovrienclen van deze 
rubriek wat los gemaakt. Ik ontving van mevrouw 
Rijswijk-Holle en van de heer D. Deil dezelfde foto van de 
klas van de Hoornse normaalschool uit 1916/17 of 1919, 
daarover is men het niet eens, waarop volgens de heer 
Dell Aaf Deil zou moeten staan. We hebben echter ster
ke aanwijzingen, dat het hier niet om Aaf Deil, maar om 
de in 1901 geboren Geert Deil gaat. Hierover later. Ik 
plaats de foto desondanks (foto 5), omdat het een schit
terende opname is en ook om de historische waarde. 
Oude foto's als deze geven een volstr~kt verdwenen ver
leden precies weer. Daar kan geen geschiedsschrijver 
tegenop. 
Normaalscholen verzorgden in die tijd de opleiding tot 
onderwijzer samen met de kweekscholen. Voor toela
ting tot een kweekschool waarvan er maar drie in het 
land waren, namelijk te Groningen, Haarlem en 's-Herto
genbosch moest een examen worden afgelegd, terwijl 
meisjes helemaal niet werden toegelaten. Bij normaal
scholen werden die eisen niet gesteld. Vandaar dat het 
aantal meisjes op de normaalscholen overheerste. In 

Foto 5. Klas van de Hoornse normaalschool, 1916117 of 1919. 

44 

1913 werd de Hoornse normaalschool ondergebracht in 
het voormalige gebouw van cle VOC aan de IVluntstraat. 
Tot in dat jaar was de HBS daar gevestigd, maar die ver
huisde naar een nieuw gebouw aan de IVlesschaert
straat. De foto is genomen aan de achterzijde, de Wis
selstraatzijde dus. Ik begin met de achterste rij meisjes. 
V.l.n.r. l.Fokje Smit uit Enkhuizen, 2.Nel Kaat, 3.Mien 
Holle (de inzendster), 4.Riek Neuteboom, 5.Nelly Visser 
uit Westerblokker (volgens Deil), Gré of Grietje Fris (vol
gens mevr. Rijswijk), 6.Gré Fris uit Abbekerk (D), onbe
kend bij R., de twee volgende staan tegen het rechter 
raam 7. Elly Dibbits, 8. Truus van Hees. Rechts voor Elly 
Dibbits 9. Iet of Ida Brouwer uit Westwoud, rechts daar
van 10. L.v.d. Veen (D), onbekend bij R., 11. Visser (D), 
Spaan (R). 
Tweede rij meisjes v.l.n.r. 12.onbekend, 13. Emmy de 
Boer, 14. Marie du Pied, 15. Scholten (D), Nel Kok (R), 
16.onbekend (D), Beb Feyken (R) , 16.S.Holzmuller, 
leraar rekenen aan de Norrnaalschool. Voorts hoofd van 
de Muntstraatschool,in de wandeling de klompenschool 
genoemd. 18. Dieuw Rooker uit Enkhuizen, 19. onbekend 
(D), Guurtje Rond, later de vrouw van Ridderikhof, 20. 
Gonnie Bosman uit Oudendijk, 21. onbekend. 
Derde rij beginnende met twee jongens, verder meisjes: 
22.Jerre Kwaad, 23.Klaas Beunder, 24.onbekend (D), 
Truus Rodenhuis (R), 25.Riek Klijn, 26.onbekend (D), Aal 
Scholten (R), 27.De Boer (D), Annie Visser (R), 28.Van 
Veen (D), Marie van Essen, 29,onbekend (D), Geertje 
Boekel (R) 
Vierde rij meisjes met een jongen in het midden achter 
de liggende jongens op de voorgrond: 30. onbekend (D) , 
Cor de Vries (R), 31.Trien Winkel, 32. de jongen niet 



