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In de late middeleeuwen van eind 1400

Strijd om de macht in Hoorn
tussen Hoeken en Kabeljauwen
dr. Ml van Gent
In de zomer van 1484 werd Simon Jansz. in het rechtsgebied van de stad Hoorn gearresteerd, omdat hij in
een drinkgelag voor veel opschudding had gezorgd
door veel onduechdelijcke ende onman ierlijcke woirden te spreken. Hij had ondermeer verklaard dat die
grawe hoede die men nu droegen souden altemaell off
wesen, want hij had zelf brieven naar Hoorn gebracht
waarin stond dat die jonge prins met die Vlaminge zou
komen en het gerecht van Hoorn zou verzetten. Verder
had Simon een stuk boter in een kan bier laten glijden
en voorspeld: Gelijc als c;lie butter sal. boven coomen
als dat bier heet is, soe sullen die geen die nu onder
sijn te boven coomen. Het gerecht van Hoorn bestrafte
Simon op 14 juni 1484 met een bedevaart naar Saint
Antoine-en-Viennois in Frankrijk en bepaalde dat hij
pas in het stedelijk rechtsgebied zou mogen nadat hij
daarvoor toestemmi ng van het stadsbestuur had gekregen.l en 2
Wat was er zo schokkend aan de uitlatingen van Simon?
Hij had open lij k gesproken over de Hoeken en Kabeljauwen, want die grawe hoeden waren de Kabeljauwse
machthebbers van Hoorn, die j onge prins was Philips
van Oostenrijk (de Schone) en die geen die nu onder
sijn waren de Hoeken. De Bourgondische overheid had
het gebruik van de benamingen Hoeken en Kabeljauwen en hun synoniemen ten strengste verboden, vandaar dat Simon aangehouden en zwaar bestraft, want
een bedevaart naar Frankrijk was natuurlijk een hele
onderneming.
In dit artikel wil ik nader ingaan op de Hoeken en Kabelj auwen in het laat-middeleeuwse Hoorn. Hoe verhielden
deze beide groeperingen zich in de laatste decennia
van de vijftiende eeuw? Waarom reageerde de stedelijke
overheid zo fel op de uitlatingen van Simon en in hoeverre is de profetie van Simon uitgekomen, oftewel werden de Hoeken door toedoen van Philips van Oostenrijk werkelijk aan de macht geholpen of waren zijn
woorden alleen maar een hardop geuite wensdroom?
Vanaf 1433 maakten Holland en Zeeland formeel uit van
het Bourgondische landencomplex.:i Hertog Philips van
Bourgondië (de Goede) liet het bestuur over de beide
gewesten en de grafelijke rechtspraak vrijwel geheel
over aan een stadhouder en een groep raadsheren, die
tezamen de Raad of het Hof van Holland vormden. Dezen regeerden in nauwe samenspraak met de Staten
van Holland en Zeeland, de vertegenwoordigers van de
ridderschap (de edelen) en de Hollandse en Zeeuwse
steden. De stadhouder en raadsheren stelden in tal van
steden elk jaar de stadsregering aan, maar dit was in
Hoorn niet het geval.
Vanaf 1452 bestond het stadsbestuur van Hoorn uit de
schout, vier burgemeesters, zeven schepenen en de
vroedschap.4 De schout was verantwoordelijk voor de
handhaving van de openbare orde en vormde tezamen
met de schepenen de lokale rechtbank. De schout werd
altijd aangesteld door de graaf, die het ambt in pacht

Historicus M.J. van Gent te Oegstgeest promoveerde
in 1994 te Leiden op een proefschrift over de Middeleeuwse geschiedenis onder de titel "Pertyelike Saken". Het handelt over de Hoekse en Kabeljauwse
~wisten.

uitgaf. De vroedschap assisteerde de schout, burgemeesters en schepenen in het dagelijks bestuur; hij bestond uit alle lieden die ooit een stedelijk ambt hadden
vervuld.
