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Oud Hoorn 
Opgericht 7 juni 1917. 
Artikel 2 der statuten, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 25 november 1989 
en vastgesteld bij notariële akte van 12 februari 1990: "De vereniging stelt zich ten doel het 
behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad 
Hoorn. een en ander in de ruimste zin". 
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Bij de voorplaat: 
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Museumstoomtram als 
industrieel erfgoed 
De museumstoomtram Hoorn-Medemblik is een 
van de vier museale instellingen die onze stad 
rijk is. De museale doelstelling van. de musern
stoomtram is het levend houden van de 
geschieden.is van de stoomtram in Nederland 
en het levend houden van de geschiedenis van 
de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik. 

Deze twee doelstellingen hebben op zich feitelijk niets 
met elkaar te maken. Immers, een stoomtram en een 
lokaallijn zijn niet alleen wettelijk twee totaal verschil
lende dingen. Ook het rollend materieel , de infrastruc
tuur, de beveiliging e.d. zijn wezenlijk anders. 

Toch heeft de museumstoomtram goede redenen om 
toch ook de lijn Hoorn-Medemblik onderdeel te maken 
van de museale doelstellingen. In de eerste plaats 
natuurlijk omdat het nu eenmaal de lijm is waarop de 
Museumstoomtrams rijden en in de tweede plaats 
omdat de uit 1887 stammende lijn de laatste compleet 
bewaard gebleven lokaalspoorlijn in Nederland is. 
Niet alleen de lijn zelf is nog volledig in tact, ook zijn 7 
van de oorspronkelijk 10 stations nog aanwezig. Drie 
hiervan zijn in eigendom dan wel in beheer van het 
Museum. 

Stoomtrams in Nede1·Iand 
Ooit was de stoomtram ten plattelande een net zo van
zelfsprekend verschijnsel als de gele streekbus dat nu 
(nog) is. 
Op het hoogtepunt van de geschiedenis - halverwge de 
jaren '20 - lag er een net van zo'n 4000 kilometer en wer
den vele honderden stadjes, dorpjes en gehuchten ver
bonden met de grotere centra. Voor de ontsluiting van 
het platteland is de Nederlandse stoomtram van 
onschatbare waarde geweest. 

door Harry van Lunteren 

Harry van Lunteren is in het dagelijks leven werk
zaan als Chef Vervoer & Handelszaken bij de 
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Daarnaast is 
hij mede-oprichter en bestuurslid van het Museum 
van de Twintigste Eeuw en voorzitter van de 
Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad. 

Om in de buurt te blijven: de Westfriese Stoomtramweg 
Maatschappij met de lijn Hoorn-Enkhuizen vertrok ooit 
vanaf de Korenmarkt om via het Grote Oost, Rode Steen, 
Grote Noord en Stationsplein de Koepoortsweg te berei
ken. Als stoomtram heeft hij slechts in 1883 en 1884 
gereden, daarna werd hij een paardetram, die zelfs een 
tijdje door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 
werd geexploreerd. De lijn werd . toen ingekort tot de 
Rode Steen. Foto's van de paardentram op het Grote 
Noord zijn er genoeg, maar wie o wie kan ons helpen aan 
een foto van een stoomtram op de Korenmarkt of op het 
Grote Oost? 

Met de sluiting van de lijn Spijkenisse-Hellevoetsluis -
het laatste restant van het ooit zeer omvangrijke eilan
dennet van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij -
op 14 februari 1966 kwam hieraan een eind. 

Een aantal zogenaamde "liefhebbers" had gelukkig tijdig 
in de gaten dat hiermee een belangrijk stuk cultureel erf
goed dreigde te verdwijnen. Al tijdens de oorlog zijn zij 
begonnen met het veilig stellen van rollend materieel 
van de verschillende verdwijnende stoomtrambedrij
ven. 
Bij de definitieve opheffing van de RTM werd van dat 
bedrijf een groot aantal voertuigen aangekocht alsmede 
een deel van het emplacement te Hellevoetsluis. Dit 
vormt inmiddels de basis van het Rijdend Tram 

Museum bij Port Zelande aan de 
Brouwersdam. 
Voor het normaalsporig materieel 
werd stallingsruimte gevonden in de 
voormalige motorwagenloods op 
het emplacement in Hoorn. Met 
twee locomotieven - waaronder een 
heuse stoomtramlocomotief - werd 
hier in 1968 voor het eerst mee naar 
Medemblik gereden. Daarmee werd 
de basis gelegd voor een zeer bij
zonder museum van ruim 20 kilome
ter lengte, dat in 1998 het dertigjarig 
bestaan zal vieren. 

Roerend erfgoed 
Het rollend materieel van de 
Museumstoomtram, voor zover het 
om het historisch Nederlands mate~ 
rieel gaat, en ook de collectie van 
het Nederlands spoorwegmuseum 
en andere organisaties vormen teza-
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men een collectie roerend cultureel erfgoed met de 
daarbij behorende blijvende historische waarde. 
Het is van het allergrootste belang duidelijk vast te stel
len welk materieel wel en welk materieel daar niet bij 
hoort. 
Deze collectie roerend erfgoed maakt deel uit van de 
zogenaamde "Collectie Nederland", waar ook zaken als 
de Nachtwacht, het Paleis op de Dam maar ook onze 
eigen Oosterkerk deel van uitmaken . 

Met het opstellen van het Deltaplan voor het Cultuur
behoud is de discussie over wat er wel en wat er niet bij 
de Collectie Nederland hoort, actueel geworden. 
Immers, alleen restauraties van collectie-onderdelen die 
tot de Collectie Nederland worden gerekend komen in 
aanmerking voor subsidie vanuit het Deltaplan. 
In de troonrede van 1996 hopen we te vernemen wat 
voor plannen Staatssecretaris Nuis heeft met het 
Deltaplan. 

Een aantal stukken uit de collectie van de Museum
stoomtram hoort zeker bij de Collectie Nederland maar 
tegelijkertijd hoort een deel van het materieel er ook 
zeker niet bij. Heel veel mensen kennen de Museum
stoomtram als een blauwe locomotief met een lange 
sleep creme met bruine rijtuigen . Welnu, daar zit niets 
van enige museale waarde tussen! 

Teakhout en koper 
Om welk materieel gaat het dan wel? Natuurlijk om NS 
stoomlocomotief 7742, beter bekend als "Bello". Deze in 
1914 gebouwde lokaallocomotief is vooral bekend 
geworden omdat locs van dit type vanaf 1935 tot aan de 
opheffing in 1955 de stoomtrams van Alkmaar naar 
Bergen aan Zee trokken. Daarna heeft de loc een aantal 
jaren als monument in Bergen gestaan om vervolgens in 
1978 te zijn overgedragen aan de Museumstoomtram. 
Hier werd de loc na een ingrijpende en kostbare restau
ratie ij 1985 opnieuw in dienst gesteld. Sinds die tijd is 
"Bello" met het vele glimmende koperwerk een bekende 
verschijning tussen Hoorn en Medemblik en het onbe
twiste pronkstuk uit de collectie. 
Overigens, in de jaren '20 stonden locs van dit type ook 
in depot Hoorn en verzorgden zij ondermeer de dienst 
op de lijn naar Medemblik. In dezelfde periode had mijn 
overgrootvader als hoofdconducteur gedurende enkele 
jaren standplaats Hoorn en woonde hij in een van de 
oude spoorhuisjes aan het ABC. 
Zo'n vijftig jaar later verhuisde ik zelf naar Hoorn, even
zeer vanwege spoorse activiteiten! 

Van de acht stoomlocomotieven zijn er nog 4 daadwer
kelijk afkomstig van stoomtrambedrijven: de vierkante 
locs 8 van de Haagse Tramweg Maatschappij (nog te res
taureren) en 18 van de Gooische Stoomtram (rijvaardig) 
en verder de locs 23 van de Westlandsche Stoom
tramweg Maatschappij (nog te restaureren) en de 
prachtige loc 26 van de Limburgse Tramweg 
Maatschappij. 

De laatste loc wordt thans, na zo'n 20 jaar bij de 
Museumstoomtram dienst te hebben gedaan, van een 
nieuwe ketel voorzien. Gebouwd in 1922 door Hanomag 
is het een van de fraaiste exemplaren van het zoge
naamde Verhoop-type, een Nederlands ontwerp dat 
gerekend mag worden tot de hoogtepunten uit de 
stoomlocomotief-ontwikkeling. Tegelijkertijd wordt de 
locomotief volledig gerestaureerd. Hiervoor is o.a. geld 
uit het Deltaplan en van het VSB Fonds verkregen. 
Van de vier overige locs is er een nog niet rijvaardig. 
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Deze loc is identiek aan de serie 6500 van de NS, een 
klein type lokaalspoorlocomotief. 
De drie andere locs zijn alle industrielocs. De blauwe loc 
5 (1929), de rode Joe 16 (1943) en de lichtgroene loc 30 
(1908) zijn rijvaardig en voeren het merendeel van de 
diensten uit. Dankzi j hun attractieve uitmonsteringen 
zijn zij bij het publiek zeer geliefd en dat maakt veel van 
hun niet-museale waarde goed. 
Naast de historische stoomlocomotieven beschikt de 
Museumstoomtram over 5 gerestaureerde stoomtram
dienstwagens. Gezamenlijk vormt dit materieel een 
prachtig stoomtramstel dat op bijgaande foto is te zien. 
Dit stoomtramstel rijdt altijd de diensten die om 13.20 
uit Hoorn vertrekken en is oneindig veel mooier dan het 
Oostenrijkse ( creme/bruin) of Zwitserse (donkergroen) 
lokaalspoormaterieel. 

Een van de rijtuigen, dec 205, en de beide dienstwagens 
(personeelswagen PI en koppelwagen K 16) zijn afkom
stig van de Nederlandse Tramweg Maatschappij, die een 
uitgebreid net exploiteerde in Friesland met uitlopers 
naar Groningen, Assen en Steenwijk. 
De beide teakhouten rijtuigen zijn afkomstig van de 
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, die tussen 1898 
en 1966 het eilandennet vanuit de Rotterdamsche 
Rosestraat exploiteerde in de Hoekse Waard en op 
Voorne Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen
Duivenland. In Rotterdam reed de tram ondermeer over 
de Boergoense Vliet en kruiste dan de Frans Bekker
straat, waar ik op nummer 143c in 1956 werd geboren. 
Als ik om de hoek van de straat keek zag ik "de moorde
naar". 
Dan zijn er nog de teakhouten rijtuigen 21 en 22 van de 
Gooische Stoomtram, de maatschappij die vanaf 1881 
tot kort na de oorlog de verbinding tussen het 
Amsterdamse Weesperpoortstation en het Gooi onder
hield. 

Schuurtjes en noodwoningen 
In de werkplaats van de Museumstoomtram wordt op 
dit moment hard gewerkt aan het herstel van het teak
houten rijtuig AB 6 van de Stoomtramweg Maatschappij 
Zutphen-Emmerich. Dit rijtuig werd in 1994 "gevonden" 
in een tuin in Epe. Hier werd het rijtuig in 1935 na de 
opheffing van de tramdiensten als tuinhuisje neergezet. 
Het in 1901 gebouwde rijtuig heeft langer stilgestaan 
dan het ooit heeft gereden! (Zie foto pag. 97.) 
Het is wellîcht voor een buitenstaander niet in te schat
ten welke emoties de vondst van een dergelijk rijtuig bij 
de staf en medewerkers van de Museumstoomtram 
teweeg brengt. Bij de binnenkomst van de bak in Hoorn 
had ik zelf de tranen in de ogen. Je vindt tenslotte niet 
iedere dag een tot dan toe onbekende Rembrandt! 
Het rijtuig kon alleen uit Epe worden weggehaald door 
het over het huis heen te takelen. Dit spectaculaire 
transport heeft destijds het .Jeugdjournaal gehaald en 
nog altijd komem er kinderen vragen naar "de lucht
tram". Zoals het er nu naar uitziet zal het rijtuig in 1998 
in volle glorie opnieuw in dienst worden geste ld . 

Veel voormalige stoomtramrijtuigen en -goederenwa
gons kregen na de opheffing van de stoomtramlijnen 
een tweede leven als noodwoning of als schuurtje. Zo 
kan men door heel Friesland nog vele tientallen voor
malige NTM-goederenwagons bij boeren terugvinden. 
Doordat een deel van de stoomtramlijnen kort na de 
oorlog werden opgeheven kwamen de rijtuigbakken ter 
beschikking toen de woningnood op z'n hoogtepunt 
was. In Hilversum was er zelfs een heus tramdorp. Voor 
een aantal van die bakken betekende dit de redding 



Het "tuinhuisje" wordt verwijderd uit een tuin in Epe (1994). 

voor het nageslacht. In haar depot te Beverwijk en bij 
diverse eigenaren in het land heeft de Museum
stoomtram zo'n 30 te restaureren rijtuigen en goederen
wagen bakken staan. Naast materieel van de NTM 
bevindt zich daarbij materieel van de Dedemsvaartsche 
Stoomtramweg Maatschappij, de eerste Drentsche 
Stoomtramweg Maatschappij, de Stoomtram Oostelijk 
Groningen, de Stoomtram Breskens-Maldegem, de 
Ooster Stoomtram Maatschappij (Zeist-Arnhem) , de 
Hollandse Buurtspoorwegen (Ti lburg e.o.) en de 
Limburgse Tramweg Maatschappij. 
Als ooit al dit materieel zal zijn gerestaureerd is de 
Museumstoomtram niet alleen in staat het merendeel 
van de diensten met authentiek Nederlands materieel 
uit te voeren, maar kan ook een redelijk representatief 
beeld van de regionale spreiding van de stoomtram in 
Nederland worden gegeven. 

Industrieel erfgoed 
In het jaar van het Industrieel Erfgoed wordt een van de 
niet-stoomtramstukken uit onze collectie extra in het 
zonnetje gezet. De stoomhijskraan nr. 39, a fkomstig van 
Rederij de Schelde, vierde op 31 augustus haar 50-ste 
verjaardag. Deze werkende stoomhijskraan is de enige 
nog dienstvaardige stoomhijskraan in Nederland. 
Dit voertuig is niet alleen van grote historische waarde 
maar ook buitengewoon nuttig. Zoveel mogelijk hijs
klussen worden hiermee in eigen beheer uitgevoerd. 
Altijd als de kraan onder stoom is trekt dat veel publiek 
op de perrons en op de voetbrug. Om meer mensen van 
de werkende kraan te laten genieten wordt deze ook op 
hoogtijdagen, zoals het jaarlijkse Bellofestival (in 1997 
op 28 e n 29 juni), Muse umweekend en de Open 
Monumentendag opgestookt om demonstraties te ver
zorgen. 

Ook onroerend erfgoed 
De museums toom tram heeft niet aJJeen een roerende De stoomhijskraan aan liet werk 
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Stationsgebouwtje Twisk. 

collectie onroerend goed heeft een museale waarde. In 
de eerste plaats zijn dat de stations. Hiervan zijn die van 
Twisk en Opperdoes eigendom en dat van Medemblik in 
beheer bij de Museumstoorntram. 
Inmiddels is van station Twisk de restauratie in volle 
gang. Met subsidies van het Europees Sociaal Fonds, de 
provincie Noord-Holland en het Ministerie van VROM 
wordt het station teruggebracht in de toestand van hal
verwege de jaren '20. Daarbij zal ook het retirade
gebouwtje, zoals te zien op bijgaande foto, weer worden 
herbouwd. Na Twisk volgen de stations van Opperdoes 
en Medemblik. 

Doordat bij de restauratie langdurig werklozen met 
behoud van uitkering, betaald vanuit het ESF, worden 
ingezet is deze restauratie een met het VOC-schip "De 
Batavia" vergelijkbaar project. Ook hier is het de bedoe
ling dat de deelnemers door de werkzaamheden een 
betere kans op de arbeidsmarkt krijgen. 
Men wil dat in Hoorn een dergelijk project wordt opge
zet voor de restauratie van stoomtramrijtuigen. 

Seinhuis 
Van het onroerend goed is verder het seinhuis in Hoorn 
van belang. Dit seinhuis werd in 1897 te Kesteren 
gebouwd en daar na de buitendienststelling in 1983 
door medewerkers van de Museumstoomtram gede
monteerd. 
Zowel het huisje als het bedieningstoestel zijn vervol
gens in Hoorn herbouwd. Nadat op het emplacement 
een overweg en enkele historische seinpalen zijn 
geplaatst, die vanuit het seinhuis worden bediend, is op 
3 april j .l. de klassieke beveiliging officieel in dienst 
gesteld. 
Daarvoor is door leerlingen van de Hoornse MTS de 
houten trap naar originele tekeningen herbouwd, zodat 
het seinhuis echt weer volledig in oude luister is her
steld. 

Aangezien bij de NS de klassieke beveiliging volledig is 
verdwenen" is het emplacement van Hoorn de enige 
plek in Nederland waar de bezoeker nog werkende arm
seinen kan zien. 
In onze museale doelstelling horen seinhuis en klassieke 
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beveiliging zeker thuis. Niet alleen omdat wij, zoals 
gezegd, de geschiedenis van de lijn Hoorn-Medemblik 
tot ons werkgebied rekenen, maar ook omdat meer 
stoomtrams in het land van spoorstations vertrokken 
en zodoende ook te maken hadden met klassieke bevei
liging. 

Met de plaatsing van het seinhuis uit Kesteren heeft 
Hoorn weer een seinhuis gekregen. Helaas zijn de eigen 
seinhuizen na de electrificatie van de lijn Amsterdam
Enkhuizen in 1974 verdwenen. Het is tragisch dat men 
bij de plaatsing van het station Hoorn op de monumen
tenlijst zo kortzichtig is geweest deze te beperken tot 
het eigenlijke stationsgebouw en niet de beide seinhui
zen en de goederenloods erbij heeft betrokken. 
In 1993/94 hebben zowel Oud Hoorn als schrijver dezes 
nog getracht de goederenloods te redden. Indien dit zou 
zijn gelukt, hoefde er nu niet alweer een waanzinnig 
bouwplan te worden bestreden ... 

Tenslotte mag de locloods/werkplaats van de Museum
stoomtram niet onvermeld blijven. Loodsen van dit type 
werden door de Nederlandse spoorwegen in de jaren '30 
her en der in het land gebouwd en dienden als stalling
en onderhoudsruimte voor de toen in dienst gestelde 
motorrrij tuigen, waarmee op de onrendabele lijnen de 
diensten van de stoomtreinen werden overgenomen. 

Bijzonder 
De Museumstoomtram is een bijzonder museum. Het is 
een levend museum waar de collectie daadwerkeli jk 
wordt ingezet voor datgene waar zij ooit voor was 
bedoeld: stoomtrams waren er om mensen en goederen 
te vervoeren. Daarnaast is het een interactief museum. 
Immers, de bezoeker beleeft daadwerkelijk, hoe het rei
zen in vroeger tij den geweest moet zijn. 

Weliswaar moet er nog heel wat gebeuren en moet er 
worden gerestaureerd voordat het museum compleet is, 
maar sinds de directie- en beleidswisseling in 1993 is er 
al heel veel gerealiseerd. 
Het belangrijkste daarvan is wellicht het uitzetten van 
een beleid dat er volledig op is gericht de museale doel
stellingen te realiseren. 



Teleacserie over Industrieel Erfgoed 

In de nieuwe zesdelige Teleacserie 'Industrieel 
Erfgoed' worden wekelijks de industriële ont
wikkelingen in Nederland vanaf het midden 
van de vorige eeuw getoond. De serie is 
bestemd voor een groot pub/ie/?.; zonder kennis 
van het verleden kan men het heden immers 
niet begrijpen. 

Door de jaren heen zijn veel van de allereerste fabrie
ken, machines, pakhuizen en werktuigen gesloopt en 
vervangen door moderne, vaak meer efficiënte fabrieks
gebouwen en machines. Toch zijn een aantal overblijf
selen van onze vroeg-industriële periode bewaard geble
ven. Soms door puur toeval, soms door grote inzet van 
vrijwilligers. Deze overblijfselen van industrie en tech
niek zijn een onderdeel van ons industrieel erfgoed. Ook 
alles wat te maken heeft met de woon- en werkomstan
digheden van de werknemers valt onder deze term. 
'Industrieel erfgoed' is een zeer breed begrip, uiteenlo
pend van een hoge schoorsteen tot een oude machinis
tenpet! De serie, die is geproduceerd door Praal Media 
Procluctions, gaat op zoek naar de monumenten van ons 
industrieel verleden. 

De serie 'Industrieel Erfgoed' zal aan de hand van een 
aantal kenmerken die typerend zi jn voor de 
Nederlandse industrialisatie inzicht teven in de indus
triële ontwikkelingen. De serie vertelt het verhaal van de 
opkomst van belangrijke industrieën of behandelt de 

De R.K. begraafplaats 

Geachte redactie, 

groei van bepaalde industriegebieden in Nederland. Per 
bedrijfssector zullen de nog bestaande monumenten 
getoond worden en zullen de ontwikkelingen op het 
gebied van produktie en techniek worden behandeld. 
Ook de daar mee samenhangende factoren als inkomen, 
huisvesting en werkomstandigheden komen aan boel. 
De onderwerpen van de eerste reeks programma's zijn: 
De Nederlandse gemalen, de Rotterdamse haven, de 
spoorwegen, de scheepsbouw, de chemische industrie 
en de ijzergieterijen. Van deze thema's zijn bij Teleac 
ook de videobanden verkrijgbaar. 