moeilijk is, maar misschien kunnen de des
kundigen onder onze leden nog wat ontbre
kende namen geven. 
Nu het probleem. Volgens een bij de foto 
geleverde namenlijst is nr 36 Aaf Deil. Een 
notitie achter op het karton zegt, dat het 
G.K. (tante Geert) Deil betreft, op 10-09-1901 
in Hoorn geboren. Er bestaat nog een 
andere opname met leerlingen van de 1 e 
klas van de voorbereidende school van de 
normaalschool, waarop een Geer Deil staat 
die een grote gelijkenis heeft met het meis
je Deil met onze foto. Bovendien noemt 
mevr. Rijswijk het meisje op onze fot o uit
drukkelijk Geer Deil. 
Ter vergelijking een foto waar Aaf Deil wel 
op staat (foto 6). Dit is het onderwijzend 

. personeel van de lagere school op de hoek 
van de Draafsingel en de Messchaertstraat 
ca 1923. Achterste rij v.l.n.r. H.J. Holle (de 
inzendster), Aaf Deil, P. Rijswijk, .J. Zwarte-

Fo10 () Onderwijzend personeel van de school (wel? Draafsingel-Messchaertstraat. kant, C. v.d. Oord, Trien Winkel. Voorste rij 
Bets van Berkel, Halebos, Jan van Berkel, 
Cor Bruin, An Offringa. 

genoemd door D, Chris Tinkelenberg (R), 33. niet 
genoemd door D, Tiets Nooitgedacht (R), 34. Aaf Harder 
(D), Alie Harder (R), 35.Co Demmendaal, 36 Aaf Deil (D), 
Geer Deil (R). 
Vijfde rij liggende jongens: 37.Piet Lub uit Enkhuizen, 
38.Nico van de Lijn, 39.Niet genoemd door D., Klaas van 
Urk (R), 40.Niet genoemd door D., Thoma (R), 41. Ariën 
Beunder, 42..Jo Zwagerman, 43.De Boer (D), Dirk van 
Dijk (R). 
De leraren aan de rechterzijde v.r.n.l. N.H.Bruins, d irec
teur en leraar Nederlands, Hermans uit Edam, leraar 
tekenen. Als bijzonderheid deelde mevr. Rijswijk mee, 
dat de man een houten been had. Gerrit Hop, muziekle
raar, Van Dijk, leraar natuurkunde. Ik begrijp dat het 

IJsfabriek 
Met de laatste foto verlaten we de onderwijswereld. We 
zien hier een eerste steen legging .. Volgens de tekst die 
op het origineel beter te lezen is dan op de afdruk gaat 
het om een uitbreiding van de N.V. Hoornsche IJsfabriek 
en werd die eerste steen - zo te zien ging er al een heel 
muurtje aan vooraf · gelegd door H.M. Polak Szn op 
26 maart 1928. Dat zal clan wel de jongeman met het 
schootsvel en de troffel zijn. Van U de namen van de 
overigen. 

1. Zie ook de artikelen van cle hand van Herman Lansdaal op b lz. 3-8 
en 47-49 in de vorige jaargang. 

Foto 7. Eerste steenlegging voor de uitbreiding van de lfoomsche IJsfabriek. 
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Een Nieuwedieper in Hoorn 