De verkiezing van de burgemeesters en schepenen was
een jaarlijks terugkomend ritueel. Alle poorters van
Hoorn met een vermogen van minimaal 250 nobelen
kwamen op Goede Vrijdag tezamen om uit hun midden
door loting negen personen aan te wijzen. Deze negen
mannen kozen drie burgemeesters en wezen één van de
aftredende burgemeesters aan om nog één jaar in
dienst te blijven, dit om de continuïteit van het bestuur
te waarborgen. Deze burgemeester bleef derhalve twee
jaar in functie m aar mocht dan niet meer herkozen worden. Verder stelden de negen kiesmannen een lijst op
van eenentwintig personen, waaruit de schout op Paasavond de zeven schepenen koos en formeel installeerde. Overleed een schepen of viel hij om andere redenen
weg, dan wees de schout uit de resterende veertien genomineerden een opvolger aan.s
Tweedeling
Binnen het stedelijk patricaat bestond er een tweedeli ng in Hoeken en Kabeljauwen. Dit waren twee groepen
notabelen met elk een eigen aanhang onder de stadsbevolking. Zij probeerden allebei zoveel mogelijk macht
en aanzien te verwerven , ofwel zetels in het stadsbest uur te verkrijgen. Het was derhalve voor beide groeperingen noodzakelijk om goede connecties met Philips
van Bourgondië te hebben, want deze stelde immers de
schout aan. De hertog stelde de schout van Hoorn altijd
persoonlijk aan, want deze nam door zijn bevoegdheid
de schepenen te kiezen een belangrijke positie binnen
Hoorn in. Wij zullen dan ook zien dat de bezetting van
het schoutambt het grote twistpunt is geweest tussen
de Hoornse fracties.
De Raad van Holland mocht alleen in noodgevallen een
schout in Hoorn benoemen , maar die had dan uitsluitend een tijdelijke aanstelling. Philips wilde ook dat de
Hoeken en Kabeljauwen in vrede met elkaar zouden leven, vandaar dat hij het gebruik van de benamingen en
het oprakelen van oude conflicten ten strengste verbood. Dit verklaart dat men in de bronnen in hoofdzaak
de term partijen vindt om de Hoeken en Kabeljauwen
aan te duiden.
Het is niet duidelijk hoe de machtsverhouding tussen
de Hoeken en Kabeljauwen zich ontwikkelde t ijdens de
regering van Philips, want er zijn te weinig bronnen beschikbaar die ons hierover kunnen informeren. Wij weten wel dat er in 1444 problemen ontstonden na de ver-
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kiezing van het gerecht van Hoorn, omdat de schout
(hoofdzakelijk) zijn eigen aanhangers benoemde. De
stadhouder verbood de gekozenen in functie te treden,
voordat hij had vastgesteld of zij wel uit beide partijen
afkomstig waren.6 Toch mag men wel aannemen dat de
Kabeljauwen in de regering van Philips over het algemeen vaker burgemeester en schepen werden dan de
Hoeken.
In 1467 werd Karel van Bourgondië (de Stoute) de nieuwe graaf van Holland en Zeeland na het overlijden van
zijn vader Philips. Aangezien hij tal van oorlogen voerde, zat Karel voortdurend om geld verlegen. Hij trachtte van begin af aan de beden, de vrijwillige geldelijke
bijdragen van zijn onderdanen, zoveel mogelijk te verhogen. Ook probeerde hij zijn gezag en dat van zijn
ambtenaren te versterken. Hij besloot zoveel mogelijk
ambten voor korte perioden in pacht uit te geven in de

verwachting dat hij zo meer pachtgelden· zou binnenkrijgen. Deze politiek bracht hem regelmatig in botsing
met de Staten, want deze zagen hun macht en voorrechten in het geding komen, terwijl hun economische
positie door de toegenomen bede-Jast danig verslechterde.