De serie 'Industrieel Erfgoed' biedt de kans om zelf op 
zoek te gaan naar de sporen van ons industrieel verle
den. Elke aflevering wordt afgesloten met het geven van 
toeristische tips over de betreffende branche. Speciaal 
voor de serie worden diverse industriële monumenten 
opengesteld voor publiek en worden verschillende rou
tes samengesteld, zoals een gemalenroute in Noord
Holland en een ijzergieterij en-route langs de Oude 
IJssel. 

Handboek 
Het bij behorende boek is het eerste handboek op het 
gebied van industrieel erfgoed en geeft een volledig 
overzicht van de industriële monumenten in Nederland. 
Het boek kost f 49,50 en is verkrijgbaar bij Teleac, tele
fon isch via 030 - 2946946 of door het bedrag over te 
maken op gironummer 54 42 32 t.n.v. Teleac, Utrecht. 
Het boek is ook in de boekhandel te koop. 

De serie ' Industrieel Erfgoed' wordt wekelijks uitgezon
den op de zaterdagmiddag van 17.00-17.30 uur op TV2. 

de eerdere sluiting in '69 niet geba
seerd was op een bes luit van de 
gemeenteraad. Dat zou wel nodig zijn 
geweest, maar het besluit was niet te 

Met belangstelling las ik in de uitgave van 
juni '96 het artikel over de r.k. begraafplaats 
125 jaar (pag. 86/87). Ook elders las ik een 
kort artikel over het hergebruik van deze 
begraafplaats. 

Le}ers 
schrijven 

vinden. 
Twee beperkingen werden bij het 
besluit van B en Waan het parochiebe
stuur meegegeven bij de formele toe-

In beide artikelen mis ik een niet onbelangrijk detail. Er 
wordt gememoreerd , dat het kerkhof gewoon in gebruik 
is geweest tot 1969 en ... dat in '94 aan de kant van de 
Holenweg is geruimd, zodat er weer systematisch nieu
we graven konden worden uitgegraven. 
De feiten zijn, dat er een formeel besluit leek (ik kom 
daar nog op terug) te zijn van de gemeente Hoorn, op 
grond waarvan de begraafplaats officieel was gesloten. 
Dit naar aanleiding van het in gebruik nemen van de 
begraafplaats aan de Berkhouterweg. Slechts in (gedeel
telijke lege) familiegraven mochten nog overledenen 
worden bijgezet. 
Het parochiebestuur heeft in 1992/1993 bij B en W er op 
aangedrongen, dat de begraafplaats weer volledig 
opgensteld zou worden. 
Dit naar aanleiding van schriftelijke verzoeken van enke
le Hoornaars cq. parochianen om aan de Drieboomlaan 
t.z.t. begraven te mogen worden én - als belangrijk 
nevenargument - omdat een niet meer in gebruik zijnd 
kerkhof geen garantie bood voor een behoorlijk onder
houd. 
De gemeente Hoorn heeft daarin uiteindelijk toege
stemd en het parochiebestuur schriftelijk het besluit 
van B en W meegedeeld. Frappant is, dat toen bleek dat 

stemming tot heropening: 
l. de tarieven zouden te allen tijde gelijk moeten zijn 

aan die van de gemeentelijke tarieven, en 
2. het aantal begrafenissen op dit kerkhof werd per jaar 

aan een maximum van 20 gebonden, met een jaarlijk
se rapportageplicht. 

Aan het eerste houdt het parochiebestuur zich nauw
keurig; over het tweede is gecorrespondeerd, omdat dat 
onaanvaardbaar was. 
Daarbij is het gebleven. 
Er is dus een officieel besluit van '93 van B en W dat de 
begraafplaats weer is heropend als R.K. begraafplaats. 
Goed dunkt mij, om even te memoreren. 
Rest mij wel te eindigen met een groots compliment aan 
die genoemde vrijwilligers die zoveel werk verzetten, 
onder leiding van mevr. L. Groote namens het parochie
bestuur, waardoor onze begraafplaats er zo goed en ver
zorgd uitziet. 
Nu maar hopen dat er ooit voldoende subsidie zal wor
den verkregen voor een restauratie van de kapel. Daar 
wordt aan gewerkt. 

Hoogachtend, 
Th. Rijkhoff, Tinnegieter 37, 1625 AR Hoorn 
(voorzitter parochiebestuur) tel. 232247. 
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Bestuursmededelingen door A. G.F van Weel 

Inning contributie verenigingsjaar 1996 
Hoewel een groot deel van de leden de afgelopen maan
den het bedrag van f 35.- ( of meer) naar de vereniging 
heeft overgemaakt, is de penningmeester nog de over
schrijving van zo'n 150 leden te wachten. Hi j verzoekt u 
na te gaan of u reeds betaald hebt, en mocht u dat nog 
niet gedaan hebben, dat alsnog te doen. Uw vereniging 
kan niet zonder uw morele steun, maar zeker ook niet 
zonder uw financiële ! 

Presentatie "Uit de schemer van Hoorns verleden" 
Zaterdagmorgen 12 oktober a.s. wordt om 10.00 uur in 
de Oosterkerk het eerste exemplaar van het boek: "Uit 
de schemer van Hoorns verleden" ten doop gehouden. 
Uiteraard zijn de leden van Oud Hoorn van harte wel
kom bij die presentatie. Vele voorintekenaren kunnen 
clan tevens, na het officiële gedeelte, het door hen 
bestelde exemplaar, gesigneerd en wel, in ontvangst 
komen nemen. 
Er is de afgelopen maanden achter de schermen hard 
gewerkt aan de totstandkoming van dit boek over de 
allervroegste geschiedenis van Hoorn. De redact iecom
missie heeft, samen met auteur Van der Knaap en een 
aantal externe deskundigen, de tekst en de afbeeldingen 
zorgvuldig doorgelicht in haar streven dit boekwerk 
zowel qua inhoud als vorm een goede kwaliteit te geven, 
de Vereniging Oud Hoorn waardig. Zij hoopt dat zij daar 
in geslaagd is. Het woord is nu aan de lezers. 
Dat zu llen er, gelet op de ruime mate waarin gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheid tot vóórintekening, velen 
zijn. Bijna vijfhonderd exemplaren zijn op dit moment 
verkocht. U kunt het boek nog steeds tegen de vóórin
tekenprijs van f 49,50 (excl. verzendkosten) aanschaf
fen. Leest u daarvoor de eigen advertentie elders in dit 
blad. 

Najaarsledenvergadering 
Zaterdagmorgen 9 november 1996 wordt vanaf 10.00 uur 
in de Oosterkerk de tweede Algemene Leden
vergadering van dit jaar gehouden. De uitnodiging voor 
deze vergadering ontvangt u nu 
reeds bij dit kwartaalblad. 
Het ligt in de bedoeling om die zater
dag, nadat het huishoudelijke 
gedeelte is afgesloten, te wandelen 
naar het voormalig logement van de 
Gecommi tteerden Raad aan de 
Nieuwstraat 23. Daar zullen we een 
bezoek brengen aan de inmiddels 
gerestaureerde delen van dit voor
malige stadshuis. Deskundige gid
sen zullen u inwijden in de restaura
tieperikelen van dit bijzondere 
monumentale complex. 

oude en moderne stedebouw en architectuur. Samen 
met drie zondagmorgenwandelingen in de dan rustige 
historische binnenstad van Hoorn, vormt dit cursusaan
bod een goede inleiding voor belangstellenden in de his
torische schoonheid van de stad. 

Twintig jaar zomeravondwandelingen 
Op vrijdagavond 21 juni j l. vierde de vereniging het 
heuglijke feit dat twintig jaar geleden - om precies te zijn 
op 10 juni 1977 - een star t werd gemaakt met de belang
rijke verenigingsactiviteit "Stadswandelingen". 
Ruim 700 leden en hun partners hadden zich ingeschre
ven voor de speciale wandel- en vaartocht die ter gele
genheid van dit vierde lustrum was georganiseerd (zie 
foto). 
Na de twee centrale startmomenten op het sportterrein 
van de Krententuin op het Oostereiland, togen de 38 gid
sen met hun groepen wandelaars het havenkwartier in 
of stapten zij aan boord van één van de negen vaartui
gen die speciaal voor deze avond belangeloos ter 
beschikking waren gesteld. 
Het bestuur kijkt met grote tevredenheid terug op het 
plezierige verloop van deze avond. Niet alleen werden 
de banden met de vele deelnemende leden weer eens 
aangehaald maar het enthousiasme waarmee door 
velen is gereageerd op deze manier van kijken naar het 
historisch stadsbeeld, inspireert het bestuur om door te 
gaan op deze weg. 
Oud Hoorn is veel dank verschuldigd aan de organisa
ties die hebben bijgedragen aan het succesvol verloop 
van deze unieke activiteit: de Vereniging Botterbehoud, 
de Stichting Hoornse Schouw, de Hoornse 
Watersportvereniging, de penitentiaire inrich ting 
Oostereiland, de brandweer, de politie en stadswachten, 
de reddingbrigade en enkele particulieren die, op het 
laatste moment, alsnog bereid waren hun boot ter 
beschikking te stellen. 
Elders in dit nummer treft u een verslag aan van deze 
jubileum wandel- met boottocht (zie foto voorberei
ding). 

Bouwkunstcursus 1996 
Dinsdagavond 10 september star tte 
cursusleidster Femke Uiterwijk voor 
een aandacht ig gehoor in de 
Oosterkerk het nieuwe seizoen van 
de bouwkunstcursus. De volgende 
dinsdagavonden (t/m/ die van 8 
oktober) zullen de cursisten kenni
smaken met de beginselen van de 

Teken van bouwmeeser/timmerman op kruispunt ribben van Oosterkerk. Bij de laatste 
opknapbeurt ontdekt. 
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leden van Oud Hoorn in processie langs het historische lwstgebied. Jubileumvaartocht: 21juni1996. (Foto P.J Mantel) 

Trouwens, met grote waardering kan worden teruggeke
ken op het afgelopen wandelseizoen in zijn totaliteit. 
Vielen de opkomst én bet weer bij de eerste twee wan
delingen enigszins tegen, de daarop volgende vijf uit
stapjes door historisch Hoorn bleken veel belangstel
lenden op de been te brengen. 
Het bestuur is de gidsen bijzonder erkentelijk voor hun 
toewijding het afgelopen jaar. Coördinator Piet Aartsen 
had in zijn eerste seizoen de zaak goed voor elkaar. 
Een speciaal woord van dank treft de heer Jan de Boer. 
Hij ontving de gidsen op 5 juli na de Bossuwandeling in 
zijn woning boven de Oosterpoort voor de traditionele 
afsluiting met koffie. 

Oud Hoorn-lezingen: seizoen 1996-1997 
"Minstens elke maand een verenigingsactiviteit" is bet 
uitgangspunt waarmee het bestuur zich inzet voor de 
leden. In de maand september zijn dat dit jaar de Open 
Monumentendag (zaterdag 14 september) en de daarop 
volgende speciale Poortjes- en Bleijswandeling (zondag 
15 september). 

Op 12 oktober bent u om 10.00 uur van harte welkom in 
de Oosterkerk bij de presentatie van het boek: "Uit de 
schemer van Hoorns verleden". 1 

Zaterdag 9 november volgt de najaarsledenvergadering 
met na de pauze een bezichtiging van de gerestaureerde 
delen van de Statenpoort. 

Secretaris Nelleke Huisman heeft voor de vier volgende 
maanden een interessant lezingenprogramma samenge
steld: 

Dinsdag 17 december 1996 
Staclsarcheologe Tosca van der Walle zal die avond een 
betoog houden over de resultaten van de opgravingen 
aan de Karperkuil en mogelijk de Weeshuistuin. 

Woensdag 29 januari 1997 
Niet meer 'Neg te denken uit onze lezingencyclus is het 
koppel Femke Uiterwijk en Chiel van der Zel. Zij begelei-

den u wederom, aan de hand van dia's, op een tocht 
door delen van het oude Hoorn. Voor oud-Horinezen 
een feest van herkenning ! 

Maandag 3 maart 1.9.97 
Oud-bestuurslid en kenner van de historie van de stad 
bij uitstek, Henk Saaltink, neemt ons mee naar de roeri
ge tijden aan het eind van de achttiende eeuw (1780-
1787) toen ook Hoorn de invloeden ondervond van de 
Patriottenbeweging. 

Dinsdag 15 april 1.9.97 
Provinciaal consulente geschiedbeoefening, Katja 
Bossaers, promoveerde het afgelopen jaar op haar 
onderzoek naar de rol en de macht van het bestuur en 
de bestuurders in het achttiende eeuwse West
Friesland. Van haar onderzoek is recent de handelsedi
tie verschenen: "Van kintsbeen aan ten staatkunde 
opgewassen" (! 59,50 in de boekhandel en bij het 
Rijksarchief te Haarlem). Haar lezing zal die avond in het 
teken staan van de resultaten van dat onderzoek. Zij zal 
nader ingaan op de verhoudingen tussen de gewone 
burgerij en de regenten enerzijds en op die tussen de 
regenten onderling anderzijds. De verschillen in levens
tijl zullen daarbij zeker aan de orde komen. 

De lezingen beginnen steeds om 20.00 uur in de theater
zaal van Het Pakhuis aan Onder de Boompjes 21. De toe
gangsprijs bedraagt wederom: f 2,50. 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Ondanks eerdere berichten dat deze stichting in novem
ber officieel met haar eerste publicatie van start zou 
gaan, heeft het stichtingsbestuur moeten besluiten om 
de lancering met een klein half jaar uit te stellen. Zowel 
de Stichting Stadsherstel als onze vereniging - beide par
ticipanten in de nieuwe stichting - zijn op dit moment 
nog te intensief bezig met de realisering van z.g. "eigen" 
publicaties: één over de Kaagpanden en het eerder 
genoemde historische werk: "Uit de schemer van 
Hoorns verleden". 
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geving. Mogelijk nog ernstiger is de 
dreiging - Hoorn is daarin onvennin
derd hardleers - dat opnieuw een 
klein plan (postzegelplan) de inhoud 
gaat bepalen van het totale plange
bied. Oud Hoorn pleit al jaren dat 
eerst via een geactualiseerd bestem
mingsplan met een zorgvuldige 
afweging tussen wensen en moge
lijkheden de vereiste samenhang 
tussen oud en nieuw ·wordt vastge
legd. De geprojecteerde blokken
doos langs het spoor past niet bin
nen het "Beschermd Stadsgezicht" 
en vindt op geen enkele wijze aan
sluiting bij de restanten van de his
torische stadswal. Dat laat overi
gens onverlet dat Oud Hoorn voor
stander blijft van het versterken van 
de woonfunctie van de binnenstad. 

Voorbereiding gidsen Oud Hoorn in HOl-Oostereiland voor 20 jaar jubileumwandeling. Schenkingen 

De verwachting is nu dat de nieuwe publicatiestichting 
zich voor het eerst zal presenteren in maart van het vol
gend jaar. 
Ondertussen zijn de statuten gepasseerd bij notaris 
.Jellema, heeft de stichting een adres: Postbus 2227, 1620 
EE Hoorn en is bij de Rabobank een rekening geopend: 
3297 02 726. 

Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad 
Met belangstelling heeft het bestuur kennis genomen 
van de oprichting van bovengenoemde stichting. De 
stichting heeft als doel het behoud van het karakter van 
de historische binnenstad van Hoorn waarbij het klein
schalige karakter, het multifunctionele gebruik, het sil
houet van de stad en het historisch gegroeide "twee 
lagen en een kap-model" met het verticale lijnenspel een 
rol spelen, een en ander zoals omschreven in de nota 
"Bouwen in de Binnenstad". 
Het bestuur van Oud Hoorn juicht elke activiteit toe die 
tot doel heeft om de historische waarden van het bin
nenstedelijk milieu te beschermen. Het heeft, mede 
daarom, de afgelopen maanden regelmatig overleg 
gevoerd met de initiatiefnemers van de nieuwe stichting 
over die bescherming. Dat informele overleg hebben wij 
als zinvol en constructief ervaren, behoeft geen formele 
status, en verdient derhalve een vervolg te krijgen. 
Mede daarom is besloten om niet deel te nemen in de 
adviesraad van de Stichting Behoud Karakter Hoornse 
Binnenstad. Het bestuur heeft het stichtingsbestuur ook 
laten weten dat Oud Hoorn de nieuwe stichting met 
raad en daad wil bijstaan maar dat het tegelijkertijd 
grote waarde hecht aan de onafhankelijkheid van de ver
eniging om de eigen positie te bepalen. "Een deel van 
onze kracht schuilt in die onafhankelijkheid", schreef 
het bestuur op 23 juli 1996. 

Bouwplan Stationsgebied 
Oud Hoorn heeft bij het college van B. & W. haar beden
kingen naar voren gebracht tegen het verlenen van vrij
stelling voor de bouw van een appartenmentencomplex 
(met 33 wooneenheden) met commerciële ruimten als
mede parkeerruimte aan het Stationsplein. Het inge
diende bouwplan, deels gesitueerd op het voormalige 
terrein van 's lands nationale grootgrutter, bestaat voor 
een deel uit vier en voor een deel uit vijf bouwlagen: 15 
à 16 meter hoog: onaanvaardbaar qua hoogte en vorm-
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Trouw Oud Hoorn-lid Hans Altorffer 
was op vrijdag 21 juni uit Utrecht 

speciaal voor de jubileum wandel- en vaartocht naar 
zijn geboortestad gekomen. Even pikte hij 's middags de 
officiële ingebruikneming van de pas gerestaureerde 
Kaagpanden mee. Bij die gelegenheid overhandigde hij 
het bestuur een "Delfts" blauw bord met een afbeelding 
van het Waaggebouw. 
Van mevrouw Kaldenbach uit Neck ontving de vereni
ging een aantal vleeswarenzakjes en een klantenboekje 
van rund-, kalfs- en varkensslagerij Jan Kaldenbach, 
eens gevestigd aan het Koepoortsplein op nummer één. 
Tevens kreeg de vereniging een oude foto van sportclub 
DOS, gemaakt door fotograaf Visser uit Hoorn. 
Van mevrouw Masteling uit Hoorn ontvingen we een 
ingelijste foto uit 1920, genomen vanaf het Buurtje in de 
richting van de Muntstraat. 

UIT DE SCHEMER VAN HOORNS VERLEDEN 

De jaren 1300 - 1536 

JanPiet van der Knaap en Leo Veerkamp 

Uitgegeven door de Vereniging Oud Hoorn, 
1996 

************** 

U kunt nu nog in bet bezit komen van dit fraaie 
boekwerk over de oudste stadsgeschiedenis 
tegen de aanbiedingsprijs van f 49,50 (excl. ver
zendkosten van f 10.-) door: 
- of vóór 1 oktober de antwoordkaart van de fol

der die gevoegd was bij het kwartaalblad van 
juni alsnog in te sturen 

- of vóór 1 oktober bovengenoemd bedrag over 
te maken op het postgironummer 2144888 of 
bankgironummer 84.17.48.160 van de vereni
ging 

- of op 12 oktober tussen 12.00 - 13.00 uur in de 
Oosterkerk het boek tegen contante betaling te 
kopen. 



De 'glazen' jaren van Pels en 
Joosten in de binnenstad 
Van ouds bekende bedrijven hebben doorgaans 
een boeiende geschiedenis achter de rug. Vaak 
z ijn ze als eenmanszaakjes begonnen om de 
jaren door dankzij goed vakmanschap, ijzeren 
doorzettingsvermogen en een verstandig beleid 
tenslotte uit te dijen tot een kapitale onderne
ming. Het Hoornse glasbedrijf Pels en Joosten 
is er zo een. 

Het was als zelfstandige onderneming vanaf 1912 tot 
1975 met al zijn activiteiten in de binnenstad gevestigd. 
De aanzet tot de groothandel in spiegel-venster-en luxe 
glas werd overigens al in 1886 gegeven. Toen vestigde 
R.Bossert op het adres Grote Noord 37 (nu bioscoop 
Victoria) een filiaalbedrijf van glashandel M.J. Houwink 
te Sneek. 
In 1912 nam Jan Pels dit bedrij fje over. In hezelfde jaar 
trad Herman Joosten in dienst bij Pels. De zaak werd 
verplaatst van Grote Noord 37 naar Grote Noord 98, 
waar nu schoenhandel Nimco gevestigd is. Herman 
Joosten, grootvader van de huidige directeur, werd in 
1918 compagnon van Pels. 
Zij gingen los van Houwink samen door onder de naam 
Pels en Co. In 1929 werd de firmanaam gewijzigd in Pels 
en .Joosten. Vanaf die tijd zijn beide namen zakelijk 
onverbrekelijk met elkaar verbonden, ook al maakt er 
geen Pels meer deel uit van de directie. In 1942 stapte 
Jan Pels vanwege zijn leeftijd uit de zaak. Hij was 
getrouwd met een zuster van de schr ijfster Jo van 
Ammers-Kühler. Het huwelijk bleef kinderloos. 
De glashandel van destijds (inkoop, aanvoer, verkoop) 
bevond zich nog in het nostalgische stadium aan het 
begin van deze eeuw. Het laat zich in niets meer verge-

Aanvoer per schip. Het lossen aan de Oude Turfhauen. 

door Herman Lansdaal 

-· -~ .. " ... . , 

·.-." .. 