Als zoon van een Hoornse vader, kon het niet uitblijven 
dat ik, wonend in Den Helder, vaak uit logeren ging in de 
Coenveste. Ik heb het over de jaren '20-'30. Vanaf mijn 
prilste jeugd tot nu toe is dat beeld van het Grote Noord 
van toen in mijn herinnering gebleven. De hardstenen 
stoepen met putdeksels en de smeedijzeren hekken en 
het huis van mijn grootouders, Herke en Dieuw Kool, 
wonende op nr. 48, waar thans Bloemenservice Haring 
gevestigd is. 
Zij hadden drie zoons, Dirk getrouwd met Nel Heuvel, 
Willem getrouwd met Cas Masteling en Pieter Kool (mijn 
vader) met Gre v.d. Blom uit Den Helder. 
Boven woonden Dirk Kool met vrouw en twee dochters, 
Dinie en Belia. Ook de HBS-leraar Spruit woonde bij mijn 
grootouders. 
Eindeloos is gespeeld in de lange gang en de tuin van 
het huis met de kinderen uit de buurt, Mieke Eiken, Meja 
Kortebos, Rietje en Henk Volden, Frans Hulskes en nog 
meer kinderen van de Kerksteeg en het Nieuwe Noord. 
De winkel van Hermarij was voor ons een klein paradijs
je. Ook de andere zaken van het Grote Noord zijn in mijn 
herinnering gebleven, zoals de bioscopen Victoria en 
Wilson, De Jong en Eilander, Jan Volten de loodgieter, 
bakker Van Veen, Stumpel en Meurs' Muziekwinkel. De 
smederij van Masteling op het West, zie ik nog zo voor 
mij. 
Midden jaren '30, na het overlijden van mijn grootvader 
Herke Kool, heeft mijn grootmoeder het huis verkocht 
aan Floor Muller, die er een rijwielzaak in vestigde. De 
familie Muller had twee dochters, Janny en Tiny. Muller 
voerde een eigen merk fietsen en tijdens mijn logeer
partijen hielp ik in de werkplaats. Dat was in de tijd dat 
achterlicht op de fiets verplicht werd, dus werk genoeg. 
Ik herinner mij nog de prijs, achterlicht van Philips 
f 0,65 en gratis montage. 

f \ 
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door Herke Kool 

Rens de Vries was zijn monteur die mij het fietswielen
spaken heeft geleerd wat ik nog steeds beheers. 
Mijn grootmoeder verhuisde naar de Veemarkt, waar nu 
Taxi Kok gevestigd is. 
Een trekpleister voor mij was de voetbrug over het 
spoor aan de Koepoortsweg. Ik was daar niet weg te 
slaan om na zo'n bezoek aan de brug roetzwart thuis 
terug te keren (toen nog niet wetende, dat ik later zelf 
onder die brug zou rangeren). 
Zo ging dat jaar in en jaar uit en er gebeurde niet veel in 
Hoorn, tot in 1940 de oorlog uitbrak en wij van Den 
Helder naar Hoorn evacueerden. Na tijdelijk gewoond te 
hebben bij mijn grootouders op de Veemarkt, bij fam. H. 
Ottens op 't Keern en bij Vis de melkboer op het Grote 
Oost, kregen wij een woning op de Koepoortsweg 53, de 
huidige bank. Ik heb ook nog een halfjaar de ambacht
school aan 't Keern bezocht met directeur Neuteboom 
en de leraren Groet" Bergman en Croone. 
Ik kwam op 2 januari 1941 bij .Jan v.d. Leek in dienst als 
magazijnbediende. Daar heb ik 18 maanden gewerkt. 
Ook waren daar Klaas en Harry Hoekstra in betrekking. 
Door mijn werk bij Jan v.d. Leek, kwam ik alle dagen bij 
het bodecentrum op de Vale Hen. Ik herinner mij nog de 
bodes Meester, Vlietstra, Peerdeman en Meereboer. In 
deze periode kwam ik veel in de pastorie van de 
Noorderkerk, waar Jan Veer woonde met vrouw en zoon 
Herman en dochter Trien. 
Jan Veer was behalve koster, binnenvisser en vroeger 
was hij machinist op gemaal Schellinkhouterdijk. Ik was 
lid van de N.C.J.V. met o.a . .Jan de Boer en zijn vrouw, 
Janny Muller, Janny Heertjes , Janny Keetman, Chris 
Haas, Nel Moerbeek en Jaap Appel. AI deze mensen her
inner ik mij nog goed. 
Wij deden aan volksdansen in een gebouwtje in het 
'Arminiaanse Glop'. Dansen was verboden en daarom 