In oktober 1469 gaf Karel het schoutambt van Hoorn
voor zes jaar in pacht aan Hendrik Jacobsz. en Willem
Pouwelsz. Het is niet bekend of zij Hoeks of Kabeljauws
waren.7 Zij werden tezamen met de andere leden van de
stadsregering al gauw geconfronteerd met financiële
moeilijkheden. Dat kwam niet alleen door de hogere beden, maar ook door hoge uitgaven voor het onderhoud
van de dijken. En alsof dit niet erg genoeg was, kampten
zij ook nog met problemen op het gebied van de zielzorg. De inwoners waren voor hun zielzorg aangewezen
op de proost van Westfriesland. In 1469 overleed de

Voltrekking uan het lwwelij!? tussen Maximiliaan en Maria uan Bourgondië op 14 augustus 1477. Houtsnede toegeschreven aan
Hans Burghmair, Graphische Samrnlung Staatsgalerie Stuttgart.
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proost, waarna er een strijd ontbrandde tussen de bisschop van Utrecht en het kapittel van Utrecht over de
vraag wie de nieuwe proost mocht aanstellen. Bisschop
was op dat moment David van Bourgondië, een halfbroer van hertog Karel. Hij moest zich uiteindelijk gewonnen geven in het conflict met de kanunniken.8 Onder de bevolking van Hoorn ging echter het gerucht dat
de regering voor de kandidaat van de bisschop waren
geweest en deze zelfs met stedelijke gelden hadden ondersteund.9
Grote beroering
De stadsregering verzocht Karel om een vermindering
van de aanslag van de bede, maar dit verzoek werd afgewezen. De graaf vond dat Hoorn best de bede kon opbrengen, mits de stad maar belasting ging heffen op koren, drank en zout, zoals in andere steden allang usance was. In mei 1470 kwamen enige leden van de Raad
van Holland en andere landsheerlijke commissarissen
naar Hoorn voor overleg over de nieuwe accijnzen. De
stedelingen raakten in grote beroering toen zij hoorden
van de plannen om het koren, de drank en het zout te
belasten. De gilden van de vissers, wevers en vissers
marcheerden op 21 mei naar het stadhuis, joegen de
commissarissen de stad uit en vernietigden de registers
van de accijnzen.Hl Het Hof van Holland trad streng op
tegen de oproerkraaiers: zeker 106 personen werden
voor eeuwig verbannen en zes mannen werden publiekelijk terechtgesteld.Il De nieuwe accijnzen werden gewoon ingevoerd, al stimuleerde Karel tegelijkertijd de
oprichting van bierbrouwerijen om de stedelijke economie nieuwe kansen en inkomsten te verschaffen.12 Desondanks was voor de inwoners van Hoorn de zware bestraffing van zovele mede-burgers een traumatische ervaring. Zij gaven de Kabeljauwen de schuld van alle
misfortuin.13
Het is mogelijk dat Hendrik Jacobsz. en Willem Pouwelsz. door Karel ontslagen werden als straf voor hun
passieve opstelling tijdens het oproer.14 Hendrik overleed in elk geval in december 1470 en Willem Pouwelsz.
vóór maart 1472.15 De hertog wees Martin Jansz. Vedelaar, één van de voormannen van de Kabeljauwen, als
zijn opvolger aan. Hij zal ongetwijfeld (mede) tot deze
keuze zijn gekomen doordat Martin zich bereid had verklaard een hogere pacht te betalen dan zijn voorgangers. Willem Bart Pouwelsz., de broer van Willem Pouwelsz., werd voogd over diens kinderen. Hij eiste het
schoutambacht op, omdat de pachttermijn van zijn
broer immers nog niet verstreken was. Noch Martin Vedelaar noch Willem Bort wilde toegeven, zodat hun
zaak uiteindelijk werd beslecht door het Parlement van
Mechelen, de hoogste rechtbank van de Bourgondische
Nederlanden. Deze instantie bepaalde op 21 juli 1475
dat Willem Bort schout van Hoorn zou zijn, totdat op 30
september 1475 de pachttermijn van Hendrik Jacobsz.