Pand Gro1e Noord 98. De heren J. Pels ( /inhs) en H. Joosten. 

lijken met fabricage en handel in glas van deze t ijd. Het 
waren overigens wel de jaren waarover ouderen nog 

altijd met een zekere verteder ing 
praten, zoals Herman en Rie 
Joosten-Roos. Zij behoren tot de 
tweede generatie, die leiding aan de 
zaak gaven. Beiden zorgden ook 
voor informatie en foto's van dit arti
kel. 
Nederland kende destijds geen glas
fabricage. Glas kwam van oudsher 
uit Belgie. De streek rond Mol en 
Charleroi was er het centrum van. 
Vooral Frankrijk en de lage landen 
betrokken hun glas uit de Belgische 
Kempen. De grond daar is nog altijd 
rijk aan zilverzand, zeer geschikt om 
glas te maken. "Gewoon" zand kan 
intussen zó goed worden gezuiverd 
dat zilverzand niet meer nodig is 
voor fabricage van glas. In ons land 
staat al jaren een grote glasfabriek in 
Tiel. 

Per schip 
In het begin van deze eeuw moest 
glas nog per schip worden aange-
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Het vervoer van schip naar magazijn. De koetsier is hier Gerrit Tros. 
Boven op de kisten !-I.M. Joosten. 

voerd. Dat betekende een dagenlang durende reis vanuit 
het diepe zuiden. De schepen voor het Hoornse bedrijf 
meerden af aan de Oude Turfhaven en aan Onder de 
Boompjes. Dan kwamen er een paard en wagen van sle
per G.Groot en Zn. van West 6 aan te pas om het glas 
naar de zaak aan het Grote Noord te vervoeren. 
Transportbedrijf Groot kent overigens ook een lange 
historie. Het is zelfs ouder dan de zaak van Pels en 
Joosten. De zaak bestaat sinds 1872 en zij is al jaren aan 
de Holenweg gevestigd. Het paard-en wagenbedrijfje 
van Piet Groot van voor de eeuwwisseling is intussen 
een internationaal transportbedrijf geworden, dat half 
Europa aandoet. 

Naai· het Breed 
Grote Noord 98 bleek al snel te klein voor Jan Pels en 
zijn medewerker. Het jonge glasbedrijf breidde zich snel 
uit. In 1920 werd Breed 18 gekocht. Aannemer Kaat ver
bouwde dat pand tot glasmagazijn. De verhuizing naar 
het Breed was overigens niet alleen uit ruimtelijke over
wegingen van belang. 
Het Hoornse Veerhuis van Piet Kwantes op Breed 31 (ter 
hoogte van Halfords nu) zorgde voor het komen en gaan 
van tal van bodec\iensten. Dagelijks bezorgden bodes 
bestellingen van schilders uit de omtrek. Glas werd in 
het bedrijf met een diamantslijper op maat gesneden, 
daarna zorgvuldig in kisten verpakt en met de bodes 
meegegeven. Die kisten of kistjes werden op een hand
wagen dan wel op een "mosterdpotje" naar het Veerhuis 
gereden. Het "mosterdpotje" was de bijnaam voor een 
lorrie op twee wielen. In de winter werd het vervoer per 
slee geregeld. 
Sommige schilders kwamen hun bestelling in die tijd 
zelf halen met een "glazen-mars", een houten rekje dat 
op de rug werd gebonden en waarin het glas behoed
zaam was verpakt. Met het glas op de rug fietste zo'n 
schilder dan voorzichtig naar huis. 
Toen later aan Vale Hen/Dubbele Buurt de veerhuizen 
van Kwantes en Wijnker werden gevestigd verhuisden 
de boclecliensten mee en nam de drukte aan het Breed 
af. Toch bleef het verzamelpunt dicht in de buurt voor 
de glashandel. 

Per spoor 
In de jaren '20 namen de spoorwegen meer en meer het 
vervoer van glas per schip over. Pels en Joosten had zelf 
een walkraantje op het spooremplacement staan om het 
glas te lossen. Met paard en ·wagen van de firma Groot 
ging het dan richting Breed. Later bracht Groot het glas 
per vrachtauto. Het was geen klein klusje om een spoor
wegwagon te lossen. Moest er 10 ton glas uit de wagon 
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Het pand Breed 18. Aan de rechterlwnl is nog een s/l//? te zien van 
het gebouw van het Leger des Heils. 

worden gehaald clan had men een volle dag werk! 
Spiegelruiten (voor etalages) die te groot waren om in 
wagons vervoerd te worden hingen aan de buitenzijde 
ervan. Het loshalen moest uiterst secuur gebeuren. Eén 
onachtzaamheid, één verkeerde manoeuvre en het was 
gebeurd .... 
Spannend was ook het lossen van glas uit een schip dat 
tijdens de strenge· winter van 1929 voor het eiland 
Pampus vastgevroren in het ijs lag. Herman Joosten, die 
toen nog een jochie van zes jaar was, weet het nog pre
cies. Hij mocht toen mee van zijn vader. 

Het vervoer van de grote winl?elruiten vanaf station naar magaz ijn. 
Bij de kist de heer P Groot. 



"Het ijs was zo dik, dat het schip 
geen kant meer op kon. Vader zat 
om dat glas te springen. Bestellingen 
moesten de deur uit. Ze zijn toen 
met paard en wagen het ijs opge
gaan tot vlakbij de boot. Op die 
manier kregen ze het glas aan de 
vaste wal, die boot is er nog dagen 
blijven liggen. Het was een enorm 
karwei, dat weet ik nog goed. Zoiets 
vergeet je niet." 

Breed 16 erbij 
Intussen werd het steeds drukker 
aan de zaak. Vooral tuindersglas 
werd in die jaren goed verkocht. 
Geen wonder want meer en meer 
glastuinders vestigden zich in West- l"I 

Friesland. Ze gingen zelfs aan tuin
ders in Drente leveren. Pels en 
Joosten moest nodig uitbreiden. Het 
kon in 1930 het aanpalende panel 
Breed 16 kopen, tot die tijd een 
onderkomen van het Leger des 
Heils . Op de begane grond van beide 
panelen werd één glasmagazi jn 
ondergebracht. Twee bovenwonin
gen completeerden het geheel. De 
heren Pels en Joosten werkten intus
sen al met twee bedienden. Gevieren 
konden zij het snijden van glas, 
inkoop en verkoop en de bezorging 
nog aardig "mannen". 

Met een speciale kraanwagen werden deze lûsten op de Westerdijk gelost. 
links op de foto A Knol, midden K. Grin, recllts: H.M . ./oosten. 

"Al het glas", vertelt Rie .loosten, 
"werd op jaarrekening verkocht. 
Kom daar nu eens om "" De meeste schilders kwamen 
uit traditie op 2 or 3 januari betalen. Dat werd dan een 
ware happening bij Pels. Al die schilders zaten op de 
snij tafel in he t magazijn, grappen en grollen makend, 
terwijl bekers vol warme chocolademelk rondgingen, 
later gevolgd door de nodige kelkj es jenever. Er werden 
nogal wat flessen van uitgeschonken op zo'n dag""". 

In de oorlog '40-'45 stokte de produktie van glas. Men 
kon op den duur alleen maar glas op bonnen krijgen. In 
1945 was er echter geen stukje glas meer te koop. Na de 
bevrijding kon aan de vraag naar glas ook nog nauwe
lijks worden voldaan . De wederopbouw vroeg meer en 
meer en de architectuur tekende in veel gevallen steeds 
grotere ramen. Glasmaten moesten worden aangepast, 
maar ook de ruimten om het glas op te slaan en te ver
werken. Pels en Joosten kon toen tot zijn geluk aan de 
Westerclijk uitbreiden door aankoop van de panden 3 en 
5, ooit een logement van het Leger des Heils. De panelen 
werden gesloopt, er werd één magazijnruimte van 
gemaakt en er bovenop kwam een bovenwoning. Zij 
vormden tenslotte met de panelen aan het Breed een 
riant geheel. 
Glas uit Belgie werd intussen allang over de weg aange
voerd. De vrachtwagens konden voortaan lossen bij het 
magazijn aan de Westerclijk wat aanvankelijk een grote 
verbetering was. Dat duurde echter niet zo lang, want de 
vrachtwagens werden groter en hoger. Opstoppingen 
konden niet uitblijven, vaak liep het verkeer er volledig 
vast. De situatie werd onhoudbaar. Pels en .Joosten 
besloot daarom naar industrieterre in Hoorn '80 te ver
huizen. Voor f 124.000 we rd aan de Protonweg 4000 vier
kante meter grond aangekocht, waarop de eerste pro
duktiehal werd neergezet. In 1974 werd de nieuwe ruim
te betrokken. 

In snel tempo breidde de zaak zich verder uit. Pels en 
.Joosten bleef niet alleen glas verkopen, het bedrijf ging 
voortaan ook isolatieglas produceren. Dat vroeg 
opnieuw veel ruimte. In snel tempo werden daarom aan 
de Protonweg 24 en 26 nog eens twee hallen gebouwd. 
Het werken op versch illende locaties voldeed op den 
duur echter niet, zodat besloten werd alle activiteiten 
toch weer onder één dak onder te brengen. Pels en 
.Joosten werkt nu sinds 1981 efficiënt in de vestiging aan 
de Kathocleweg nummer 3. 

Bijzondere opdrachten 
Herman Joosten jr. is de derde directeur van die naam 
die de leiding over het bedrijf voert . Pels en .Joosten 
maakt nu deel uit van het sterke Britse concern 
Haywood Williams, waartoe 28 bedrijven behoren. Bij 
Pels en Joosten werkt intussen 130 man personeel. Het 
bedrijf aan de Kathodeweg is uitgerust met de meest 
moderne apparatuur. Per dag wordt er zo'n 1000 vier
kante meter dubbel glas geproduceerd. 

Bijzondere opdrachten bevestigen de faam van het 
Hoornse bedrijf. Zo leverde Pels en Joosten grote hoe
veelheden ruitjes dubbel glas voor het vorig jaar geo
pende nieuwe gemeentehuis van Den Haag. het vakwerk 
van glaszetters en -s nijders uit Hoorn siert ook het kan
toor van AEGON in Leeuwarden. Het meest opvallende 
project van cle laatste ja ren is echter het hoofdkantoor 
van de Nationale Nederlanden in Rotterdam geweest, 
een gebouw van 150 meter hoog, helemaal van glas, 
alles geleverd door het Hoornse bedrijf. De nieuwste 
opdracht is de levering van glas voor het splinternieuwe 
hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam, even voorbij 
het station. Wie e r met de trein op weg naar Amsterdam 
langs rijdt moet er maar eens op letten . 
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De veelzijdige J.J. Bilhamer, 
bouwer van de Oosterpoort 

Bij de uitbreiding van de stad in 1576 en 1577 
behoorde de bouw van de huidige Oosterpoort. 
De bouw hiervan begon in 1577 en kwam 
gereed in 1578. De bouwer was Joost Jansz. 
Bilhamer. 
Wie was eigenlijk deze Joost Bilhamer? 

.Joost .Jansz. Bilhamer (± 1541 - Amsterdam 1590) werd 
bekend toen hij in 1565 de toren van. de Oude Kerk te 
Amsterdam bouwde. 
De toren werd gebouwd in de traditie van de Gotische 
torens met toepassing van Renaissance-motieven in de 
snel opkomende Renaissance-bouwstijl in Noord
Nederland. Als kundig bouwmeester en architect was hij 
als zodanig een voorloper van de beroemde Hendrik de 
Keyser (1565-1621). Hij voerde een brok steen met 
hamer als zijn handelsmerk. 
Maar Joost Bilhamer was nog meer!". 
Hij was naast bouwmeester, beeldhouwer, steenhouwer, 
architect en landmeter een zeer kundig en kunstzinnig 
kaartgraveur. In al deze beroepen werkte hij onder de 
namen Joost Jansz. Bilhamer, Joost Jansz. Bijlhamer, 
Joost Jansz. Beelsnijder en Joost .Jansz. Beeldsnijder. 

Toen Alva een nauwkeurige kaart nodig had voor zijn 
militaire acties tegen het Noorderkwartier en 
Westfrieslancl, kreeg Beeldsnijder in 1571 van Alva de 
opdracht dit gebied in kaart te brengen. Zijn handgete
kende kaart is onder andere gebruikt voor de veldtocht 
van Alva's zoon Don Frederik, die in 1573 tot de belege
ring van Alkmaar zou leiden. 
(De officiële kaart werd in 1573 
gedrukt.) 

Vele van de in de 16de eeuw 
gemaakte kaarten en stadsplat
tegronden zijn voor militaire 
doeleinden gemaakt in op
dracht van de Spaanse rege
ring. Zo werkten de beroemde 
cartografen .Jacob van 
Deventer, Christiaan Sgrooten 
en Joost Jansz. Beeldsnijder in 
het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog voor de Spaanse bezet
ters. 

Joost Beeldsnijder ging bij het 
vervaardigen van zijn kaart uit 
van een oude onnauwkeurige 
kaart van Sgroten. Hij zal, om 
de situatie zo exact mogelijk in 
kaart te kunnen brengen, tus
sen 1571 en 1573, ongetwijfeld 
het Noor.derkwartier en 
Westfriesland zijn doorgetrok-

door Henk van Woesik 

Landverraad 
Westfriesland begon in deze tijd zijn verzet tegen de 
Spaanse bezetters. Enkhuizen wierp op 21mei1572 het 
Spaanse juk af, Hoorn deed dit op 18 juni 1572. 
Gezien deze situatie heeft Joost .Jansz. Bilhamer alias 
Beeldsnijder tegen het Noorderkwartier en Westfries
land kwalijke praktijken bedreven, die we gerust spio
nage of landverraad tegen dit gewest mogen noemen. 
Misschien is dit wel de reden geweest dat hij de naam 
Joost Beeldsnijder als cartograaf gebruikte en toen hij 
enkele jaren later de Oosterpoort van Hoorn mocht bou
wen, zich weer plotseling Joost Bilhamer noemde. 
Als de activiteiten van Joost Bilhamer bij de toenmalige 
stadsregering van Hoorn bekend waren geweest, had ze 
zich wel tweemaal bedacht. De huidige Oosterpoort was 
misschien nooit in zijn huidige vorm gebouwd gewor
den. 
Maar nu de poort er gelukkig toch staat, en we na zo'n 
lange tijd de kwalijke praktijken van Joost maar zullen 
vergeten, kunnen we de renaissance bouwkunst van 
deze kundige Amsterdamse bouwmeester nog altijd 
zeer bevvonderen. 

De kaart, Beeldsnijders 'Caerte van Noorthollant'werd in 
1575 gedrukt. Door de prachtige natuurlijke kleuren van 
de kaart van Beeldsnijder is deze zeer geliefd bij ken
ners en is ze in Westfriesland een begrip geworden. 

Moddermolen 
In een tv-programma over scheepvaart, eerder dit jaar 
uitgezonden, hoorde ik plotseling de naam van een 

ken. Tekening 1: Moddermolen door tredmolen aangedreven. 
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Tekening 2: Moddermolen in beweging gezet door paarden. 

scheepsbouwer in Amsterdam als uitvinder van een 
baggermolen. Alleen de naam al deed mij opveren. 

Verder onderzoek leverde het volgende op: 
In 1575 had een Amsterdamse scheepsbouwer een mod
dermolen geconstrueerd die een hele verbetering was 
vergeleken bij de tot dan toe uitsluitend beschikbare 
baggerbeugel (een leren zak aan een ringvormige meta
len schraper onder aan een lange stok). 
De moddermolen werd gevormd door twee schouwen 
(platte schuiten) waartussen een lopende-bandachtige 
constructie aangedreven door een tredmolen, zie teke
ning 1. De band dreef een rol met emmerschep aan die 
de modder van de bodem schraapte en in een goot per
ste. In de tredmolen konden vier man de band in bewe
ging brengen. De modder werd door de goot afgevoerd 
naar de modderbak die dwars voor de tredmolen was 
afgemeerd. 
De naam van de uitvinder? U raadt het al, scheepsbou
wer Joost Jansz. Bilhamer uit Amsterdam, de cartograaf, 
beeldhouwer en bouwmeester. 

Dichtslibben 
Veel havens en grachten waren onder invloed van de 
getijbeweging van de zee dichtgeslibd . Door de geringe 
stroomsnelheid van het water konden klei en zand wor
den afgezet. De havens slibden dus regelmatig dicht. 
Ook Hoorn heeft vanaf het begin te maken gehad met dit 
probleem. Voor de stad was het van essentieel belang 
dat de schepen met hun handelswaren konden blijven 
binnenlopen, dus moest er voortdurend worden uitge
diept. 
Omdat de toen bekende baggermethode niet toereikend 
was keek men uit naar andere middelen. Er werden lan
delijk vele prijsvragen uitgeschreven. Waarschijnlijk is 
de moddermolen van Bilhamer voortgekomen uit zo'n 
prijsvraag. 

Door het in de loop der jaren steeds groter worden van 
de schepen werd de diepgang groter en namen de pro
blemen van ondiepe vaarwegen en havens toe. (De 
diepgang van een YOC retourschip bedroeg, afhankelijk 
van de lading, tussen de 3,5 en 5 meter). 
De diepte tot waar gebaggerd kon worden met de tred
molen van Bilhamer was hooguit twee meter. De mod
dermolen was niet toereikend om de aanslibbing van de 
zeegaten effectief tegen te gaan. De tredmolen is in de 

l 7de eeuw vervangen door de ros
molen, een door paarden aangedre
ven moddermolen. Deze molen kon 
tot een diepte van vijf meter bagge
ren. Door het zware werk moesten 
de paarden ieder uur worden gewis
selcl. Vier paarden trokken aan de 
trekboom van de molen, andere 
paarden konden tussentijds rusten 
en in de stallen aan boord worden 
verzorgd. 
De trekboom zat vast aan een hori
zontaal opgesteld tandwiel dat weer 
ingreep op een verticaal tandwiel. 
Dit tandwiel dreef de band met 
emmers aan die de modder omhoog 
voerden en die via een goot geloosd 
werd in een hieronder afgemeerde 
modderbak. 

Natuurlij k heeft Hoorn als belangrij
ke handelsstad en koopvaardijhaven 
de ontwikkeling van de baggermolen 

nauwlettend gevolgd. Er zullen ongetwijfeld baggermo
lens van bovenstaande typen zijn gebruikt. De modder
bakken zullen zijn afgemeerd aan de Vollerswaal. De 
kade heette toen immers 'Op de Modderbakken'. 
Wellicht werden de modderbakken hier geleegd en werd 
de modder afgevoerd naar een plek waar zij gedroogd 
kon worden, om later te kunnen worden gebruikt voor 
het dempen van grachten of het ophogen van land. 

We zien dat er achter de ogenschijnlijk vrij onbekende 
Joost Beeldsnijder-Bilhamer veel meer zit dan op het 
eerste gezicht zou lijken. Dit komt door zijn grote veel
zijdigheid en zijn kennis over alle vakgebieden, waar
door de prestaties van deze man niet overal bekend 
werden. 

Nog even a lle bekende prestaties van Joost .Jansz. 
Bilhamer, Beeldsnijder op een rijtje: 

- bouwde in 1565 de toren van de Oude Kerk te 
Amsterdam, als Joost Bilhamer; 

- tekende in 1571 de kaart van het Noorderkwartier die 
Alva gebruikte met zijn aanval op dit gebied, als Joost 
Beeldsnijder; 

- ontwikkelde in 1575 de tredmoddermolen als scheeps
bouwer Joost Bilhamer; 

- bouwde in 1577-1578 de Oosterpoort als Joost 
Bilhamer. 

(Het kan geen toeval zijn dat hij juist voor de landsge
voelige gegevens zoals kartering de naam Beeldsnijder 
had aangenomen.) 

De veelzijdige Joost Jansz. Bilhamer heeft misschien 
nog wel meer werk uitgevoerd dat hier nog niet 
genoemd is. Degene die meer van deze persoon weet 
wordt verzocht te reageren. 

Henk van Woesik, Paardenweide 151, 1689 MH Zwaag, 
tel. 0229-248334. 

Refertes: 
- Repetit.orium voor de geschiedenis der bouwkunst. 
- Getekend Land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier 

door Herman Lambooij. 
- Nederlanders en de zee door Hans Vancler smissen. 
- Smakken en Kuiven, H.A. Boekwijt. 
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Hoorn en het Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland 

Hoorn, zijn architectuur en 
stedebouw tussen 1850-1940 

(Slot) 

Inleiding 
Sinds december 1994 heeft in het kwartaalblad steeds 
een aflevering gestaan over de resultaten van het 
Monumenten Inventarisatie Project voor Hoorn. Zoals 
eerder geschreven werd dat project gestart op initiatief 
van de voormalige Minister van Welzijn, Volksgezond
heid en Cultuur. Het had a ls doel het opstellen van een 
landelijke inventarisatie van belangvJekkende vormen 
van architectuur en stedebouw uit de periode 1850 -
1940. Het project werd o.m. uitgevoerd door de provin
cies in samenwerking met de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. 