gingen we vaak een biertje 
drinken bij Marie Brosius 
op het Breed, of in de 
Volendammer in de Grote 
Haven steeg. 
Op 20 september 1942 trad 
ik in dienst van de N.S. in 
Hoorn. Veel personeel en 
veel werk. 
Hier de namen van het per
soneel van toen: Gerrit 
Boon, Reier Kaljee, Wim 
Walraven·, Piet Blokdijk, 
Teun Pol, Arie Tak, Rein 
Zomerdijk, Piet Takes, Henk 
Ottens, J. v.d. Veen, Klaas 
de Heer, Piet v. Westen, 
Leen Gautier, Gerrit West
meier, Ijzendoorn, De Boer, 
Th. v.d. Zee, C. Domper, 
Piet de Vries, Johan v.d . 
Zee, Geert Boer, Orse'i, Hil
leni us, Barend Bovenhof, 
Roel Wormsbecher, Jan 
Ursum, Piet Willeboer, Coen 
Yiege, Nico v. Dijk, Jan 
Hoen, Tinus Hokkeling, 



Hannes v. Dijk, Willem Selie, Tiny Sernee, Tiny Groet en 
Riek Dapper. 
Mijn werkzaamheden bestonden uit: laden en lossen 
van treinen, onderhoudswerkzaamheden en de rijwiel
stalling. 

Op 12 december 1942 werd station Hoorn door Engelse 
vliegtuigen beschoten, waarbij Jan Hoen een schot door 
zijn oorlel kreeg en een medewerker van Van Gend en 
Loos ernstig werd gewond door een schot in zijn rug. 
Loodsbaas Freek Hart kwam er ongedeerd af. 
De meisjes van de wachtkamer haalden op dat moment 
warm water van de locomotief. Zij kwamen met de 
schrik vrij. Ik zelf liep op het toenmalige 3e perron en 
dook daar vandaan, met een noodsprong achter de 
kachel van de lste klas wachtkamer. 
Plieger was wegopzichter. Hij woonde boven het station, 
net als Hillenius de stationschef. 
De beschietingen door vliegtuigen op treinen namen 
steeds grotere omvang aan. Daarbij kwam onder meer 
de heer Sopar van het Hotel op de Veemarkt om het 
leven. Het Missiehuis was door de Wehrmacht gevor
derd, het herbergde vele soldaten, die om de paar maan
den werden afgelost door nieuwe troepen. 
De goederentreinen van Hoorn naar de veilingstations 
zorgden voor een goede aanvoer van aardappelen, 
groente en fruit . Ons personeel profiteerde daarvan, 
want deze artikelen werden steeds schaarser. Het vei
lingpersoneel zorgde in het algemeen goed voor ons. 
Ook hadden we alle dagen treinen met arbeiders 
(meest Amsterdammers) die ergens in West-Friesland 

Geachte redactie, 

werk moesten uitvoeren. Deze treinen zaten op de terug
weg vol levensmiddelen. De reizigers organiseerden van 
alles om thuis maar wat te e ten te hebben. Af en toe 
werden de treinen gecontroleerd door politie en 
ambtenaren. Dan werd alles in beslag genomen. Het was 
diep treurig om dat te zien. 
Op 1 oktober 1943 kreeg ik bericht dat ik was aangewe
zen voor tewerkstelling bij de Duitse Spoorwegen in 
Leipzig. Ik ben 7 oktober 1943 daarheen vertrokken, 
met nog 79 andere spoorjongens. 

Op 7 juni 1945 kwam ik terug boven op de cabine van 
de bestelwagen van de Firma Groot uit de Kruisstraat . 