en Willem Pouwelsz. zou zijn afgelop·en.16 Nadien zou
Martin Vedelaar hem opvolgen. De Kabeljauw kreeg op
1 oktober 1475 de post inderdaad voor zes jaar in
pacht.17 Daarmee leek de kwestie van het schoutambt
voorlopig beslecht, maar alles kwam weer op losse
schroeven te staan nadat hertog Karel op 5 januari
het leven liet tijdens een veldslag in de omgeving van
Nancy.
Maria van Bourgondië werd thans de nieuwe landsvrouwe van het Bourgondische landencomplex. Zij werd al
gauw geconfronteerd met een aanval van koning Lodewijk XI van Frankrijk op haar landen. Ook kreeg zij te
maken met onderdanen die hervorming van het landsbestuur eisten. De jonge vorstin zag zich dan ook genoodzaakt allerlei privileges uit te vaardigen die alle

veranderingen van haar vader ongedaan maakten.
Op 14 maart 14 77 ontvingen Holland en Zeeland bijvoorbeeld het Groot Privilege. Dit bepaalde ondermeer
dat alle ambten in het landsbestuur door autochtonen
bezet zouden worden en dat a lle rechtszaken in eerste
instantie zouden moeten worden afgehandeld door de
rechtbank die daartoe bevoegd was. Deze twee bepalingen zouden in de volgende jaren een belangrijke uitwerking hebben, zoals nog zal blijken. In feite werd de politieke constellatie hersteld zoals die onder hertog Philips was geweest, alleen was de macht van de Staten
aanmerkelijk versterkt ten opzichte van de centrale regering.
In augustus 1477 trouwde Maria met Maximiliaan van
Oostenrijk, de zoon van de Duitse keizer Frederik lil.
Deze verbintenis bracht geen wezenlij ke veranderingen
in de machtsverhouding tussen vorst en onderdanen.
De nieuwe gebieders moesten voorzichtig optreden,
omat zij de steun van de Staten niet konden missen om
de landsverdediging tegen Frankrijk vol te houden. Bovendien was in Holland de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen weer in alle openheid uitgebarsten. De Hoeken namen in Dordrecht, Gouda en Schoonhoven de
macht in handen. De Kabelj auwen zagen zich gedwongen om deze steden te verlaten en vroegen vergeefs om
hulp aan Wolfart van Borselen. Deze Zeeuwse edelman
was in maart 1477 de nieuwe stadhouder van Holland
en Zeeland geworden. Hij stond aan het hoofd van een
Raad van Holland, waarin de Kabeljauwen de boventoon voerden, dit tot ergernis van de Hoeken. Tegen deze achtergrond van grote spanningen binnen het Bourgondisch landencomplex en binnen Holland en Zeeland
- de oorlog tegen Frankrijk en de tweespalt tussen Hoeken en Kabeljauwen - moeten we de volgende ontwikkelingen binnen Hoorn plaatsen.