De leden van Oud Hoorn hebben in de afgelopen zeven 
edities van het kwartaalblad kunnen lezen tot welke 
onderzoeksresultaten het MIP voor Hoorn heeft geleid 
op het terrein van de bodemgesteldheid, het grondge
bruik, de infrastructuur, de nederzettingsstructuur en 
de bebouwingskarakteristiek. 
In deze laatste aflevering komt de stedebouwkundige 
typologie aan bod. Hierbij wordt het karakter van de uit
breidingen en de ontwikkelingen van de stad in de 
bewuste periode in kaart weergegeven. Letterlijk ver
meldt de fV!lPrappor tage: "Aangezien Hoorn in de perio
de 1850 - 1940 slechts op kleine schaal uitbreiding en 
ontwikkeling van de bebouwing buiten de oude stads
structuur (hier de voormalige stadsomwalling) heeft 
meegemaakt, is de s tedebouwkundige typologie voor 
Hoorn summier". Om nog enig zicht te willen krijgen op 
die typologie dient de kaart bij deze laatste aflevering 
wel nauwkeurig bestudeerd te worden. 

Italiaanse Zeedijk v.l.n.1: 46 t/m 34 even 
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Gro/e Oost 12 

door A. G.F van Weel 

Oud Hoorn heeft zich eerder teleur
gesteld getoond over de haars 
inziens magere resultaten van het 
onderzoek: spraken we aanvankelij k 
over 281 voor Hoorn geregistreerde 
objecten, een nauwkeuriger be
schouwing nu leidt tot een totaal 
van zo'n vijfhonderd objecten van 
zeer uiteenlopende aard: van straat
lantaarns aan de Oude Doelenkade 
tot het gevangeniscomplex op het 
Oostereiland. Als hierdoor de indruk 
ontstaat dat het eindresultaat dan 
toch nog wel meevalt, dan is dat niet 
juist. Binnen het eerst genoemde 
aantal zaten verscheidene nummers 
waarbinnen meer objecten tesamen 
waren geteld; vandaar. De bij dit arti
kel opgenomen foto's geven niet 
meer dan een indruk van de objec
ten waarom het gaat. 
Hoewel de verwachtingen niet groot 
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stt'nen straten. geen voonuinen. 
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bebouwing deels complexge· 
wijs. complcxgroottc variabel. 
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niet·planrnauge en pla11ma1ige 
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matig. 
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inrichting en bebouwing vaak 
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)bv. haventerreinen. kolenmijn/ 
waterlE'idingbedrijll. 
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parken t'll sponterreinent. 
b<'graa fplaatsen. etc . 
vnl. onbebouwde terreinen. 
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Koepoortsweg v.1:11./. 40-50 even. 

Draafsingel 31/32 

Dorpsstraat 85a. 

110 

zijn, wacht Oud Hoorn met spanning 
af welke Hoornse objecten door het 
huidige Monumenten Selectie 
Project naar voren worden gescho
ven . 

Algemeen: het stedelijk ingericht 
gebied 
Tot deze categorie behoren de 
woningbouwcomplexen rondom de 
Merenstraat, de Venenlaan en de J.P. 
Coenstraat die vanaf 1909 complex
gewijs gebouwd werden. De hoofd
zakelijk aaneengesloten bebouwing 
van deze woningbouwcomplexen is 
planmatig ontwikkeld en kent een 
eenvoudig stratenpatroon met ste
nen straten en vrijwel geen voortui
nen en/of plantsoenen. 

Algemeen: het niet-stedelijk inge
richt gebied 
Tot deze categorie behoort de 
bebouwing langs weerszijden van de 
Koepoortsweg, de Tweeboomlaan 
en de Drieboomlaan, de bebouwing 
langs de noordzijde van de 
Draafsingel en de Spoorsingel, de 
bebouwing Îangs de oostzijde van 
het Keern en die ten westen van de 
stad, rondom de Westersingel en 
Lambert Meliszweg. 
De bebouvving rondom de 
Koepoortsweg, Tweeboomlaan en 
Drieboomlaan is vanaf circa 1890 
merendeels zonder vooropgezet 
plan gerealiseerd en bestaat uit een
voudige woonbebouwing langs een 
op de préstedelijke structuur geënt 
stratenpatroon, veelal voorzien van 
voortuinen. 

De bebouwing langs de noordzijde 
en ten noorden van de Draaf- en 
Spoorsingel dateert eveneens vanaf 
ongeveer 1890 en is zonder voorop
gezet plan ontwikkeld. Zij bestaat uit 
eenvoudige woonbebouwing afge
wisseld door middenstandsbebou
wing en herenhuizen van veelal twee 
of meer onder één kap. 
Ten oosten van het beginstuk van 
het Keern bestaat de bebouwing uit 
vrijstaande woonhuizen die hier 
vanaf het begin van deze eeuw zon
der enige planvorming werden aan
gelegd. Deze huizen liggen langs een 
oude uitvalsweg en worden ruim 
door tuinen omgeven. 

Vanaf de jaren 1920-1930 dateren de 
woningen langs de Westersingel en 
Lambert Meliszweg. Dit wijkje met 
middenstandsbebouwing van twe e 
of meer onder één kap, is echter pas 
na de Tweede Wereldoorlog vol
tooid. Tot aan 1940 raakte slechts de 
Westersingel en een deel van de 
Lambert Meliszweg en de B. de 
Vriesstraat bebouwd. 



Industriegebieden 
Tot de categorie industriegebieden 
behoren het in 1884 buiten de stads
singels aangelegde station en haar 
omgeving (met spoorwegemplace
ment e .d.) en een deel van he t 
industrieterrein Van Aalstweg dat 
vanaf circa 1925 aan de noordzijde 
van de stad, ten oosten van het 
Keern, werd aangelegd. Dit indus
triegebied was in 1940 slechts voor 
een klein deel bebouwd en werd na 
1945 sterk uitgebreid. 

Groene gebieden 
Tot de categorie groene gebieden 
behoren de plantsoenen ten noor
den van de binnenstad die in respec
tievelijk 1884 (Noorderplantsoen) en 
1885 (Oosterplantsoen) op de plek 
van cle voormalige staclsomwalling 
(en deels op de plek van de singel- Pas1oor Nuyenstraat 3. 
grac hten) werden aangelegd. 

Ook de begraafplaatsen van Hoorn 
die in de periode 1850- 1940 werden 
aangelegd, behoren tot deze catego
rie. Dit betreft de katholieke begraaf
plaats van A.C. Bleijs uit 1872 aan de 
Drieboomlaan en de Algemene 
begraafplaats uit circa 1900 op de 
hoek van het Dampten en het Keern. 

Het Wilhelminaplantsoen, gelegen 
ten noordoosten van de binnenstad 
nabi j de Emmalaan en vlak vóór 
194 0 aangelegd, behoort ook tot de 
categorie groene gebieden. 

Verantwoording inventarisatie 
Bij de inventarisatie van de onge
veer 500 objecten en complexen uit 
de pe riode 1850 - 1940 in de gemeen
te Hoorn, is naast gaafheid, detaille
ring en situering, ook gekeken naar 
de lokaal-historische waarde én de Westerblokl~er .93. 
architectuur-historische waarde van 
de objecten. Ook de onderlinge rela-
tie van bepaalde panden was een 
criterium bij de inventarisatie. 
Objecten als kerken, pastorieën, 
scholen, begraafplaatsen, raadhui-
zen, stations, postkantoren e.d. zijn 
bij redelijke gaafheid altijd geïnven-
tariseerd vanwege hun historisch-
functionele waarde. 

Hoewel, zoals eerder vermeld, de 
inventarisatie voor Hoorn summier 
uitvalt, zou het op deze plaats te ver 
gaan om de volledige lijst met objec
ten onverkort te publiceren. 

Foto'.s zijn overgenomen uit de fotoboeken 
van Henk Overbeek. Westerblokl?er 112. 
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Nog een echte Hoornse Canadees 

Met veel belangstelling heb ik het artikel gelezen in Oud 
Hoorn van 15 september (blz. 94-97) over Wim Bongers. 
Wim was een jongere broer van mijn vroegere school
vriend Louis Bongers (hij staat op de foto, zesde van 
links). Ik ben ook een echte Horinees gebleven, ondanks 
dat ik in 1951 naar Canada emigreerde en met een 
Canadese vrouw ben getrouwd. Wij zijn 44 jaar 
getrouwd, hebben vijf kinderen en negen kleinkinderen. 
Ik ben gepensioneerd na 35 jaren gewerkt te hebben 
voor de gemeente Hamilton, Ontario als superintendent 
van de Waterwerken. 
Uw kwartaalblad "Oud Hoorn", opgestuurd door mijn 
neef Gerard Dijkman, brach t mij terug naar mijn geboor
teplaats. Wi j woonden op het Nieuwland 32. Wij hadden 
een winkel waar verf en behang werdèn verkocht. Ik kan 
me onze straat nog goed herinneren. Het Nieuwland 
telde diverse winkels en er werden overal ambachten 
uitgevoerd. Op de hoek van het Koepoortsplein was 
Café De Wit, dan een kruidenierswinkel van "De Spar", 
een groentewinkel van Bloem, behang van Dijkman, dan 
een bovenhuis van Entius met het pakhuis van de groen
tewinkel daaronder, kapper Schultz, Tober's kolenpak
huis, een café, Van Egten de paardensmid, Spaans de sla
ger, een broodbakkerij, Peijenburg café, een smederij, 
een groentewinkel (ook van Bloem), een woonhuis van 
De Rie en de fietsenwinkel van De Rie op de hoek van de 
Turf haven. 

Zaterdags was er altijd iets te zien op de Dubbele Buurt 
en de Vale Hen, zoals de v rachtwagens en de bode
dienst, de stoomwasserij, de r ieten mandenmaker, de 
koehuidenlooier. Verder aan de dijk en het havengebied 
de visrokerij op het Visserseiland, de vissers aan 't net
ten boetten, de vismarkt, zwemmen aan 't Hoofd. Dan 
was er de zaterdagse koemarkt, de kermis in augustus 
en circus Sarasini op de Doelenplein met de dierenkooi
en op de Gedempte Turfhaven. 
Mijn vader had voor ons kinderen een 'autootje' gmaakt 
dat hij achter de fiets meetrok voor picnics en familie
bezoek. Voor reclame werden er een paar panelen met 
aanbiedingen en zo opgezet. Mijn broertje en ik droegen 
een wit pakje dat m'n moeder had gemaakt en wij deel
den dan van huis tot huis behangstaaltjes uit. 
Het is 45 jaar geleden dat ik na mijn diensttijd in 
Indonesië naar Canada ging. Ik ben versch illende keren 
teruggeweest, ook met m'n Canadese vrouw. Vele dagen 
heb ik door de oude stad rondgeslenterd. 
Mijn broer Piet t rouwde een Frans meisje, woont in 
België en heeft een meubelfabriek. Hij voelt zich ook 
aangetrokken tot Hoorn en heeft zelfs z'n werklieden 
door Hoorn begeleid als ze in de buurt waren. Mijn jong
ste zus Ada trouwde met een Engelsman, zij woont ook 
in Canada. 
Van een schoolvr iend die nu in Deventer woont, had ik 
een uitgave gekregen van "Ach Lieve Tij d, Zeven 
Eeuwen Hoorn". Hij had 12 uitgaven in een boek laten 
binden en omdat mijn gezin geen Neder lands kan lezen, 
heb ik bijna 200 bladzijden en 450 onderschriften bij de 
illustraties in het Engels vertaald, zodat mijn gezin en 
vrienden ook van onze geschiedenis kennis kunnen 
nemen. 
In het boekje zag ik twee bij zondere foto's. De ene liet 
een lange rij mensen bij Posthuma op het Grote Oost 
zien, die op hun beurt wachtten om Zweeds wittebrood 
te kopen. Op die foto staan mijn vader en m'n moeder in 
de rij voor die winkel. Die andere is een kijkje op het 
Nieuwland vanaf het Koepoortsplein met de versierde 
poort en bomen gedurende de bevrijdingsfeesten. 
In 1940 was ik 12 jaar oud. Wij woonden toen een jaar op 
de Appelhaven vanwege restauraties op Nieuwland 32. 
De laatste oorlogsjaren reed ik op m'n fiets die geen 
luchtbanden meer had, maar wel een stuk van een oude 
autoband, naar de Wieringermeer om groene erwten of 
witte bonen te halen. Elke keer als het wiel wentelde 
schokte de fiets over de bandverbinding, een vervelen
de manier om 20 km af te leggen. 
De paaltjes die met prikkeldraad om de gracht waren 
gezet zodat de Duitsers in het donker niet in de gracht 
zouden lopen, werden door ons voor brandstof uit de 
straat gehaald. Ook de grote verkeersborden in hel 
Duits waren niet veilig voor ons. Toen het Nederlandse 
spoorwegpersoneel onderdook en Duits personeel de 
sporen bemande, zag mijn broer kans bielzen onder de 
rails uit te graven. Het was mijn taak om die bielzen kort 
te zagen. Toen het hout in de kachel brandde kwam er 
zoveel zwarte rook uit dat de was aan de lijn over 
gedaan moest worden" . 
Zomaar wat herinneringen van: Gerard Dijkman 

Tiny, Piet en Gerard Dijkman voor de verf- en behangwinkel, aan het 
Nieuwland 32. 1602-705 Surey Lane, Burlington Ontario, L7T 324 Canada 
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Vlak na de oorlog vele politieke delinquenten: 

Toen er wel 1200 mensen gevangen 
zaten op het Oostereiland door FransZack 

Het jubileum van de zomeravond-wandelingen, met als 
startplaats het Oostereiland, bracht mij op het idee bij
gaande foto in te zenden voor het kwartaalblad van Oud 
Hoorn. Het gaat hier om een kleine 130 man bewakings
personeel van de Krententuin uit 1946, inclusief koks en 
kantoormeisjes. De gevangenis was toen toegewezen 
aan het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechts
pleging en droeg de naam Bewakings- en Verblij fkamp 
v.m. R.W.I. Hoorn. In de gevangenis waren de zgn. poli
tieke delinquenten ondergebracht, dus NSB-ers en ande
re collaborateurs. Er zaten in die tijd maar liefst 1.200 
mensen gevangen op het Oostereiland. Het bewakings
personeel bestond voor een goed deel uit ex-militairen 
en voormalige verzetsmensen. Daar ik zelf op dat 
moment zo'n jaar of 9 was ken ik maar weinig van de 
afgebeelde personen van naam. De foto is afkomstig van 
mijn vader die na vijf jaar Prinses Irene Brigade zonder 
werk was gekomen en toen door zijn militaire achter
grond een plaatsje bij de bewakingsdienst wist te krij
gen. 
Op de voorste rij zit natuurlijk het kader, wat goed te 
zien is aan de parmantige hoofddeksels. De mensen die 
ik van naam ken zijn o.a. de heer Kaan, de ex-marinier 
(met baret op de voorste rij), Bruun van Hinte en Piet 

Koppies (op de achtergrond juist waar de muur zich 
splitst van pleisterwerk naar stenen) met Bruun rechts. 
Verder Toon Visser (met pet) op de tweede rij van onder 
als vijfde van links. Vader Zack staat op de achterste rij 
als vierde van rechts. 
Interessant vind ik ook de uniformering van dit illustere 
gezelschap: een combinatie van mi litaire plunje en bur
ger petten of andersom. Ik kan mij herinneren dat een 
kaki legeruniform blauw werd geverfd. Met zo'n echt 
uniform was je natuurlijk het heertje. Men had een offi
cieel mouwinsigne: een weegschaal met daarboven het 
woord Nederland. Na het overlijden van mijn pa vond ik 
tussen zijn papieren een getuigschrift waaruit bleek dat 
hij van 21 oktober tot 31 december 1946 als bewaker 
werkzaam is geweest in de Krententuin. In die periode 
moet dus ook de foto gemaakt zijn . Het stuk is onderte
kend door Cornelis Standharclt, de toenmalige comman
dant van het kamp die dus ongetwijfeld ook op de foto 
zal staan, of gezien zijn functie waarschijnlijk wel zal zit
ten. 
Zelf noemde ik een aantal namen: er zullen echter vast 
wel lezers zijn die één of meer andere personen uit dit 
bonte gezelschap zullen herkennen. Zo ja, laten zij dan 
reageren via de redactie. Ik ben benieuwd! 

De 'staatsie-foto' van het bewakingspersoneel van de Krententuin kort na de oorlog '4().'45. 
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De kermis in tenten en kramen 
tussen 1861 en 1869 door Arie van Zoonen 

(Slot) 

In dit kermisartikel maakt Arie van Zoonen, uit
gebreider dan hlj in z ijn kermisboek "Stap op 
en laat je wegen" heeft kunnen doen, gebruik 
van de bij de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten aanwezige ingekomen stuk!?.en van 
de gemeente Hoorn over de jaren 1861 tot 
1869. Van Zoonen vond daarin, met uitzonde
ring van het j aar 1866 toen de kermis niet werd 
gehouden in verband met een choleraepide
mie, betalingsoverz ichten per standplaats. Hij 
besteedt in het hierondervolgende aandacht 
aan het kermisvermaak dat daarin wordt ver
meld. 

Draaimolens, een trekpleister voor de jeugd 
Draaimolens, die we in de 18de eeuw maar één keer in 
de bronnen aantroffen, waren nu cont inu met z'n drieën 
present: 
een kleine van Schinkel , en twee grotere van respectie
velijk Rassaf, opgevolgd door Lombach, en van 
Kamman. De laatste hield het het langste uit. Rond 1900 
stond zijn weduwe met hun attractie nog op de kop van 
het Nieuwland. Dat kon toen, omdat de Turfhaven vvas 
gedempt. Tussen 1861 en 1869 was dat nog niet het 
geval. Waar hun standplaats in die jaren was, is niet dui
delijk. Zeker is dat één van hen op het Dal bi j het Sint 
Pietershof stond, omdat daar in een krantenartikel van 
1887 nostalgisch naar wordt verwezen. De andere kun
nen in de Ramen of op de Gomv hebben gestaan. 
De draaimolens, ook wel "mallemolens" genoemd (men 
moest toch wel gek of mal zijn om zich zo rond te laten 
draaien!) , oefenden grote aantrekkingskracht uit op de 
schooljeugd en werden als "de ziel" van de kermis 
beschomvd. Ze varieerden in hun uitmonstering. Soms 
kon je alleen maar op paardjes zitten, soms in draai
schuitjes. Soms was er een combinatie van beide, in een 
enkel geval aangevuld met stoeltjes, waardoor een voor
loper van de zweefmolen ontstond. De meer ontwikkel
de "stoomzweef" stond pas dertig jaar later op de 
Hoornse kermis, in 1895 voor het eerst. 
De draaimolen was in de jaren zestig van de vorige eeuw 
waarschijnlijk nog een "elementai re constructie van lat
ten, die door mankracht draaiende gehouden werd 
(vaak door jongens uit het publiek die als beloning een 
gratis rit mochten rijden) of ook wel door een in de 
rondte lopend paard". Het kan zijn, dat de opstelling in 
een houten tent of de omheining van de attractie met 
een schutting, toen al in Hoorn bekend was. De preciese 
gang van zaken in zo'n draaimolen, ook wel carrousel 
genaamd, werd voor Amsterdam door A. lsing in 1870 
beschreven in het onder redactie van P.J. Andriessen 
verschenen boek "De kinderen van den straatkunste
naar". Voor Hoorn laten de bronnen ons hieromtrent in 
de steek. 

Andere ondernemers en hun attracties 
In totaal 1066 kleine en grote ondernemers stonden in 
de onderzochte periode op de Hoornse kermis. De door 
hen ingenoemen standplaatsen varieerden in grootte 
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van 1 vierkante el (bv . .1. Boekkie in 1862 met een draai
bord) tot 770 vierkante el van Circus Carré in 1864 op 
het Doelenplein. De el daarbij te rekenen op een meter, 
welke maat we hierna aanhouden. 
Gemiddeld waren per jaar 133 grotere tenten, ver
maaksspellen, kramen en kraampjes, stallen, tafels en 
wagens aanwezig. Het gebodene kunnen we onderschei
den naar echt kermisvermaak, waartoe de draaimolens 
behoren, en naar verkoopkramen, omdat de kermis toen 
toch nog een marktfunctie had, zij het beperkt. 
Vermaarde kermisar t iesten betaalden voor een stand
plaats in Hoorn. Uit elk jaar geven we een voorbeeld. 

Een kunstkabinet 
David Leender t Bamberg (1786-1869), de beroemde 
"hofmechanicus", stond in 1861 in "zijn fraaie en met 
gaz ver lichte schouwburgtent in de Ramen, alwaar het 
koninklijk wapen voorhangt" met een Groot Mechanisch 
en Electr isch Kunstkabinet. Hij werkte met een auto
maat-koorddanser, met de koffer van Arlequin, toverde 
20 brandende lantarens uit een hoed, en werd terzijde 
gestaan door Professort Albert, eveneens een vermaard 
goochelaar. Twee maal daags gaven zij, in hun tent van 
20 meter lang en 7 meter breed, een voorstelling: één in 
de late namiddag om 6 uur en één 's avonds om half 
negen. Bamberg betaalde zijn marktgeld van f 33 in twee 
keer (f 30 en f 3), waarbij niet cluiclelijk is hoeveel dagen 
hij optrad. 