De Koepoortsweg was één vlaggenzee ter ere van mijn 
thuiskomst. Ik kreeg van ds. Dijkstra een fles wijn om 
dat te vieren. 
In Hoorn was de bevrijding in volle gang. We hebben 
wat afgedanst in de Witte Engel, Keizerskroon, Hotel 
Geel en het Park op de muziek van de Dolly's en de 
Jitterbugs. 
Mijn Hoornse tijd eindigde in 1947, door overplaatsin
gen naar andere standplaatsen. 
Het was in Hoorn een komen en gaan van personeels
leden, teveel om op te nomen. De personeelsvereniging 
bloeide, de toneel- en feestavonden waren altijd een 
succes. 

Ik denk vaak aan mijn tijd in Hoorn. Op Lappendag zie ik 
nog wel eens oude kennissen van toen. Ik woon nu in 
Eerbeek (Glei), maar ik kom nog altijd graag naar Hoorn 
terug. 

Lezers 
schrijven 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van 
het l~wartaalblad die willen reageren op 
geplaatste artikelen, vragen willen stellen of 
l?ritieh willen leveren. De bijdragen worden 
geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de 
redactie of het bestuw: Er kan alleen schrifte
lij!? gereageerd worden. 

Reactie van Han Evers op thema in kwartaalblad 
dec. 1995 

Als Horinees wil ik graag reageren op "Het Lidwoord" op 
blz. 143 van het kwartaalblad van december 1995. 
Uitgaande van het gewoontegebruik van Horinezen van 
plaatsing van lidwoorden voor st raatnamen kan ik u 
meedelen dat dit gebruik juist is, volgens het woorden
boek der Nederlandse taal. Indien een de-lidwoord 
wordt gebruikt geldt deze regel voor een man
nelijk/vrouwelij k woord, zoals Ramen, Gouw, Veemarkt, 
-laan, -straat etc. en een het-lidwoord voor een onzijdig 
woord, zoals Noord, Oost, West (verkortingen van 
Noorden, Oosten, Westen). 
Deze regel is ook toegepast bij straten, gebiedjes welke 
een lidwoord in zich dragen, zoals ' t Glop, 't Jeudje. 
Voilá. Verwarring is niet nodig. 

Han Evers 

De/Het Oost, Noord, West. Een reactie. 

In "Oud Hoorn", 17e jaargang, nr. 4 van 15 december 
1995 reageert de redactie op opmerkingen over het lid
woord (de, het) voor (Grote, Kleine, Nieuwe) Noord, 
Oost of West in Hoorn, en concludeert dat iedereen vrij 
is "de" of "het" te gebruiken voor historische straatna
men. 

De redactie baseert deze mening op een bron: de 
straatnamenlijst van 1888, waar het overgrote deel van 
de straatnamen zonder lidwoord is vastgelegd. De 
redactie ziet over het hoofd dat lijst van straatnamen in 
het a lgemeen nooit met een lidwoord worden weerge
geven. 
Beter lijkt het me historische stadskaarten te bestude
ren of kronieken van Hoorn door te kijken. Daar worden 
soms straten aangeduid zonder lidwoord. Maar àls er 
een lidwoord wordt gebruikt dan is dat "het" voor de 
straatnamen (Grote, Kleine, Nieuwe) Noord, Oost en 
West. 
Ik ·wijs u op H.W. Saaltink: Hoorn in Kaart, waar, als er 
een lidwoord voor Noord, Oost of West staat, het onzij
dig lidwoord "het" wordt gebezigd, en dat op verschil
lende kaarten. 
Daarnaast verwi js ik naar verschillende kronieken. Ik 
zocht in Velius (1740), Feyken Rijp (1706), Abbing, deel 
1en2 (1841/42), Kroon en Kapteyn (1891) en Vervolg op 
de Chronyk der stad Hoorn (1992), met als resultaat Het 
Noord , Oost en West, nergens "de". 
Het gaat niet om bezorgdheid, zoals de Redactie veron
derstelt, maar om historisch besef, zeker nu Hoorn de 
laatste tijd sterk is gegroeid door import van buiten af 
en door de overloop, als dat woord nog bestaat. 

C. Schriekx 
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