Wanorde
Martin Vedelaar was in maart 1477 naar Gent gereisd
om van Maria continuatie van zijn pacht te verzekeren.18 Hij kon zijn aanhangers al gauw berichten dat hij
een aanstelling voor vier jaar had verworven. Zij zullen
deze brief allicht met tevredenheid ontvangen hebben,
maar anderen vonden het idee dat de Kabeljauw nog
langer schout zou blijven allesbehalve aangenaam. De
Hoeken mobiliseerden zich, trokken met wapens in de
hand naar het stadhuis. Zij dwongen de magistraten de
belofte af dat zij Martin niet als schout zouden accepteren. Bij de verkiezing van een nieuwe gerecht op 4/5
april 14 77 werden a lleen Hoeken tot burgemeester en
schepen gekozen . Dit gebeurde in de hoop dat zo de gemoederen van de bevolking tot rust zouden komen,
want er heerste grote wanorde in Hoorn.19
De nieuwe machthebbers lieten ook dertien Kabeljauwen ofwel aanhangers van Vedelaar gijzelen, die in de
beginjaren zeventig in het gerecht hadden gezeten. Zij
werden ervan beschuldigd dat zij zich verbonden hadden met de kandidaat van David van Bourgondië in het
geschil met betrekking tot de proosdij van Westfriesland. Ook zouden zij geijverd hebben voor de invoering
van de accijnzen in 1470 en hetzelfde jaar te weinig gedaan hebben ten bate van de arrestanten van het oproer van 21 mei 1470, die zoals vermeld merendeels
eeuvvig verbannen waren.20 Een aantal Hoeken plunderde het huis van Vedelaar, die op dat moment nog altijd
uitstedig was.21 Deze durfde nu niet meer terug te keren, zodat Hoorn voorlopig helemaal geen schout meer
had.22
Afgevaardigden van Alkmaar, Edam, Monnikendam,
Enkhuizen en Medemblik wisten op 23 april 1477 een
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verzoening te bewerkstelligen tussen Mart in Vedelaar
en de Hoekse magistraten. Dit gebeurde in Den Haag,
dus ver van het strijdtoneel. Martin stond het schoutambt af aan de stadsregering, die iedereen als schout
mocht aanstellen, behalve Willem Bort Pouwelsz. of
Volkert Melisz., die indertijd als diens plaatsvervanger
was opgetreden. Martin zou wel gelegen heid krijgen om
de openstaande boeten uit zijn ambtsperiode te innen.
Hij zou vóór 25 juli 1477 48 b. uitbetaald krijgen ter
compensatie van zijn pachtgeld en zijn geldlening aan
Maria. Verder kreeg hij een schadevergoeding voor de
plundering van zijn huis . maar hij moest wel beloven
dat hij niemand in rechte zou aanklagen wegens de recente ongeregeldheden. Degenen die nog aanmerkingen
zouden maken op Martins optreden als schout zouden
het poorterschap van Hoorn verliezen.23
Negen dagen later, op 2 mei s telden gedeputeerden van
Enkhuizen, Medembl ik, Monnikendam en Edam ook een
regeling op met betrekking tot de dertien gegijzelde Kabeljauwen. Zij werden vrijgelaten in ruil voor de belofte
dat zij nooit meer zouden deelnemen aa n de regering
van Hoorn; zij zouden dus voortaan altijd ambtloze burgers blijven. De Hoekse machthebber·s bevestigden de
afspraak dat de accijnzen afgeschaft zouden worden en
dat Martin Vedelaar niet meer schout zou zijn.24 Zij wezen hun fractiegenoot Albrecht Dirksz. als nieuwe
schout aan en Drik Jansz. Boemgaert als onderschout.25 Ook beloofden zij dat zij alles zouden doen
om pardon te verwerven voor iedereen d ie wegens het
oproer van 21 mei 1470 was bestraft; mocht d it geld
kosten, dan zou dit uit de stadskas betaald worden.26
Op 7 mei 1477 gaf Maria op verzoek van de Hoornse regering pardon aan al degenen die betrokken waren geweest bij de ongeregeldheden die sedert het overlijden
van haar vader Karel in de s tad waren voorgevallen. De
desbetreffende akte vermeldt niet dat Hoorn moest betalen voor dit pardon, maar we mogen aannemen dat er
toch wel iets betaald is.27 Dezelfde maand bevestigde
de hertogin ook de overdracht van het schoutambt van
Martin Vedelaar op Albrecht Dirksz. De laatstgenoemde
zou de functie tien jaar lang namens de stadsregering
uitoefenen.28
Martin Vedelaar zal deze gang van zaken met lede ogen
aangezien hebben. Hij besloot de Hoekse magistraat
aan te klagen voor het Hof van Holland omdat zij zich
niet hield aan de afbetalingsregeling die op 23 april
1477 in Den Haag was afgesproken. De Kabeljauwse
voorman wilde echter veel meer: hij wilde weer schout
van Hoorn worden. Hij verklaarde namelijk dat hij alleen afstand had gedaan van zijn ambt uut ontsien ende
vreese voer zijnen li jve ende van den lijven van eenigen
van zi jnen vrienden die binnen Hoirne gevanghen laghen , ofwel zijn dertien medestanders.29 Hij was bang
dat hij binnen Hoorn geen eerlijk proces kon voeren,
want zijn tegenstanders hadden daar immers alle
macht in handen. Wel was hij bereid om zijn geding desnoods in een andere stad te laten afhandelen. De
Hoekse stadsregeerders wilden hier niets van horen: zij
wezen op het Groot Privilege dat voorschreef dat alle
rechtszaken in eerste instantie moesten worden afgehandeld door de rechtbank die daartoe bevoegd was.