Een menagerie 
Madame Chevrier demonstreerde in 1862 bij de Grote 
Kerk haar menagerie in een tent van 130 vierkante 
meter, een "merkwaardige diergaarde" aldus de 
Hoornsche Courant. Directeur Upilio Faimali toonde 
proeven van dressuur met tij gers, leeuwen, leeuwinnen, 
luipaarden en beren, en leerlingen van hem presenteer
den een nummer merwolven en hyena's en ook leeuwen 
en tijgers. De toegangsprijzen waren divers. Dagvoor
stelling: l e rang f 0,50, 2e rang f 0,25; avondvoorstel
ling: l e rang f 0,75, 2e rang f 0,35. Omdat ook zij één 
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bedrag (! 12) als standgeld betaalden, is 
niet exact na te gaan hoeveel dagen ze aan
wezig waren. 

Een goocheltent 
De Gebroeders Spriet mochten in 1863 voor 
het opzetten van hun tent van 50 vierkante 
meter, evenals die van Bamberg met gas verlicht, 
gebruik maken van het Nieuwland. Daar kwamen de toe
schouwers ogen en oren tekort bij de gymnastische 
oefeningen, de kunstvoorstellingen, het goochelen 
(onder meer door de jongste zoon van Hofmechanicus 
Bamberg) en het optreden van een "echte Parijse 
dame". Spriet betaalde het normale tarief van f 2,50 per 
dag en droeg voor zeven dagen totaal f 17,50 af. 

Een circus 
De Hoornsche Courant berichtte in 1864 dat de kennis 
veel beloofde. Van de schitterende attracties viel het 
meest op het Circus Carré, dat met zijn grote tent van 
770 vierkante meter alleen geplaatst kon worden op het 
Doelen plein. Wilhelm Carré gaf de eerste grote voorstel
ling op zaterdag 6 augustus. 120 personen, kunstrijders 
en rijderessen, en 80 paarden, schitterden iedere avond 
vanaf 8 uur in decoratie en mise-en-scène, die elke dag 
vernieuwd en afgewisseld werden. De kapel van het cir· 
cus onder leiding van kapelmeester Reich gaf op de 
zaterdag erna op het Doelenplein een concert, dat in de 
pauze werd opgeluisterd met een briljant vuurwerk. De 
toegangsprijs voor dit muzikale optreden was f 0,49. 
Wilhelm Carré betaalde in totaal aan standgeld f 60. 

Een schouwburg 
Elk jaar waren er één of meer schouwburgtenten. De 
Salon des Variétés van Boas & Judels, die in 1863 in de 
tuin van Het Park had gestaan, werd in 1865, net als eer· 
der in 1864 en later in 1867, op de Rode Steen geplaatst. 
Daar gaf het gezelschap op dinsdag 15 augustus de eer
ste voorstelling. 
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Het optreden van de dames Sablairolles, Korlaar, Kamp
huyzen en Corijn, en de heren Morin, Bruyn, Bamberg 
en .Judels oogstte grote lof in de Hoornsche Courant. 
Deze spelers schitterden, naar het oordeel van de krant, 
in stukken waarvan de namen ons nu volkomen 
onbekend voorkomen: "Een man die teveel gekoes
terd wordt", "Tamboer .Janssens" , "Maurits Snurk" 
('n 2cle Lucretia Borgia), "Maurits van Saksen of 
een Kind van het regiment", "Mejuffrouw Overmoed", 
"De Grootmoeder", "Wildzang", "Het geheim van 
Lady Andly". Administrateur Boas betaalde f 48 ineens 
voor de oppervlakte van 306 vierkante meter en adver· 
teerde met entréeprijzen van f 1,49, f 1,00, f 0,75 en 
f 0,40. 

Een honden- en apentheater 
De schorsing van de kennis in 1866 wegens de heersen· 
de choleraepidemie had geen invloed op het kermisver
maak in 1867. Een groot honden- en apentheater van de 
heer L. Dassie, firma Verdi, op de Ramen, gaf dagelijks 
zeer geprezen voorstellingen tegen entréeprij zen van 
f 1,20, f 0,80, f 0,60 en .f 0,40. 
Het publiek was verbaasd en opgetogen over de kunst· 
verrichtingen van deze dieren. In de voorstelling was 
een miniem circus van kinderen op kleine paardjes 
opgenomen, waarin de 10-jarige Paul Dassie oogstrelend 
optrad. De onderneming liet zien hoe dieren ontvvikkeld 
konden worden en welke invloed menselijke kunst en 
geduld op die ontwikkeling vermochten te hebben . 
Dassie stond met zijn tent meer dan een week in Hoorn 
en betaalde daarvoor ineens f 48 en nog eens apart 
twee maal f 8. 

115 



Cagliostro Theater 
van EllNST . BASCH. 

l\.crnils - llÓOl~N - DOELE~PJ,EJN - Hcrmis: 
(Dagelijks 's avonds 8 uur Voorslellint;.) 

Ged11rentle dtJ Kermis. 

Dinsdag 14 Augustus 's avonds 8 ure 
E E R S T E G ll 0 0 T E 

Brillarite Voorstelling. 
Pllysiek, l1.1.ayie, <> ptiek. ,1.1.ccluoiiek 

eii lly<L-,.·a11,!iek. 
i>ersoonlijk optreden van 

E n ~ l:j '( U A S C ll. 

Stiusatïc1ionimer: HET HOOFD VAN IBIKUS. 
La Mouche d'or (De gouden Vli'1g,) 

Het grootste wo11der der l 9de eeuw. 

Optreden V Wl de1t Jlw· orro NUllNl3ERG 
m c l 'L ij n 10 s p r c k c n d e A 11 t o ni a t i; 11. 

AGlOSCOPISCHE W ERELD-TABLEAUX. 
door de grootste Apparatèn J i;r werdJ. 

Gast• Voorstelling 
van het E _ugclschc Grotesk Dansers cu 

lloogspringcrsge7.clschap 
T Il ~ C L 1 V t; !!i. 

G1:ootste Spcci;1litciten der Wereld. 

Galospinthecromokrene 
OF: 

Uc Crystal Grot der ~aJadeu , etc. 
PlllJZEN DER PLAATSEN: 

lc llaug f l,HI. 2C fül!lg f 1,- , 3c Uaug f 0 75, 
Ga!erij j 0,4{), ' 

Abon"c11w1l$la1artj.;s; 10 sluks Io Rang f I:!, 
l\.iudc:ren Le111:di:n de l :Z jaa.r IJctaJe11 OJ' di; 

lc e11 ic llan:; half g c l d. 
Plaatsen te bespreken vau ·~ mor••l.'flS 10 u ur 

:t 10 Cents extra. b 

'JiVoe1u<lag t.5 "J.u.gustus 
's avonds ö uri; 

T W E E D E V ü O R :;; 't: J;: L L1 :'\ G. 
I.:HS.>T J.HSCII, 

Een théatre de variétés 
J. Calp pachtte een standplaats in 1861, 1868 en 1869. De 
Hoornse wezen hadden in 1868 in zijn met gas verlichte 
salon, waarschijnlijk geplaatst op het Nieuwland, gratis 
toegang. De toeschouwers zagen tal van kunstenaars 
die acrobatiek bedreven, evenwichtsoefeningen op het 
koord uitvoerden en pantomime speelden. .Japanse 
clowns traden op en de hond Moustapha toonde zijn 
geleerdheid. Calp betaalde in 1868 voor zijn inrichting 
die 100 vierkante meter besloeg en als "koorddansers
tent" werd omschreven, eerst f 20, en vulde dat later 
aan met f 2,50. 
On 1861 droeg hij f 8,40 af, in 1869 f 17,50). 

Een cagliostrotheater 
Ernst & Basch staan in het Hoornse overzicht van 1869 
vermeld als een theater met geestverschijningen. Bij dit 
onderdeel sloeg de toeschouwer somwijlen de angst om 
het hart: een zwarte zaal, een zwart toneel, en zwart kij
kende mensen bij het gezicht van onheilspellend witte 
geesten. Maar Basch had meer op zijn programma: hij 
verrichtte de meest ingewikkelde goocheltoeren, en liet 
"c\issolving views" zien: nevelbeelden van "mythische 
voorstellingen, huiselijke toneeltjes, zoenende monden, 

116 

lange neuzen, kleurschakeringen, waartussen de por
tretten van de koning en de koningin", door middel van 
een apparaat dat een voorloper was van de dia-projec
tor. 

De overige kermisexploitanten 
Jaarlijks waren ook aanwezig: 

Fotografen 
(elk jaar waren er twee of meer fotografenkramen van 6, 
8 of 14 vierkante meter; achter de namen het aantal 
keren dat men aanwezig was: Berlijn (lx); Blaauw (3x); 
De Bock met 2 kramen in 1868 en 3 in 1869; Frank (lx); 
De Hart (lx); Huysen (lx); Jasloe ( lx); Kiek (3x); 
Koschman (4x); Van der Noord (of Noot) (4x); Reumans 
(lx); Schoenlapper (lx); Sieuwers (lx).) 

Koel<kramen en/of koekhakblohl~en 
(velen incidenteel, vrijwel elk jaar: Arnold, Barnstein, 
Blokdijk, Boek, Boots, Bosman, Bregman, Bruin, Deen, 
Hijmeester, De Jong, Klein, Kray, Kreeveld, Labalans, 
May, Molenaar, Prins, De Reus, Rigter, Spraakrnan, 
Stiemer, Veen, Verwey, De Vries, Zandman) 

Poffertjes- en wafelhramen 
(enkelen incidenteel; elk jaar: poffertjes: Overmeer, 
Stegman, Rijken; 
wafels: Weduwe Bleeker, Kok, Weduwe Scholten, 
Wagendrever) 

Schouwbur,gtenten: 
(B. van Lier (1861); Sterk & Co. (1862); Boas & Judels 
(1863 in de tuin van Het Park, 1864, (1865, hierboven al 
genoemd), 1867); Isaac & Lemaire (1868); Roobol & 
Tjaasink, en Stoete & Co. (1869).) 

INCIDENTEEL, nooit meer dan drie maal in totaal, wer
den deze jaarlijkse attracties van 1861 tot en met 1869 
aangevuld met de volgende evenementen: 
beestenspel, beignetkraam, bosmensen, Dikke Dame, 
draaibord, draaimolen, de dwerg .Jan Hannema, geest
verschijning, goochelspel, Hamburger Dame, honclen
en apenspel, Japanse schapen, kermisvermaak, kijkspel, 
koorddansers, kunstenaarsspel, menagerie, paarden
spel, panorama, planetenspel, Romijnenspel, Salon des 
Variétés, schietspelen en schiettafels, schommelschuit
je, Schone Dame, speeltafel, stal met beesten, tand
meester, Tempel der Liefde, een Tent, Turkse schop, 
weegschaal ("Stap-op-en-laat-je-wegen"), wonderkind, 
wonderkoespel, Zeeuwse Dame, Zwarte Spiegel, zuur
waren, Zweedse Dame (waarschijnlijk verkeerd geschre
ven voor Zeeuwse Dame). 

De kermis was niet compleet zonder de GOEDEREN
MARKT, die ook de gehele week duurde, terwijl van een 
aparte Lappendag nog geen sprake was, zoals ik in "Stap 
op en laat je wegen. De Geschiedenis van 550 jaar 
Hoornse kermis" in hoofdstuk IX heb beschreven. 

Bronnen en Literatuur: 
De tekst van dit artikel is gebaseerd op twee bronnen bij de 
Archiefdienst Westfriese Gemeenten in het stadhuis van Hoorn (1,2) 
en één boek (3): 

1. de verzamelde ingekomen stukken van de gemeente Hoorn onder 
de nummers M459, M465, M4ïl, M47ï, M483, M496, M502, M508; 

2. de Hoornsche Courant van 1861 t/m 1869, met name over de 
maand augustus; 

3. Marja Keyser, Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de 19de 
eeuw. 

Amsterdam/Rotterdam, 19ï6. Pagina's 26 t/m 203. 



Cursussen geschiedbeoefening 1996-1997 

In de periode oktober 1996 tot en met april 1997 organi
seert de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord
Holland weer verschillende cursussen voor mensen met 
belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis . De 
cursuskosten zijn gelijk gebleven: f 15.- per les. 

U geeft zich op voor deelname bij het bureau van de 
stichting, postbus 5212, 2000 GC Haarlem, tel. 023-
5318436. U kunt dat zowel schriftelijk als telefonisch 
doen. 

Historisch onderzoek in Haarlem 
Een basiscursus methodiek van his torisch onderzoek 
die wordt georganiseerd in samenwerking met het 
gemeentearchief Haarlem. Alle voorbeelden in de cur
sus zullen dus de geschiedenis van Haarlem betreffen, 
maar dat betekent n iet dat mensen van buiten Haarlem 
niets aan deze cursus hebben! In de cursus komen 
zowel de systematiek van historisch onderzoek in het 
algemeen als speciale bronnen voor bepaalde onder
zoeksonderwerpen als bijvoorbeeld familiegeschiede
nis aan bod. 

locatie: 
tijdstip: 
aanvang: 
duur: 

Gemeentearchief Haarlem 
maandag 19.30-21.30 uur 
7 oktober 1996 
10 lessen 

Kerkgeschiedenis 
Deze cursus spitst zich toe op de 16e en l 7e eeuwse 
kerkgeschiedenis en bestaat uit een informatief en een 
practisch gedeelte: een overzicht van de kerkelijke stro
mingen en kerkelijk-maatschappelijke ontwikkelingen 
na de Reformatie en de praktijk van kerkhistorisch 
onderzoek in lokale bronnen. 

locatie: 
t ijdstip: 
aanvang: 
duur: 

Zaanstad 
maandag 19.00-21.00 uur 
7 oktober 1996 
5 lessen 

Onderzoek naar de Bataafs-Franse tijd 
Een cursus die gericht is op de onderzoeksmogelijkhe
den en bruikbaar bronnenmateriaal betreffende de 
Bataafs-Franse tijd (1795-1813), met aandacht voor 
gebeurtenissen in de herfst van het jaar 1799 rond de 
inval van Engels-Russische troepen in Noord-Holland. 

locatie: Heemskerk 
tijdstip: donderdag 19.30-21.30 uur 
aanvang: 31 oktober 1996 
duur: 4 lessen 

Geschiedenis in beeld 
Een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie en 
de prentkunst aan de hand van de bijzondere collectie 
van de Provinciale Atlas. 

locatie: 
Tijdstip: 
aanvang: 
duur: 

Rijksarchief Haarlem 
zaterdag 11.00-13.00 uur 
medio november 1996 
4 lessen 

Schrijven van een historisch artikel 
Een practische cursus waarin het schrijven van een his
torisch artikel centraal s taat, met aandacht voor diver
se aspecten van het schrijfproces: opbouw en leesbaar
heid, maar ook taalgebruik, spelling en begrijpelijkheid. 
De deelnemers zetten zelf de pen op het papier en ont
vangen aanwijzingen b ij hun tekst. 

locatie: Rijksarchief Haarlem 
tijdstip: zaterdag 11.00-13.00 uur 
aanvang: 23 november 1996 
duur: 5 lessen 

Hoe woonden onze voorouders ? 
Boedelinventarissen vormen een schat aan gegevens 
over het dagelijks leven van mensen in vroeger tijden. 
Welke kleding droegen ze, welke gebruiksvoorwerpen 
hadden zij in huis, hoe was de woning ingericht? In deze 
cursus zal op deze vragen nader worden ingegaan. 

locatie: 
tijdstip: 
aanvang: 
duur: 

Hoorn 
maandag 19.15-21.15 uur 
6 januari 1997 
5 lessen 

He t Noordhollands landschap, ontstaan en ontwikke
ling 
In een viertal lessen worden achtereenvolgens de veen
gronden, de droogmakerijen, de zandgronden en de ste
delijke ontwikkeling behandeld. 

locatie: Amsterdam 
tijdstip: dinsdag 19.00-21.00 uur 
aanvang: medio januari 1997 
duur: 4 lessen 

Huizenonderzoek 
Aan de hand van een case-studie van een buurtje in 
Koog aan de Zaan wordt uitgelegd hoe men gegevens 
over eigenaren en bewoners van huizen kan verzamelen 
in archiefstukken van het kadaster, het bevolkingsregis
ter en belastingkohieren. 

locatie: 
tijdstip: 
aanvang: 
duur: 

gemeentearchief Zaanstad 
maandag 19.00-21.00 uur 
24 februari 1997 
6 lessen 

Oproep: 
Wie heeft nog foto's van de lagere en/of kleuter
school aan het Nieuwe Noord te Hoorn? Ik kan mij 
niet herinneren of dit één school was of dat het twee 
aparte scholen waren. Ook graag een foto van de 
kleuterschool aan de Loniusstraat te Hoorn. 
De foto's wil ik graag le nen. Ze worden u geretour
neerd. 

Mw. P.G.M. Pasterkamp-Lieshout 
Stolphoeve 26, 1689 DH Zwaag, tel. 0229 - 238918. 
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Massale viering van 20 jaar 
zomerse stadswandelingen 

Dat grasveld was gemakkelijk 
te vinden want de enthousias
te zang van het Shantykoor 
dat allerlei oude en wat nieu
were zeemansliedjes ten geho
re bracht was hartveroverend! 
Tussendoor werd de 'ontwer
per' van de wandelingen Henk 
Saaltink door de voorzitter 
Ton van Weel nog even in de 
bloemetjes gezet. 
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Schipper Tarcis Tesselaar, de 
suppoosten Sebastiaan Engel 
en Ton van Weel jr. en organi
serend gidse Marjan Faber 
staan gereed om cle stroom 
deelnemers de weg te wijzen 
naar het grasveld tussen de 
gevangenisgebouwen en het 
terrein van de botterwerf. 
Zoals u aan de kleding ziet was 
het weer niet echt zomers 
maar wel echt Hollands! 

En ondertussen moest het tijd
schema van de vaartochten 
goed in de gaten worden 
gehouden! Voorzitter Ton van 
Weel bracht op bekwame wijze 
de gidsen en groepen op tijd 
bij elkaar. 



De boten voeren af en aan van 
de botterligplaats aan het 
Oostereiland en de steiger 
naast de Hoofdtoren bij de 
plaquette van de drie bronzen 
Bontekoejongens. 

Omdat het weer dat wel toe
liet, zette iedere schipper 
koers naar het Visserseiland 
om zo misschien wel een laat
ste blik te kunnen ·werpen op 
dat onbebouwde gebied. 
Vaak werd er door de gidsen 
ook tijdens de vaartocht nog 
enige informatie gegeven over 
de Hoornse havens van wel
eer, maar ook ontstonden wel 
discussies over de vaak te 
rigoureuze plannen voor de 
kustlijn. En laten we wel 
wezen, het was ook aange
naam om even stil van de 
tocht te genieten. 

Om veiligheidsredenen waren 
ook de reddingsbrigade en de 
brandweer met een boot aan
wezig. Gelukkig hoefden ze 
niet in aktie te komen; ieder
een had z'n zwemdiploma 
meegenomen! 

·~~----------·-
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STADSBEELD 
door WL. van der Waal en A. G.F van Weel 

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

1 september 1996 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterstraat 
Plannen om na de zomervakantie te beginnen met de 
restauratie van het voormalige Doelenhotel 

Achterstraat 31 
Plan tot verbouwen woning 

Achter op 't Zand 
Grootscheepse reparatie aan de dijkbekleding is gestart. 

Appelhaven 6 
Plannen voor verbouw tot 6 appartementen voorlopig 
van de baan 

Appelhaven 9 
Onzekere toekomst van dit oude pakhuis met in de gevel 
het jaartal 1914. 
De Blauwe Schuit verhuist naar het zwembad in de 
Vredehofstraat. 

Appelhaven 26r 
Oud Hoorn heeft officieel geprotesteerd tegen de ge
doogverklaring voor het drijvende terras. 

Breed 12 
Schade aan achterzijde door bomvwerkzaamheden aan 
Westerdijk 1. Oud Hoorn heeft de aannemer aansprake
lijk gesteld (zie foto). 

120 

RESTAURATIES 
WIJZIGINGEN 
VERVAL 

Breed 38/40 
De restauratie is voltooid: hulde aan de Stichting 
Stadsherstel. 
Het pakhuis en de rijksmonumentale woning naast de 
winkel zijn verkocht. 

Draafsingel 
Oud Hoorn vraagt zich af waar de twee monumentale 
leeuwen die eens een ingang sierden, zijn gebleven. 

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 (zie foto en 'Lezers schrijven'). 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Duinsteeg 7 t/m 13 
Bouw van twee woningen bovenop 15 bergingen moet 
voor de kerstdagen klaar zijn: bergingen hebben de uit
straling van woningen (zie tekening). 

Gouw 23 
Plan voor vestiging van een lunchroom - herziening 
Globaal Bestemmingsplan Binnenstad is in voorberei
ding. 



Grote Noord 9-11/Achterom 24 
Daken zijn geheel vernieuwd in afwachting va n apparte
mentenontwikkeling. 

Grote Noord 24 
Plan tot wijzigen voorgevel. 

Grote Noord 54 
Plan to t wij zigen voorgevel. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De verhuisplannen zij n defi nit ief en moeten in 1997 hun 
bes lag krijgen. Oud Hoorn heeft instemming betuigd 
met de aankoop van de panden door de gemeente. Ook 
wat het monumentale interieur betreft blijft waakzaam
heid geboden. 