Zij vonden dat Martin zijn klacht dus voor de schepenbank van Hoorn moest voorleggen en nergens anders.
Hi j kon eventueel een vrijgeleide krij gen, maar hij kon
net zo goed een zaakwaarnemer s turen.30
De voormalige schout wist van Maximiliaan en Maria
een nieuwe aanstelling te krijgen door hen een lening
vari 200 lb. toe te zeggen. De hertog en hertogin konden
zo'n bedrag natuurlijk goed gebruiken voor de oorlogvoering tegen Prankrij k. Martin had zich waarschijnlijk
6

"Des Hoe!?en falscher Rat" of "Der Verrat der Kauf/eute". Mogelijk heeft deze afbeelding iets te maken met het bezoek van
Maximiliaan aan Rotterdam op 7 maart 1480. Houtsnede toegeschreven aan Hans Burghmair, Graphische Sammlung, Staatsgalerie Stuttgart.

eerder al verzekerd van de steun van Jan van Egmond,
één van de belangrijkste Kabeljauwen in Holland en
Zeeland. Jan van Egmond nam de aanspraken van Martin over en beloofde deze als plaatsvervanger te benoemen, als hij eenmaal als schout van Hoorn erkend zou
zijn. De Hoeken weigerden Jan van Egmond te accepteren en gingen tegeri zijn aanstelling in beroep bij de
Grote Raad , de hoogste rechtbank in het Bourgondische landencomplex.31
Ballingen van Hoorn maakten gebruik van deze wanordelijke situatie om hun verwanten in het stedelijk
rechtsgebied te bezoeken. Zij versmaadden daarmee
hun ban en dienden eigenlijk door schout Albrecht
Dirksz. gearresteerd te worden , waarna zij vrijwel zeker
de doodstraf hadden gekregen. De magistraat vond het
beter niets tegen de ballingen te ondernemen, maar dat
bracht hem wel in botsing met de p'r ocureur-generaal
van Holland en Zeeland, want deze beschuldigde hem
van ernstige nalatigheid en incompetentie.32 De juridische positie van Hoorn zou echter weldra drastisch
verbeteren.

Generaal pardon
Op 9 juli 1478 gaven Maximiliaan en Maria een generaal
pardon aan Hoorn. Alle inwoners die deel hadden genomen aan het oproer van 21mei1470 of de rellen van de
eerste maanden van 1477 werden vrijgesproken van
strafvervolging. Alle ballingen mochten derhalve huiswaarts keren, want de hertog en hertogin wisten dat·alle stedelingen sinds 1470 veel ellende en armoede had-

den gehad, terwijl de stad alti j d een goed e notabel
coopstede p l acht te wesen .:l3 Zij gaven d ezelfde dag het
sch outambt van Hoorn v o or t w aalf j aar in p ach t aan de
stad sregering, die zelf naar e igen goeddunk en een t i tular is mocht aanstellen en afzetten . D it w aren vergaande
c oncessies en het ligt voor d e hand dat d e H oeken flink
hebben moeten betal en voor d eze gunsten , alleen valt
d a t niet te bewij zen bij gebrek aan r elevante bronnen.