Grote Oost 60 (Oosterkerk) 
Bij opknapbeurt in fronton spreuk gevonden van voor
malige rederijkerskamer de Rode Anghieren (Anje
lie re n): "WYLT Hoorn T Woord". 
Tevens ontdekking van steenhouwerstekens (zie foto 's) . 

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. 

Hoofd 
Plan tot bouw van 65 meter lange steiger t.b.v. de char
tervaart. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Jeudje 
Plannen voor herinrichting van deze t ijdelijke - inmid
dels reeds 10 jaar bestaande - parkeerplaats wijzen in de 

richting van een combinatie van parkeergarage annex 
woningbouw: 143 huur- en koopwoningen en een par
keergarage voor 350 automobielen. De voormalige gara
ge en de belendende gebouwen zullen worden gesloopt. 
Dit lot wacht ook Jeudje 12. 
Oud Hoorn spreekt de wens uit dat er bij de planvor
ming niet uitsluitend aansluiting wordt gezocht bij de 
hoogte van de woontoren op het voormalige gasfabriek
terrein. Ook het parkeren mag hier niet, zeker niet visu
eel, de overhand krijgen. De ontwikkelingen worden 
nauwlettend gevolgd. 
Art. 19-procedure nodig voor de parkeergarage. De mos
kee zal door de Stichting Stadsherstel worden gereno
veerd. 

Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Oud Hoorn volgt de ontwikkelingen aandachtig. 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 herinrich ting van dit recreatiege
bied bekend gemaakt. Zeer veel vragen zijn nog niet 
beantwoord. Oud Hoorn heeft de gemeente verzocht om 
bij de planvorming meer aansluiting te zoeken bij de 
ontwikkelingen omtrent het Karperkuilgebied: deze 
opvatting ondervindt weerklank bij leden van het colle
ge. 
Nieuw plan voorziet in minder parkeerplaatsen, minder 
asfalt , minder ingrepen e n de brandweerkazerne aan de 
rand. 

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. 
Vier architecten hebben op 8 mei hun deelplannen 
gepresenteerd. In aanzet zijn de plannen overwegend 
positie f ontvangen, a l is er nog geen sprake van een 
to taalplan (zie ook opmerkingen over Ju lianapark). 
Oud Hoorn zal blijven streven naar handhaving van de 
Scheepswerf van Droste aan de Karperkuil. 
Watersportvereniging Hoorn moet van gemeente het 
parkeerterrein met SüO vierkante meter terugbrengen. 

Kerkplein 30 
Zijschotten mogen slechts anderhalve meter zijn, de 
helft ervan moet doorzichtig zijn. Aan de voorzij de mag 
niets staan (zie foto). 
Gemeente heeft eigenaar aangeschreven. Oud Hoorn 
vraagt zich af wat er terecht komt van het anti-winter
terrassenbeleid van de gemeente? 
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Kleine Noord 
Herinrichtingsplan van de winkeli ers dient zeker 
getoetst te worden aan de cultuurhistorische waarde 
van het s traatbeeld. Vertegenwoordigers van Oud 
Hoorn in de Monumentencommissie hebben zich voor
stander verklaard van een sobere inrichting met "min
der toeters en bellen in het micromilieu". (Zie foto.) 

Kleine Noord 25 
Plan wijzigen voorgevel. 

Kleine Noord 57-59 
Plan wijzigen voorgevel. 

Kleine Noord/Veemarkt 21 
Plan tot verbouw bankgebouw. 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoor t uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. 
Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een schilder
beurt. 

Koepoortsbrug 
Ingrijpende restauratie afgerond. 

Leliestraat 
Wanstaltige dakkapel ontsiert de kap van het voormalig 
pakhuis: foto is beschikbar gesteld door ons Brabantse 
mede-lid Pierre van Diepen (zie foto). 

Melknapsteeg 21 
Plan voor het plaatsen van dakkapellen. 

Nieuwland 
Kademuur vertoont scheuren. 

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

Nieuwland 10 
Voorzijde gesloopt. Er komt een muziekhandel met daar
boven vijf appartementen. 

Nieuwland 38/Koepoortsple in 
Plan tot wijziging zijgevel. 

Nieuwsteeg/Lange Kerkstraa t 
Reconstructie winkelpassage Blauwe Steen aangekon
digd. Oud Hoorn spreekt de wens uit dat zeker de 
entrees beter in het stadsbeeld zullen passen dan de 
huid ige wit/blauwe tegeltjesopzet. Eerste resultaten zijn 
hoopgevend al zijn we nog lang niet af van het arch itec
tonisch maniërisme: "luifeltje". 

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 
door 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. 

Nieuwe Noord 67-69 
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aange
bracht. 

Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument) 
Oorspronkelijk 17e eeuws pand met twee t rapgevels 
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. 

Oude DoelenkadejVeermanskade 
De voormalige ophaalbrug, Hogebrug 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. Ophaalmogeli jk
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. 

Pakhuisstraat brug 
Balans van ophaalbrug blijkt verrot en behoeft hoogno
clig herstel. Gemeente heeft op 13 februari jl. een krediet 
verleend van f 50.000.- . 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Oud Hoorn 
heeft gemeente verzocht dit pand op de gemeentelijke 



monumentenlijst te plaatsen. Monumentencommissie is 
akkoord. Kerk is verbouwd. 
Poortje naast het pand is gesloopt. Stalen trap, deels 
achter glas, is ervoor in de plaats gekomen. · 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en door 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 mass ieve paaltjes ter bescherming van het 
publiek op de sterk vergrote café-terrassen vormen 
zeker geen bij drage tot een herinrichting in stijl. B & W 
hebben in november 1995 toegezegd dat het plein vóór 
de zomervakantie van 1996 heringericht zal zijn! Al in 
februari 1996 leek 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. 
Vereniging Oud Hoorn pleit in ieder geval voor het 
terugbrengen van brede stoepen en het handhaven van 
de kinderhoofdjes. · 
Totaalvisie gevraagd! Nieuw herinrichtingsplan is sterk 
horecagericht en leidt wederom tot uitstel van aanpak. 
Oud Hoorn overweegt de oprichting van een werkgroep 
"Muziektent". 

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

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. (Zie foto.) 

Stationsplein 
Plan voor l:Jlokkendoos met 33 appartementen langs 

spoorbaan. Oud Hoorn heeft het college haar bedenkin
gen kenbaar gemaakt: zie bestuursmededelingen. 

Truydemanhof 
Slechte staat van onderhoud en tameli jk kleine woon
eenheden. 
De monumentencommissie heeft gepleit om het hof in 
zijn geheel op de gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen. De Woningstichting Hoorn heeft haar aanvan
kelijke bezwaren daartegen laten varen. 

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 worden nu uit
gevoerd. 
Ook de Weeshuistuin zal opnieuw worden ingericht. 

Turthaven 
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. 

Venidse 
Plannen voor herinrichting kleine park op de kop van 
het eiland. Oud Hoorn bepleit om de huidige situatie 
zoveel mogelijk te handhaven (zie foto). 

Visserseiland 
Planvorming verkeert in een heroriënteringsfase; poli
tieke partijen hebben hun wensen m.b.t. de inrichting 
opnieuw geformuleerd . 
Naast een bouwkundig "accent" van maximaal 18 meter 
zou de bouwhoogte van Westerhaven voor delen van 
het plangebied maatgevend zijn. Oud Hoorn bestrijdt 
deze uitgangspunten en heeft bezwaar aangetekend. 

Vollerswaal 
Sluis uit 1750 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 pak
ken. Sluizen zullen na de beperkte restauratie weer open 
en dicht kunnen. 

Westerdijk l 
Bouw van 2 bedrijfsruimten en 8 appartementen in het 
"gat aan de dijk". Het is hoog tijd voor nieuwe bestem
mingsplannen voor de binnenstad die op de Hoornse 
maat zijn toegesneden. 
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Westerdijk 
B & W zijn voorstander van de ontwikkeling van de nieu
we schouwburg, mogelijk in combinatie met een hotel, 
op het terrein van het voormalige Witte Badhuis. Oud 
Hoorn wacht de verdere planvorming af. 

Zon 5 
Plan tot wijzigen gevel. 

PERSBERICHT 

Stichting Teleac/NOT 
Nederland in de 20e eeuw 
Op zondag 22 september aanstaande start 
Teleac/NOT met de serie 'Nederland in de 20e 
eeuw'. Teleac, bekend om z ijn kwaliteitspro
gramma's over historische onderwerpen, richt 
nu voo het eerst de aandacht op het Nederland 
van de laatste honderd jaar. Geschiedenis hoeft 
niet altijd te gaan over verre tijdperken, mistig 
en mysterieus. Ook wat wijzelf meemaakten en 
wat onze ouders en grootouders beleefden is 
geschieden is. 

'Nederland in de 20e eeuw' is een serie van tien docu
mentaires die in samenwerking met de TROS is gemaakt. 
De documentaires bevatten nooit eerder vertoond foto
en filmmateriaal, getuigenissen van betrokkenen en 
archiefbeelden. Iedere documentaire heeft een eigen 
thematische invalshoek. In de ene documentaire is dit 
de economie, een andere documentaire belicht de reli
gieuze verschuivingen in deze eeuw. 

Bevolking 
In verband met de economische groei werden vanaf de 
jaren zestig t ienduizenden Turken en Marokkanen naar 
Nederland gehaald voor laaggeschoold werk. Dit was 
slechts één van de migratiegolven die ons land kende. 
Belgen vluchtten naar ons land voor de verschrikkingen 
van de Eerste Wereldoorlog, Oosteuropese joden, vaak 
op weg naar Amerika, vonden hier asiel. Door zowel 
emigratie als immigratie veranderde de samenstelling 
van de bevolking ingrijpend. 

Economie 
Onze economie staat sinds de jaren twintig steeds meer 
in het teken van de industrialisatie. Model voor de 
modernisering van Nederland staan de groei van 
Philips, de uitbreiding van de haven van Rotterdam en 
van de luchthaven Schiphol en de mechanisering van de 
landbouw. 

Religie 
De geloofskaart van Nederland is de laatste honderd 
jaar veel ingrijpender gewijzigd dan de eeuwen daar
voor. Het begon met de emancipatie van de rooms
katholieken en bet ontstaan van groeperingen van vrij
zinnig protestanten. Later vindt een bijna explosieve 
ontkerkelijking plaats. 
Parallel aan de ontkerkelijking voltrekt zich een diep
gaande verandering van normen en waarden die teweeg 
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Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige 
staat van verval. 

Zwaag - Nederlands Hervormde Ke1·k 
Schip en toren vertonen tekenen van ernstig verval en 
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe: 
iets voor de z.g. Nuisgelden? 

wordt gebracht door de vrouwenbeweging, geboorte
planning en de seksuele revolutie. Ook de emancipatie 
van de burger en de individualisering hebben bijgedra
gen tot een vrijheid die honderd jaar geleden anarchie 
zou zijn genoemd. 

Democratie en sociale zekerheid 
Het politieke leven in Nederland is onlosmakelijk ver
bonden met de strijd om sociale zekerheid. Vanaf 1912 
worden de Armenwet, de Invaliditeitswet, de Ziektewet 
en de werkeloosheidsvoorzieningen ingevoerd. De voor
oorlogse werkeloosheid, de loonexplosies in de jaren 
zest ig - het is alles bij elkaar een boeiend panorama dat 
gepaard gaat met wisselende regeringscoalities en 
publieke betrokkenheid. 

Kunst en cultuur 
Naast toneel, cabaret, schilderkunst, muziek, bouw
kunst en letteren zien we in deze eeuw ook nieuwe cul
turele uitingsvormen als popmuziek, film, radio en tele
visie. Toch kent onze cultuur opvallende constanten. 
Architectuur en beeldende kunst ondergaan al in het 
begin van de eeuw de verso berende en rat ionele invloed 
van De Stijl, en nog steeds blijken die uitgangspunten 
stimulerend te werken. 

Oorlog en vrede 
In Den Haag komt in 1913, op last van de kersverse 
Volkenbond, het Vredespaleis te staan. Nog steeds is het 
de zetel van het Internationale Gerechtshof. Overheer
send is het beeld van Nederland als vredelievende natie, 
maar bij nadere beschouwing laten ons koloniale optre
den en onze halfhartige houding tegenover de nazi 's dit 
beeld niet intact. 

Visuele communicatie 
Het verhaal over de opkomst en de groei van de media 
vormt de afronding van deze serie. De technische ont
wikkelingen op het gebied van de media geven duidelijk 
aan hoe ingrijpend onze wereld in deze eeuw verander
de. Nederland nam in die ontwikkelingen een vooraan
staande plaats in, dankzij zijn elektronische industrie. 

Boek 
Bij de serie hoort een rijk geïllustreeerd boek. Het bevat 
tien hoofdstukken, die corresponderen met de tien 
documentaires. Ieder hoofdstuk is geschreven door een 
deskundige op het betrefreu<le vakgebied. 

De tiendelige serie 'Nederland in de 20e eeuw' start op 
zondag 22 september aanstaande en is op die dag weke
lijks te zien van 23.15-00.05 uur op TV2. 

Het boek kost f 49,75 en is te bestellen bij Teleac/NOT, 
telefonisch via 030 - 2946946 of cloor dit bedrag over te 
maken op gironummer 54 42 32 ten name van Teleac, 
Utrecht. Het boek is ook in de boekhandel te koop (ISBN 
90 6533 401 7). 



Boekbesprekingen H W Saaltink 

Huizengeschiedenis 

Willeke Jeeninga, Kleine Noord 17, bouw- en bewonings
geschiedenis. (Hoorn 1995. Huizenreeks Hoorn. Dl 1.) 

Hoe bedrijf je geschiedenis'? Een vraag die je wel eens 
mag stellen in het blad van een vereniging die zich hoof
zakelijk met het verleden van een plaats bezig houdt. Je 
kunt je gaan verdiepen in de lotgevallen van de staat 
waartoe je behoort. Dat levert een verhaal met een ein
deloze reeks veldslagen en koningen, in het Hollandse 
geval graven en stadhouders, op. Het is een beetje uit cle 
tijd. Je kunt je gaan afvragen hoe onze voorouders in het 
verleden bezig zijn geweest geld te verdienen en hoe ze 
daarvoor over de hele wereld zijn uitgezwermd. Dat is 
een manier die op dit moment zeer in de mode is, denk 
maar aan de letters VOC, die het handelsmerk van de 
toeristenindustrie geworden zijn. 
Je kunt je ook gaan verdiepen in de gewone alledaagse 
manier van leven van de mensen die in de voorbije eeu
wen de stad Hoorn bevolkten. Je hoeft niet lang te zoe
ken . .Je loopt wel de kans in de stank terecht te komen of 
op vermakelijkheden te stuiten die niet helemaal meer 
van onze tijd zijn. Stank was er altijd en overal. De schil
derachtige tuitgeveltjes waren op sommige plaatsen wit 
uitgeslagen van de pis, want openbare toiletten bestem
den niet. Wie de urinerende mannen op de tekeningen 
van Pronk kent, weet wat ik bedoel. En in de achttiende 
eeuw was het in het openbaar wurgen van een vrouw die 
enkele schapen gestolen had, een gebeurtenis waarvoor 
men graag een dagje vrij nam. 
Toch kom je, als je de zo langzamerhand platgetreden 
paden van de VOC-geschiedenis verlaat en je gaat ver
diepen in de vraag waarom de mensen deden, wat ze 
deden en waarom ze dachten, wat ze dachten, in een 
wereld terecht die je je leven lang niet meer loslaat. Om 
wat van die ·wereld te begrijpen zijn boekjes a ls het hier
boven genoemde van Willeke Jeeninga onmisbaar, 
omdat ze toegang geven tot de onmenselijke hoeveel
heid kennis die je nodig hebt om de mensen van toen te 
begrijpen. Er wordt hier bijv. ene Barend Broersz 
Kempher ten tonele gevoerd, die wanneer hij op 10 
oktober 1750 dit leven 'met de doot ontruymt' onder 
meer nalaat vier bijbels, twee [nieu-
we] testamenten en een avond
maalsboekje. Het lijkt niet waar
s,chijnlijk, dat een eenvoudig tim
merman als Kempher vier bijbels in 
huis heeft, als hij er niet dagelijks in 
gelezen heeft. Dagelijks leven met de 
bijbel geeft een iets andere kijk op 
het leven clan in onze dagen. 
Vergelij king met andere boedelin
ventarissen uit die tijd leert, dat 
Kempher geen uitzondering was. 
Dezelfde boedelinventaris laat zien, 
dat de overledene meer dan 160 por
seleinen kopjes en schoteltjes bezat 
en meer dan 20 grote en kleine schil
derijen. Ook al geen uitzondering, 
porselein en schilderijen vormden 
een vast onderdeel van het bezit van 
de kleine burgerij. Om 's nachts te 

plassen had hij twee waterpotten, een koperen en een 
tinnen. De inhoud werd waarschijnlijk in de afvoer 
gekieperd, die afwaterde op het riool van het Kleine 
Noord waar hij woonde. Maar dat weten we niet zeker. 
Kennis over de hygiëne in de 18e eeuw is schaars. Zo 
weet ik nog steeds niet, hoe vaak per dag een normaal 
mens zijn handen waste, als hij het al deed. 
Deze bouw- en bewoningsgeschiedenis van een huis in 
de Hoornse binnenstad bestaat uit vier delen: Een soci
aal-economische karakteristiek van de straat waaraan 
het huis ligt, een bouwkundige beschrijving van het 
huis, een overzicht van de eigenaars en/of bewoners 
van het panel sinds het begin van de 18e eeuw en een 
documentatie met boedelinventarissen, notariële akten 
en genealogische stambomen van de families die het 
huis in bezit hebben gehad. 
We zien, dat dit deel van het Noord typisch een straat 
was van de kleine burgerij: kleine handwerksbedrijven 
en winkels. 
Het tweede deel begint met een knappe reconstructie 
van de indeling van het pand van voor 1800 aan de hand 
van bewaard gebleven oude elementen en de reeds 
genoemde boedelinventaris uit 1750. Van daaruit volgt 
een overzicht van de verbouwingen tot 1996. 
Minstens zo interessant vind ik het daarop volgend ver
haal over de eigenaars en bewoners, omdat de schri jf
ster erin slaagt duidelijk te maken welk soort mensen, 
sociaal gezien, er de laatste 250 jaar gewoond hebben. 
Het waren kleine middenstanders bemiddeld genoeg om 
de economisch moeilijke 19e eeuw ongeschonden door 
te komen. Aanvankelijk lutherse of gereformeerde tim
merlieden, na 1800 meest katholieke, Duitse textielhan
delaren. Deze laatste groep past heel mooi in het nieuwe 
beeld dat we krijgen van de Westfriese economie in de 
eerste helft van de 19e eeuw, waarbij we zien, dat de tex
tielhandel toen bijna geheel in handen was van Duitse 
immigrantenl 
Het was een uitstekend idee om boedelinventarissen op 
te nemen als onderqeel van de documentatie. Er is geen 
beter middel kennis te vergaren over het dagelijks leven 
van onze voorouders, terwijl het, zoals we zagen, ook de 
mogelijkheid tot reconstructioe van het huis biedt. Een 
uitgebreide verklarende woordenlijst is daarbij echter 
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wel een vereiste. Een aanzet daartoe is wel gegeven, 
maar of iedereen nu weet, dat een 'kas' een 'kast' is en 
een 'kan met drie krannen' een koffiekan met drie kra
nen, vraag ik mij af. Voor de overige notariële aktes geldt 
hetzelfde als voor boedelbeschrijvingen, al zijn het op 
het eerste gezicht geen bijster opwindende stukjes lite
ratuur. Daarvoor mogen de genealogische stambomen 
in het boekje, wat mij betreft verdwijnen, vooral wan
neer zoals nu de familieverhoudingen al uitvoerig in de 
tekst behandeld zijn. 
Dan een kleine fout in dit gedeelte, die aan de betekenis 
van het verhaal overigens weinig afdoet. Maar als je 
stambomen tot de op de persoon gaat uitpluizen, moet 
je het ook goed doen. Herme Kruijsman (p. 53 IIIaa) is 
geen zoon van Hendrick (Ila), maar van Gerrit (Ilc), 
zoals blijkt uit een overlijdensakte van 09-05-1819. 
Hendrick overlijdt dus op 01-12-1813 in het huis van zijn 
neef en niet van zijn zoon. De gemaakte fout ligt voor de 
hand, doórdat Hendrick een zoon kreeg die ook Herman 
heette, maar waarschijnlijk op jonge leeftijd overleed. In 
aansluiting op de opmerking van de schrijfster, dat niet 
bekend is, waarin Hendrick Kruisman handelde, kan 
worden opgemerkt, dat hij volgens het patentregister 
van 1806 koopman was in diverse artikelen, maar speci
aal in wol, huiden, vellen en smeer met een omzet van 
minder dan f.6000 per jaar, waarvoor een patent belas
ting van f.3 verschuldigd was. 
Ondanks deze paar kritische kanttekeningen juich ik het 
initiatief tot het opzetten van deze nieuwe serie bijzon
der toe. Het is een poging aan de ene kant wat meer 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van het woonhuis in 
deze Hollandse stad en aan de andere kant een ant
woord te vinden op de vraag wie waar woonde. Alle 
sociale klassen, standen en beroepen hadden zo hun 
eigen regels voor het inrichten van hun huis, maar hoe 
dat precies gebeurde, weten we niet. Onderzoek daar
naar brengt ons weer een beetje dichter bij de oplossing 
van het probleem waarom de mensen deden wat ze 
deden en waarom ze dachten wat ze dachten. Voorlopig 
is de reikwijdte van het onderzoek beperkt. In aanmer
king komen alleen panden van eigenaars die zo geïnte
resseerd zijn in de geschiedenis van hun huis, dat ze de 
uitgave van een boekje willen bekostigen. 
Laten we hopen dat het er veel zijn. 

Het boekje is verkrijgbaar voor nog geen tientje bij 
herenkledingzaak 'Indian Summer', Kleine Noord 17, de 
Hoornse boekhandelaren en de Vereniging Oud Hoorn. 
Van harte aanbevolen. 

Kermisgeschiedenis 

Arie van Zo<men, "Stap op en laat je wegen". De geschie
denis van 550 jaar Hoornse !?ermls. (Hoorn 1996.) Uitg. 
Gemeente Hoorn. ISBN 90-9009596-9. 

Er zijn mensen die geen kermis overslaan en er zijn er 
die zuchtend het moment afwachten waarop de herrie 
weer voorbij is. Arie van Zoonen moet wel tot de eerste 
categorie behoren. Zijn laatste publikatie is een plezie
rig lees- en kijkboek geworden voor alle kermisliefheb
bers en voor allen die belangstelling koesteren voor het 
culturele verleden van Hoorn. Ik kan het zonder 
bezwaar bij onze lezers aanbevelen. In wezen sluit dit 
nieuwe boek aan bij zijn werk over de Hoornse park
schouwburg2. ·Men moet overigens. bewondering heb
ben voor de prestatie binnen twee jaar twee boeken van 
dit formaat uit te geven. Toneel en kermis hebben beide 
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hun oorsprong in de middeleeuwse jaarmarkten. Dat is 
duidelijk te merken in de inleiding van beide uitgaven 
waar we op verschillende plaatsen hetzelfde verhaal 
tegenkomen. 
Het kermisboek valt in twee delen uiteen. In de eerste 
acht hoofdstukken behandelt de schrijver het ontstaan 
van de kermis uit de jaarmarkt en de groei van dit eve
nement tot een van de tien grootsten in Nederland. In 
het tweede deel vist hij de krenten uit de pap en behan
delt enkele met de kermis verwante onderwerpen die 
wat meer aandacht verdienen, zoals de lappendag, de 
technische ontwikkeling in het kermiswezen en het ver
zet tegen de kermis. In enkele intermezzP laat hij men
sen aan het woord komen die sterk bij het kermiswezen 
betrokken zijn. Daaronder vinden we de kermisexploi
tant Joop Cromjongh, de kermisadviseur Finus Koek 
maar ook de kermisverzamelaar Arne de Ruyter de 
Wildt. 
De auteur pakt zijn onderwerp breed aan, maar gaat niet 
zover de diepte in. Het is een methode die zijn voor- en 
zijn nadelen heeft. leder vindt wel iets van zijn gading in 
een boek waarin zowel een plattegrond met alle kermis
attracties van 1996 is opgenomen als een overzicht van 
de Magito's , een beroemde familie van kermisexploitan
ten uit de 18e eeuw, waarin evengoed de ruzies van de 
Hoornse dominees met het stadsbestuur over de kermis 
worden behandeld als het opvoeren van het sensatie
gehalte in het kermisvermaak sinds de zestiger jaren. 
Daarentegen heeft de schrijver de neiging te veel aan de 
oppervlakte te blijven, met zijn verhaal. Net als je 
gepakt wordt door een onderwerp, schakelt hij over op 
een ander thema. Een paar voorbeelden. 

Sint Cyriacus en Sint Laurens 
De ker(k)rnis is in oorspong de mis die gevierd werd op 
de naamdag van de schutspatroon van de parochiekerk. 
Ter gelegenheid van die mis werden jaarmarkten geor
ganiseerd. Op een middeleeuwse jaarmarkt werd niet 
alleen handel gedreven, maar traden ook liedjeszangers , 
mensen met beren, acobaten, toneelspelers en meer van 
dat soort lieden op. Op een bepaald moment werd de 
jaarmarkt losgekoppeld van de godsdienstoefening en 
in een nog weer later stadium verviel de jaarmarkt en 
bleef alleen de kermis over. Het woord kermis kreeg dus 
langzamerhand een andere betekenis. Van een gods
dienstoefening tot een volksfeest. In Hoorn is de ont
wikkeling iets anders. In de beginjaren van het bestaan 
van de stad werden er verschillende jaarmarkten ge
houden. Met Sint Bonifacius, 5 juni, Palmpasen en 
Pinksteren. De eerstgenoemde is door een niet nader 
genoemde oorzaak verdwenen, de andere twee brach
ten te weinig inkomsten op om daarmee de belasting 
voor de stad aan de graaf van Holland te voldoen. De 
magistraat vroeg daarom aan hem een derde markt te 
mogen houden en kreeg in 1446 - vandaar die 550 jaar -
toestemming voor een jaarmarkt op Sint Laurentius, 10 
augustus. Nu was Sint Laurèntius wel een populair heili
ge in dit deel van Holland, maar de argeloze lezer vraagt 
zich af, wat de man met Hoorn te maken had. Wellicht 
koos me11 niet de Hoornse staclspatroon Sint Cyriäcus, 
omdat diens feestdag 16 maart is. Die datum valt in de 
grote vasten, geen tijd voor uitbundige feesten. Maar 
het vreemde is, dat toen de jaarmarkt op Sint Laurentius 
werd gehouden, de feestdag van Sint Cyriacus in 1485 
naar 8 augustus werd verplaatst, de dag van zijn heilig
verklaring. Mogelijk heeft graaf Philips de Goede, die 
overigens een vroom man was, op goed geluk in de hei
ligenkalender geprikt, maar het hoe en waarom van het 
ontstaan van de Hoornse kermis blijft een beetje in de 
lucht hangen. 



Komedianten en dominees 
De schrijver besteedt overvloedig aandacht aan het 
toneel op de kermis en aan het verzet van de predikan
ten van de gereformeerde (nu Nederlands hervormde) 
kerk tegen de 'comedie' op de kermis. Gedeeltelijk is, 
wat hij hier over dit onderwerp zegt een herhaling van 
de opmerkingen uit het boek over de Hoornse schouw
burg.4 Hoewel het een zinnig betoog is, blijven een paar 
essentiële kanten van het probleem onder tafel. 
Toneelvoorstellingen of ·ze nu op de kermis of in een 
echte schouwburg werden opgevoerd, waren volgens de 
predikanten, scholen van ijdelheid. En dan ijdelheid in 
de ouderwetse betekenis van het woord, dus het naja
gen van pleziertjes in plaats van de werkelijk belangrij
ke dingen van het leven, als vroomheid. De overheid, 
dat zijn de Staten van Holland, sluiten zich soms bij deze 
overtuiging aan en gaat dan over tot het verbieden van 
toneelvoorstellingen. Of deze maatregelen veel hebben 
uitgehaald, kun je je afvragen, gezien de grote mate van 
zelfstandigheid van de Hollandse steden tegenover het 
gewestelijk bestuur. Bovendien bleek een goed prote
stant best een liefh ebber van het theater te kunnen zijn. 
Dat werd omstreeks 1585 duidelijk, toen de streng gelo
vige graaf van Leycester als vertegenwoordiger van de 
koningin van Engeland naar Nederland kwam en een 
heel leger van muzikanten en speellieden met zich mee
bracht5. De stadsbestuurders volgden althans in Hoorn 
ten aanzien van het toneel dan ook geen consequente 
politiek. Nu eens mochten de komedianten wel optre
den, dan weer niet. Een belangrijke reden voor het toe
laten van de toneelspelers en dat gold ook voor de ande
re kunstenmakers op de kermis, waren de kermisgelden, 
die in de 18e eeuw tot zo'n 600 gld. per jaar konden oplo
pen6. De toneelspelers leverden daarvan het grootste 
deel met gemiddeld zo'n 138 gld. per kermis. Toch bleef 
het geweten van de heren regenten blijkbaar knagen, 
want elk jaar werden de uit de kermis ontvangen gelden 
afgedragen aan de Hoornse weeshuizen. 
Tegen deze voors telling door de schrijver valt wel iets in 
te brengen. De invloed van de predikanten in het 
openbare leven kan gemakkelijk overschat worden. 
Predikanten waren geletterde mensen en hun mening is 
in vele boeken en geschriften tot ons gekomen, de 
mening van hun tegenstan ders in veel mindere mate. Er 
werd tot diep in de l 7e eeuw nog druk toneel gespeeld 
op kermissen en jaarmarkten gezien de prenten en schil
de rijen die ook in dit boek gereproduceerd werden. In 
de l 7e eeuw kende ons land een leger van toneelschrij
vers, waarvan Vondel en Bredero de bekendste zijn 
geweest en hun stukken waren populair en werden veel 
gespeeld. Een groot deel van de Nederlanders was niet 
zo streng in de leer al s de dominees van de gerefor
meerde kerk met hun donderpreken en stonden dan ook 
helemaal niet zo afwijzend tegenover toneel. Het is dan 
ook zeer de vraag of de afdracht van het kermisgeld wel 
als een soort boete voor begane zonde moet worden 
gezien. De mening dat onze l 7e eeuwse voorouders er 
een aantal gewoontes op na hielden die verklaard kun
nen worden uit een gevoel van schaamte over onver
diende rijkdom en welvaart, is een mening van de 
Amerikaanse historicus Simon Schama, die onder histo
rici nogal wat weerstand heeft gewekt7. 

Degelijk naslagwerk 
Het bovenstaande moet geen reden zijn het boek niet 
aan te schaffen. Het is een naslagwerk over de Hoornse 
kermis geworden. De schrijver heeft zi jn best gedaan, 
alles wat maar enigzins in relatie stond tot het ver
schijnsel kermis in zijn boek op te nemen, van de ker
misbeleidsambtenaar Jan den Bakker tot de tentbio-

scoop. Een enkele maal ontaardt de neiging tot volledig
heid in prietpraat, wanneer bijv. verteld wordt, hoe de 
levering van water en electriciteit aan de kermis georga
niseerd is. Sympathiek is de aandacht die de schrijver 
geeft aan de mensen die op de een of andere manier bij 
de kermis betrokken zijn. Het geheel is fraai uitgevoerd 
met veel ter zake doend fotomateriaal, een aantekenin
genlijst, verschillende tabellen waarin nogal wat histo
r isch cijfermateriaal is verwerkt, kaarten, een overzicht 
van de geraadpleegde bronnen en een literatuurlijst. 
Wie aan de geboden informatie niet genoeg heeft, wordt 
doorverwezen o.a. naar de Stichting Informatiecentrum 
Volksvermaak. 
Voor mijn gevoel moet je bij het citeren van oude tek
sten de betekenis van vreemde woorden aangeven, 
omdat het anders niet duidelijk is, waarom je zo'n tekst 
gebruikt hebt. Sc01-per examen ende ter torture (blz. 16) 
betekent, dat de man op de pijnbank gelegd werd. 
Draaierij, draaibord (blz. 20, maar het woord wordt 
vaker geciteerd) bord met een wijzer die langs getallen 
draait en winnende nummers aanwijst. Guychelspelen 
(blz. 23) dwaze spelen. Er worden daar nog een paar 
kansspelen genoemd waarvan de betekenis niet viel te 
achterhalen. In het kader op blz. 31 wordt een hele rij 
woorden gegeven waarvan ik slechts voor een deel wist 
wat ermee bedoeld werd. Berebijt: Voorstelling waarbij 
men honden ophitst tegen een beer. Bergwerk: onbe
kend. Beurseling: onb. Effigie: afbeelding. Electriciteyt en 
mathematische storingen : Proeven met statische electri
citeit, waar bij men bijv. iemands haren rechtop kan 
laten staan. Jurriaan Daal en Pieter de Speelman: voor 
mij onbekende grootheden. Posteurmaker: onb. 
Spekken: suikerballetjes, iets anders dan het snoepgoed 
dat tegenwoordig onder deze naam in de mode is. 
Tafelbord: onb. Verwoesting van Lissabon: Lissabon werd 
in 1 755 door een aardbeving verwoest. Kaapschaap: 
wildebeest? 
liberale gift (blz. 32): vrijwillige bijdrage. Execateren van 
een crimineele justitie (blz. 40): Voltrekken van een straf
rechterlijk vonnis in de vorm van een lijfstraf als geese
len of onthoofden. Vaudeville (blz. 54): luchtig toneel
stuk met veel muziek. 

Nogmaals, van harte aanbevolen. 

1. Vergelijk: Werl~en over de grens. Red. A. Eiynck e.a. (Assen, Drents 
Museum 1993.) Een publikatie bij een tentoonstelling die o.m. in het 
Westfries Museum gehouden werd. Met uitgebreide literatuurlijst. 

2. Arie van Zoonen, Van Koffijhuis tot Theater. Kroniek van Schouwburg 
het Par/,. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tol 1994 met een 
inleiding over het begin van de comediën in Hoorn. (Hoorn 1994.) 

3. intermezzo (meerv. intermezzi): kort, afwijkend tussenstuk tussen 
de bedrijven van een groot toneelstuk of korte opmerking naast het 
eigenlijke verhaal. 

4. Van Zoonen, Van Koffijlwis, blz. 11-12, 15- 22, pl. 1 (een prachtig 
voorbeeld van straattoneel op een kermis uit de 16e eeuw). Van 
Zoonen, Stap op, blz. 21-25, 31-32, 34-35, 53, pl. I (uitvergroting van 
pl. 1 in het andere boek), Vl. 

5. De houding w111 de Engelse edelman, die Leycester was, znl t<'gen
over hel toneel heel anders zijn geweest dan die van de Hollandse 
burgerpredikantcn. In Engeland bestond al een belangrijke toneel
traditie, waaruit ook Shakespeare voortkwam. 

6. Stap op, blz. 230-231. 
7. Simon Schama, Overvloed en 011/Jehagen. (Amsterdam 1988) 

Oorspronkelijke titel The Embarrassment or Riches. Afgezien van de 
opvattingen van de schrijver een uitstekend boek, dat ieder die 
belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Nederlandse 17e 
eeuw moet hebben gelezen. Een andere must van hem is Patriots 
and liberators over de patriottentijd aan het eind van de 18e eeuw. 
ook in Nederlandse vertaling. 
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KENT U HOORN OOK ZO? 
door Femke Uiterwijk 

Terugkomend uit Ierland waar ik met heuse bergschoe
nen door de eenzame natuur had gelopen.vond ik tus
sen mijn post een dertiental brieven en kaarten met ant
woorden op de vorige fotopuzzel. Het was dit keer niet 
een architectuur-, maar een natuurpuzzel. Een stad zon
der bomen en planten is niet om aan te zien, ga maar 
eens kijken in een nieuwbouwwijk die net klaar is, dus ik 
dacht in het voorjaar met z'n ontluikende natuur: 'Het 
worden bomen!'. Veel inzenders schreven dat als de 
oudste bomen konden spreken, ze ons heel wat over het 
oude Hoorn zouden kunnen vertellen . .Ja, dan zou er een 
nieuw boek aan de Historische Reeks over Hoorn toege
voegd kunnen worden. 
Ook noemde Arnold de Wolff de beuk in de tuin van het 
Claes Stapelhof bezienswaardig en daar heeft hij volko
men gelijk in. Deze beuk is circa driehonderd jaar oud, 
maar een foto van dit exemplaar had zeker iedere deel
nemer uit zijn/haar stoel kunnen raden! Verder vestigt 
de heer de Wolft de aandacht op een prachtige beuk in 
Westerblokker aan het Westerhout. Daar ga ik binnen
kort eens naar kijken. 
Rob Mantel , een andere inzender, beeindigt zijn overi
gens zeer uitvoerige brief met de opmerking dat hij de 
oplossingen wat snel opgeschreven heeft vanwege de 
naderende instuurdatum. En nu blijkt hij de boom van 
foto 2 verwisselt te hebben met de linde die op 7 januari 
1937 is geplant ter gelegenheid van het huwelijk van 
Juliana en Bernard bij de Veliusbrug achter de bloemen
stal. 

De oplossingen: 
foto 1: 
Deze twee bruine beuken staan in cle tuin vam het 'Huis 
Verloren' aan de Kerkstraat 10. Een van de inzenders, de 
familie Hermans uit Blokker weet veel van ( Hoornse) 
bomen af. Ze weet van allen de leeftijd te vermelden en 
van die informatie maak ik nu dankbaar gebruik. Deze 
twee beuken zijn ongeveer 140 en 95 jaar oud. 

gemeente om aandacht voor deze beuk gevraagd en ook 
de heer Frits v.d. Werft eigenaar van de sportschool 
heeft al duizenden guldens 'in de boom gestoken'. (zie 
rubriek STADSBEELD, restauraties, wijzigingen, verval) 

foto 4: 
Weer een bruine beuk. Hij (een boom is jammer genoeg 
mannelijk) staat op de speelplaats van de basisschool 
de Prinsenhof aan de Gravenstraat. Ongeveer 130 jaar 
oud, volgens de familie Hermans. De beuk verkeert in 
een slechte conditie. Mogelijk heeft ook hier de bouw 
van de school en de bibliotheek gezorgd voor een ver
storing van het groeiproces. Vroeger was de boom een 
onderdeel van de tuin van het Stadsziekenhuis op deze 
plek. Rob Mantel schrijft dan ook: 'Heel wat zieken die 
aan het opknappen waren en naar buiten mochten, heb
ben een schaduwrijk plekje gevonden onder deze vroe
ger schitterende boom. Het is een zielig gezicht zoals hij 
er nu bij staat! 

foto 5: 
Deze linde staat in het Noorderplantsoen tegenover het 
station. Rik Singer schrijft: 'Over twee jaar is deze boom 
antiek. Dan is hij honderd jaar oud. Ik heb het bordje 
met de naam Noorderplantsoen niet kunnen vinden. 
Misschien is het met de aanleg van de nieuwe busha
vens verdwenen'. 
De inzenders zijn: de dames: Ria van Westing, .Janna 
A.Chun-Selie, .J.C.Waard-Opmeer, Greet Pancras, 
en de heren: Arnold de Wolff,Rob Mantel, J.Lakeman, Rik 
Singer, M.C.Mes, K.Semeijn, J.de Rooy, Jacques Wester 
en het echtpaar Karin en Gerard Hermans. 
De winnaar van de boekenbon is dit keer geworden: 
.Janna A. Chun-Selie. Ze krijgt de bon toegestuurd. 

De nieuwe opgaven: 
foto 1: · 
Een deurfragment uit de achttiende eeuw. Het huis wat 
er bij hoort staat op een rustige plek. 

foto 2: 
Deze zomereik staat tegenover de inrit 
van het ABC, naast de Oosterpoor t. De 
afdruk heb ik genomen beneden aan het 
talud bij het gemaal aan het water om 
het geheel niet al te herkenbaar te 
maken. Er staat een hekje om de stam en 
op een bordje staat vermeld dat deze eik 
is geplant naar aanleiding van de kro
ning van prinses Beatrix op 30 april 
1980. Leeft ijd dus plus mint1s achttien 
jaar. 

_...,......._ j 

foto 3: 
Ook een bruine beuk van circa 130 jaar 
oud; u kunt hem vinden op het parkeer
terrein van sportcentrum Frits van der 
Werff, hoek Koepoortsweg /Draafsingel. 
De boom is er niet best aan toe. 
Waarschijnlijk veroorzaakt door veelvul
dig bouwverkeer. 
Oud Hoorn heeft vorig jaar bij de 
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foto 2: 
Dit pakhuisje viel mij ineens op toen ik de kermis een 
beetje wilde ontlopen. 

foto 4: 
Dit tegeltableau staat voor een katholieke instelling. 
Maar welke? 

foto 3: 
Het is een voetstuk van een ... ,maar waar? 

foto 5: 
Dit is denk ik het kleinste luchtraampje van Hoorn. En 
het bevindt zich in een van de oudste huisjes van 
Hoorn. 

Deze foto's zijn denk ik weer wat moeilijker dan de vori
ge keren, maar ik moet mijn doorgewinterde puzzelaars 
ook te vriend houden. Ik hoop niettemin dat alle inzen
ders weer meedoen. Veel succes en geluk! 
De oplossingen graag voor 1 november a.s. opsturen 
naar: 
Femke Uiterwijk, Grote Oost 98-100. 
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Een zevental reacties op eerder geplaatste 
foto 's, maar slechts twee nieuwe opnamen. Dat 
was het, wat er het afgelopen kwartaal binnen
kwam. Uit een tienjarige ervaring met deze 
rubriek weten we, dat onze lezers in de zomer
maanden weinig zin hebben oude schoenendo
zen om te keren om te zoeken naar foto's met 
vergeten Hoornse persoonlijkheden. Het z{i zo. 
Gelukkig ligt er ook nog voldoende interessant 
materiaal om een verantwoorde·keus uit te 
maken. Ik behandel zoals gewoonlijk eerst de 
binnengekomen brieven en telefonische reac
ties en leg U daarna de nieuwe foto's voor. 

Nogmaals DOS 
Brieven met informatie over eerder geplaatste foto's 
ontving ik dit keer van de heer en mevrouw Deil in 
Bloemendaal, de dames Mellegers-Lückens (via ons 
bestuurslid De Graaf), (Gon) Ersebeek-Stumpel uit Den 
Haag en A.B. van Rossèm-De Boer uit Bilthoven en 
voorts van de heren J.W. van Ree uit de Messchaert
straat, W.J. Schutte uit de Sint Jozefstraat en C.M. Joris 
uit de Stoelenmatter. De heer Joris is een van de druk
kers van ons blad. Mijn hartelijk dank voor de ontvan
gen informatie. 
We richten eerst onze aandacht nog een keer op de 
groepsfoto van de katholieke gymnastiekvereniging 
D.0.S. op blz. 43 van het maartnummer van dit jaar. 
Aanvullingen op en verbeteringen van de namenlijst 
kreeg ik van mevr. Ersebeek en de heer Schulte. Met 
name mevr. Ersebeek ontdekte nogal wat fouten in het 
overzicht op blz. 88 van het vorige nummer. Ik geef hier
bij het lijstje met de namen van Ersebeek en Schutte en 
plaats er het schetsje van blz. 88 nog een keer bij, omdat 
dit de vorige keer nogal onduidelijk in het blad terecht 
is gekomen (afbeelding 1). 1. Jo van 't Hek (Schulte). 2. 
Mej. Wijnker. Zij werkte bij de belastingen (S) . 3. Volgens 
de heer Schermer was dit Gon Eitjes - door een tikfout 
werd dit Eetjes - een dochter van E.J.M. Stumpel. Mevr. 
Ersebeek-Stumpel ontkent met nadruk, dat zij dit zou 
zijn. Wel is zij een dochter van E.J.M. Stumpel. Volgens 
haar en ook Schulte gaat het hier om Annie Tros, uit de 

Afb. 1. Schets uan de leden uan de gymnastiekvereniging DOS. 
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sigarenwinkel aan de Gedempte Turfhaven, nu de wed. 
Tros. 6. Niet Ben of Herman maar Loek Krijgsman 
(Ersebeek). 7. Niet Ed Stumpel (E, S), maar Arie Blokker 
(S). 9. Toon de Zwart (S). 12. Jongen Sambeek (S). 13. 
Kitty Smits (S). 15. Truus Quax, de mogelijkheid meisje 
Stumpel valt af (E). 16. De voornaam van de jongen 
Luyck.x is Piet. Hij woonde Koepoortsweg 12 (E). 17. Dit 
is Wim Schermer, de andere mogelijkheden vervallen 
(E). 18. Deze jongen Luyckx heeft de voornaam Rein en 
woonde eveneens Koepoortsweg 12 (E, S). 20. Dit is niet 
mej. of Marie Koops, maar Jo Koop. Zij kwam uit de huis
houdwinkel aan het Kleine Noord (E), de noordelijke 
hoek van het Kleine Noord en de Turfsteeg, op nr 26. 
(HWS). 21. Tine Hagenaars (S). 24. Corrie Visje (S). 25. 
Annie Gerver (S). De mogelijkheid Gerda Entius voor 
deze beide laatste nummers valt dus af. 27. Dit moet zijn 
Vic Bouchier, die inderdaad met De Vette trouwde (E) . 
31. Kees de Lange (E, S). 32. Het is Frans en geen Piet 
(E). 33. Greta Goutier (S). 34. Tine Entius (S). 35. Annie 
Gerver (S) of meisje Stultiens (E). Mevrouw Van der Lee 
gaf de vorige keer Stultings, zodat Stultiens wel de 
goede naam zal zijn. 36. Sien Schutte (S). 37. Meisje 
Bouman van de zadelmakerij op het Breed (S). Volgens 
Hoorn, huizen, straten, mensen woonde in 1928 aan de 
noorzijde van het Breed op or 19 N. Bouwman, maar die 
was zeilmaker (HWS). 38. Dit is inderdaad Francien 
Schermer (E). 39. Was de vorige maal niet bekend. Het 
nummer werd toen maar helemaal niet genoemd. Maar 
het is Corrie Blokker (S). 40. Agatha Kaag (S). 41. Trien 
Timmer (S). 42. An Luyck.x. Zij woonde Koepoortsweg 
28. De andere mogelijkheden vervallen. 47. Het meisj e 
De Lange heette Corrie. Zij woonde op het Grote Noord. 
(E, S). Volgens Hoorn, huizen, straten, mensen was in 
1928 de schoenenzaak van De Lange gevestigd op nr 122 
(HWS). 48. Het meisje Maassen heette Aat (S). 49. 
Mogelijk was dit het kindermeisje in het gezin van nota
ris Luyckx. 51. De fami lienaam van deze jongen wordt 
geschreven als Stultiens (E, S). 

Vleeshouwers en de Westerdijk 
Over de foto van een eerste steenlegging op blz. 45 van 
het maartnummer, kreeg de redactie informatie van de 
heer en mevrouw Deil. Het vermoeden dat het hier om 
een manifestatie van de Hoornse slagers gaat, wordt 

door de mededelingen van de 
heer Deil tot zekerheid. De vijfde 
heer links met de hoed in de hand 
en kortgeknipt grijs haar, is de 
grootvader van de heer Deil, J.C.C. 
Deil (Hoorn, 05-11-1863 - 14-06-
1940). Hij was slager. De heer met 
de troffel en het schootsvel, S.M. 
Polak, was voorzitter van de 
Hoornse Vleeshouwersvereniging. 
Dat is te lezen in het notulenboek 
over 1911 tot 1920 van de vereni
ging, dat zich nog in het bezit van 
de heer Deil bevindt. 
De Hoornsche IJsfabriek schijnt 



een uit 1911 stammend initiatief van de slagersvereni
ging te zijn geweest. Het boek noemt de slagers N. 
Denunendaal, S. Wever, C. Tool, N. Konijn, P. Eeltjes, A.H. 
Doets, J. Dinkla, Hordijk, Paus en Ham. Waarschijnlijk 
staan er enkele van de genoemde vleeshouwers op de 
foto. De laatstgenoemde zou je eerder verwacht hebben 
in de ook nog in Hoorn bestaande vereniging voor var
kens-slagers. Van deze varkensslagers bezitten vve op dit 
moment geen verdere gegevens. 
De heer Joris, die zich beroepshalve met de vervaardi
ging van ons kwartaalblad bezig houdt, zag zijn groot
moeder op de foto met dames en jongetje bij viskar op 
blz. 90 van het juni-nummer. De man op de kar was olie
handelaar, zodat de aanduiding viskar moet vervallen. 
De huizen op de achtergrond staan aan de zuidzijde van 
de Westerdijk, niet ver van de plek waar de weg een knik 
maakt naar het water. Van links naar rechts zijn te zien 
de dames Cromjongh, Visje, Molenaar, Joris-Groen, dan 
de heer Duin en mevrouw Duin. Het jongetje is Aad 
Kaldenbach, later echtgenoot van de inzendster van de 
foto. 
De familie Molenaar woonde in het eerste huis links, 
Westerdijk 42. Daarachter staat het woonhuis van mevr. 
Joris-Groen, Westerdijk 44, waarin ook nog bierbottelarij 
'De Moutmolen' een onderkomen vond. Wat verder weg, 
op nr 48 woonde de familie Duin met zijn oliehandel. 
Mevr. Cromjongh woonde aan de overzijde op nr 5, waar 
zij een handel in suikerwaren dreef. Mevr. Visje had met 
haar man een handel in groente en fruit op nr 1. Hiermee 
is de buurt naar mijn mening voldoende getekend. 

Kerkkoor en schoolklas 
Mevrouw Mellegers, de heer en mevrouw Deil en de 
heer Van Ree gaven me een aantal namen van de leden 
van het Vrijzinning Hervormd Kerkkoor, blz. 90 van het 
vorige nummer. Ik houd de nummering aan van het 
schetsje. 1. F. Reek (Van Ree). 6. Mevr. J. van Albada
Sieuwerts, echtgenote van nr 17 (Mellegers, Van Ree). 7. 
Bossert (M). 8. Mevr. Bossert uit de klokkenwinkel, 
Nieuwsteeg 34 (M). 9. Mevr. Van Berkel van de drogiste
rij, echtgenote van nr 13 (R). 10. Albert Vet (R). Mevr. 
Mellegers noemt hier mevr. Bossert van de kistenfa
briek, maar de afgbeelde figuur is duidelijk een man. 11. 
Mej. Bets van Berkel (M, R), zuster van de dirigent 
(mevr. Deil). 13. Joh. van Berkel (R) en geen mevr. zoals 
mevr. Mellegers zegt. 17. B. van Albada (R). Hij gaf was 
onderwijzer en gaf zangles (M). 18. Arie Vet (R). 19. 
Mevr. T. van Ree-Albada, echtgenote van nr. 23 (R). 20. 
Ds van Lunteren (R). 21. Nel Kast (R). 22. J. van Berkel 
(R). Zoals we al weten, was bij de dirigent van het koor. 
23. G. van Ree (R). 24. J.H. Room (R), Roodzant volgens 
M. 25. Mevr. B. van Berkel-v.d. Oord, echtgenote van nr 
22 (R). 26. T. Stins-Vet, moeder van C.J. Stins (R). Het lijkt 
me, dat mevr. Mellegers zich vergist heeft. De onder dit 
nummer afgebeelde is duidelijk van het mannelijk 
geslacht. Het is dan Dirk Deil (1896-1959) (de heer Deil), 
journalist, die met Ridderikhoff aan revues werkte (M). 
27. Mevr. Room, echtgenote van nr 24 (R). 31 Mevr. 
Marie van Hinte van het Kerkplein (M). 
Van mevr. Van Rossèm-de Boer ontving ik de namen van 
de leerlingen en de onderwijzer van de derde klas van 
de school aan de Draafsingel. Zie blz. 91 van het vorige 
nummer. Zij vertelde me in een zeer prettige brief, dat ze 
samen met een oud-onderwijzeres van de school , 
mevrouw Rijswijk-Holle, en een medeleerling, de heer 
les Vleesdrager, de namen bij elkaar gezocht had. Vooral 
het geheugen van les Vleesdrager was daarbij van 
onschatbare waarde. Hij wist zelfs de adressen en de 
beroepen van alle vaders. Wij zullen zijn naam onthou
den. Het is de derde klas van lagere school, waarvan de 

heer Van Berkel hoofd was. Zeer waarschijnlijk is deze 
klas op de kiek gezet in 1922/1923. De onderwijzer is 
Zwarekant, die in dat jaar waarnam voor juffrouw 
(Mien) Holle, de latere mevrouw Rijswijk. Hij komt ook 
voor op de foto van het onderwijzend personeel van de 
school op de Draafsingel op blz. 45 van het maart-num
mer. We zien hier op de bovenste rij v.l.n.r. 1. Ina van 
Veen. 2. Fré Metselaar. 3. Gerda Bakker. 4. Dini van der 
Sand. 5. Beilie de Boer. 6. Marietje Godvliet. 7. Trijntje 
Booy, een schippersdochter, die niet altijd aanwezig 
was. 8. Marietje Schoof. 
Op de tweede rij: 9. Marie de Reus. 10. Clarie Leiding. 11. 
Alie Blauw. 12. Marietje Kaagman. 13. Ankie Kloppen
burg. 14. Riki Hartog. 15. Betje Bakker. 
Derde rij: 16. les Vleesdrager. 17. Freek Gronert. 18. 
Harm Kleppe. 19. Herman Pas. 20. Nico Meyer. 21. Rinus 
Waerts. 22. Piet Brandenburg. Staande voor de onder
wijzer: 23. Jan de Beer. 
Vierde rij: 24. Wim Tonneman. 25. Kees Stokvis. 26. Vic 
van der Sand. 27. Jo Bierenbroodspot. 28. Jaap Pik. 29. 
Arie Winkel. 30. Wessel Uyterdijk. 
Volgens mevrouw Van Rossèm zijn van deze klas nog in 
leven Beilie de Boer, Marie de Reus, Ankie Kloppenburg, 
Jes Vleesdrager, Nico Meyer en Jan de Beer. 
Terugrekenend bedacht ik, dat de hier gefotografeerde 
kinderen omstreeks 1912 geboren moeten zijn. De nog 
levenden hebben dus de leeftijd der zeer sterken 
bereikt. Dat geldt in versterkte rµate voor mevrouw 
Rijswijk-Holle. De vader van mevr. Van Rossèm-de Boer 
was van 1900 tot 1935 huisarts in Hoorn. 

Kiesrecht en de H.B.S. 
Dan nu de nieuwe foto's. De beide eersten ontving ik van 
mevrouw Van Papenrecht. Ik begin met een opname van 
een groep dames, die blijkens het meegevoerde vaandel 
deelnamen aan een bijeenkomst voor algemeen vrou
wenkiesrecht (afb. 2). We zitten daarmee direct in de 
vrouwengeschiedenis, een deel van de historische 
wetenschap, dat op het moment algemeen in de belang
stelling staat. Het moment van de foto is volgens het 
onderschrift 18 juni 1916. De plaats is niet te herkennen, 
maar het gezelschap is onmiskenbaar Hoorns want het 
vaandel draagt de tekst 'Ver. voor Vrouwenkiesrecht. 
Afdeeling Hoorn.' Het vaandel, dat later in het Westfries 
Museum terecht kwam, is een fraai staaltje van vrouwe
lijke huisvlijt. Het draagt verder nog een geborduurde 
vrouw die de gerechtigheid voorstelt, een opgaande zon 
en de woorden .JUS SUFFRAGII (stemrecht). In 1916 was 
de strijd voor algemeen kiesrecht in volle gang. Dat 
kwam een jaar later, althans voor mannen. De vrouwen 
mochten pas vanaf 1920 naar de stembus. Het algemeen 
kiesrecht was het resultaat van een deal tussen de 
socialisten en de christelijke partijen. De socialisten 
gaven hun verzet op tegen gelijkstelling van het katho
liek en het protestants christelijk onderwijs in ruil voor 
het algemeen kiesrecht. Van de op de foto voorkomende 
dames is niemand bekend. Voorstanders van algemeen 
kiesrecht en vooral van vrouwenkiesrecht behoorden 
tot het vooruitstrevende deel van de bevolking, als ze al 
niet van socialistische huize waren. Graag van onze 
lezers namen van de de dames en plaats van de bijeen
komst. Voor wie een dame denkt te herkennen heb ik 
een schetsje gemaakt (afb. 3). 
Daarna eveneens van mevr. Van Papenrecht een klasse
foto (foto 4) van de Rijks-H.B.S. De enige informatie die 
ik erbij kreeg stond op de achterzijde: 'Ca. 1925. Rechts 
naast EAHJ staat Bob van Leersum. Zittende 3e van links 
tante Lien.' Na enig speurwerk dacht ik dat hiermee 
bedoeld waren: 1. Gerardus Johannes van Leersum, geb. 
19-08-1908, ingeschreven in klas 1 op 01-09-1921 en afge-
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Afb. 2. Foto van leden van de vereniging voor vrouwenkiesrecht (sufrageues) uit Hoom bij een manifestatie. 
Op de pagina hiernaast (133) is het vaandel nog eens vergroot weergegeven. Het vaandel bevindt zich in het Westfries Museum. 

schreven op 01-09-1928 in klas B 5. Afdeling B was de 
natuurwetenschappelijke afdeling. 2. EAHJ is Eliza 
Aleidus Helenus Jan van Papenrecht, geb. 05-06-1910 te 
Sneek. Hij was een zoon van Th.H.Ph. van Papenrecht, 

Afb. 3. Schets van voorstanders van vrouwenkiesrecht. 
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Ned. Herv. predikant in Hoorn. Hij werd ingeschreven 
01-09-1922 in klas 1 en afgeschreven na met succes het 
B-examen te hebben gedaan op 01-09-1927. 3. Tante Lien 
is waarschijnlijk Caroline Dorothea Justine Hanne 

\~ t 
lh 

met. vla.~ 



Afb. 4. Foto van een klas van de Hoornse H.B.S. 

Lückens, geb. 26-02-1910 te Hoorn, ingeschreven 01-09-
1922 in klas 1 en afgeschreven 01-09-1927 na het behalen 
van het B-diploma. Zij trouwde met mr. dr. S.R. 
Boomgaard. Zij was een dochter van een van de oprich
ters van Oud Hoorn, de modelleur Johan Lückens. Graag 
vernam ik wie de hier genoemden zijn en de namen van 
de overigen. 

Afb . .5. Schets van een klas van de Hoornse HB.S. 

Schoolklas en hoefsmid 
Klassefoto's zijn en bUjven een dankbaar onderwerp 
voor deze rubriek. Na de H.B.S.-klas daarom nog een 
klas. Klas Sa van de school aan de Draafsingel, de school 
van de bier al zo vaak genoemde Van Berkel (afb. 6). 
Alleen bekend is de naam van de onderwijzer. Dat is de 
heer C. v.d. Oord. Deze heer komt ook voor op de foto 
op blz. 45 van het laatste maart-nummer. Nauwkeurige 
vergelijking van de kleding doet vermoeden, dat alle 
foto 's van groepen van de Draafsiogelschool die we in 
de laatste nummers geplaatst hebben, bij dezelfde gele
genheid gemaakt zijn. Dat is dan het schooljaar 1922/23. 
Van U graag de namen van de kinderen. Op een bijge
voegd schetsje heb ik voor U onderwijzer en kinderen 
genummerd (afb. 7). 
Tot een heel ander genre hoort de volgende opname. Zij 
komt uit de verzameling van mevrouw Van de Berg-

133 



Afb. G. Foto van /?las Sa van de Draafsingel-school. 

Blokdijk. De enige informatie die ik heb is, dat het hier 
om een Blokdijk gaat, die een paard laat beslaan. Zo te 
zien werd dit nu bijna vergeten handwerk uitgeoefend 
voor het pand Italiaanse Zeedijk 55. Op de de achterzij
de van het fotootje staat 4/8/49, waarschijnlijk de datum 
van de opname. Graag wil ik weten, welke Blokdijk hier 

Afb. 7. Schets van klas Sa van de Draafsingel-sc/100(. 
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zijn paard laat beslaan, wie de hoefsmid is en hoe het 
lachende jongetje aan de rechterkant heet (afb. 8). 

Oude foto's 
Als laatste laat ik twee foto's zien die werkelijk oud zijn. 
Met werkelijk oud bedoel ik, clat ze voor 1900 gemaakt 



Afb. 8. Foto beslaan van een paard op de Italiaanse Zeed(il~. 

zijn. Ik neem aan, dat niemand van U in een van de beide 
heren een grootvader of overgrootvader herkent. Mocht 
dat het geval zijn dan is dat een meevaller, maar ik zou 
de beide portretten willen laten afdrukken als een klein 
stukje van de geschiedenis van de fotografie in Hoorn. Ik 
ga daarover niets nieuws vertellen. Wie werkelijk in 

Afb. 9. Onbekende jongeman. Foto van FD. van Rosmalen & Zn, ca. 
1875. 

deze overigens niet zo opzienbaren
de geschiedenis geïnteresseerd is, 
raad ik aan nog eens de artikelen te 
lezen van Olivier Havermans in de 
jaargangen van 1988 en 1989 van dit 
blad. De gegevens over de Hoornse 
fotografen hierna heb ik ook uit zijn 
artikelen gehaald, waarvoor nog 
mijn hartelijke dank. 
Het portret van de naar links kijken
de jongeman met het zwartfluwelen 
kraagje (afb. 9) is een photographie 
van F.D. van Rosmalen en Zoon in de 
Nieuwesteeg te Hoorn. Volgens 
Havermans zal deze opname tussen 
1870 en 1876 gemaakt zijn, niet zo 
lang nadat de eerste fotograaf A. 
Jacobs hier tussen 1856 en 1864 
werkte. De tweede oude foto van 
een man aan een salontafel (afb. 10) 
is van G.D. Siewers, 'photographe te 

Afb. JO. Jongeman aan tafel. Foto van G.D. Siewers, ca 1880. 

Hoorn aan de zuidzijde van de Grote Kerk'. Hij adver
teerde met 'portretten tot in levensgrootte, photograp
hien van gebouwen en schildereijen en onvergankelijke 
vergrootingen naar elk [geschilderd] portret'. Siewers 
werkte hier tussen 1872 en 1891. 
Hierbij wil ik het laten. Als U toch nog Uw overgrootva
der herkent, laat U het ons dan weten. 
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Hoe Hoorn veranderde 
door Femke Uiterwijk 

Bijgaande foto gemaakt in mei 1960 laat het WINSTONTHEATER zien op de hoek van de Kaasmarkt (de Rode Steen) 
en het Grote Noord. 
Ooit stond op deze plaats het 'Nederlandsch Koffiehuis', dat tot 1918 ook dienst deed als wachtlokaal voor de 
reizigers die met de paardentram vanaf de Kaasmarkt richting Enkhuizen vertrokken. In 1918 wordt dit koffiehuis 
gesloopt en architect H.J.Cramer begeleidt de bouw van een in Art-Deco opgetrokken bioscooptheater. Grote Noord 
4 en 6 zijn woonhuizen. In 1961 vraagt mevrouw M.C.C.J.Heinstman- Wilson toestemming aan de gemeente voor het 
bouwen van twee nieuwe woningen en een nieuwe ingang voor de bioscoop. Daarmee verdween voorgoed de entree 
die onderdeel uitmaakte van het ontwerp zoals op de foto te zien is. 
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