De Hoekse machtheb ber s besloten A l brec h t Dir ksz. als
sch out te handhaven)4 Toen d eze enige t ij d lat er ov erleed, wezen z ij Pieter W i llem sz. als z ijn o p vol ger aan (9
september 1478). Deze werd op zijn b eurt ook vri j snel
weer vervangen door Garb ran t Jan sz. Roebaer t.35
Diverse Kabeljauwen, onder w ie dertien voor malige gegijzelden, hadd en ondertussen Hoorn verlaten. Deze
dertien notabelen realiseerden zich terdege dat hun
kansen ooit nog eens burgemeester of schepen t e worden thans zeer klein was gewo rden. Zij spanden net al s
Vedelaar een proces aan tegen de H oeken van Hoorn
voor het Hof van Holland. Z ij zeid en dat zij hun eed om
nooi t meer in de stadsregeri ng te p arti c i peren onder
dwan g hadde n afgel egd . Daarom wil den zi j d at hun eed
o ngeldig zou worden v erkl aard en d at zi} in h un goede
naam en faam zouden wor d en hers teld. De H oeken w e:cen andermaal naar de rechts r egel v a n h et Gr oot Priv ilege: al s d e uitgewekenen hen wil den aan k lagen, clan
moesten zi j hun klacht eerst voor leggen b ij de schepenbank van Hoorn en n iet ergen s an der s .36 Het Hof van
H olland bepaalde op 16 december 14 78 dat de Hoeken
perem ptoirlick moest en antwoor den op de aankl acht
van de uitgeweken Kabeljauwen, ofte wel dat zij zich
voor het Hof moesten verantwoorden en niet langer
mochten volhouden dat het Hof incompetent was in
hun geschi l. De Hoeken weigerden dit te accepter en en
g ingen in beroep bij de Grote Raad.3ï

Radicaal
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Jan v an Egmond, M art in Vedelaar en and ere Kabel j auwen besloten nu tot r adicale stap p en. Z ij v erzamelden
eni ge gew apenden i n het voornem en zich met gew el d
meester te maken van d e stad Hoorn. Op 9 februar i
1479 voeren zij de Z u iderzee op, maar een o pkomende
storm dwong hen terug t e keren naar hun basi s. De
overvallers wilden een w eek lat er hun plan alsnog ten
uitvoer brengen, maar het bleek n iet m ogelij k alles geheim te houden. De regering van H oorn hoor de van de
opzet van haar tegens t anders en b racht de stad in staat
van verdediging, zodat de tweede aan val op 16 februari
eveneens misluk te: de Hoeken bleven dus aan de
macht.38
Hoorn verdacht de magist rat en van Haarlem en Amsterdam van medeplicht igheid in de aanval , want er
woonden nogal wat uitgeweken K abeljauwen in deze
twee steden. De stadsr egeri ngen ontkend en ten zeerste
dat zij iets met de opzet v an Jan van Egmond t e maken
h adden gehad)9 Het valt niet te bewi jzen o f zij i n dezen
de w aarheid spraken. O ok d e b eweri ng van Jan van Egm ond dat h i j alles in o pdrach t v an M ax imiliaan h ad ond ernomen, valt n iet meer te verifi ër en .40

(slot volgt)
N o ten
In dil art ikel zal gemakshalve vooral verwezen worden naar originele archiefstukken en verhalende bronnen. Het gaat hierbij
om hel archief van de stadsregering (GAHo OSA) en het oudrechterlijk archief van Hoorn (GAHo ORA), de gemeentearchieven van Amsterdam (GAAm OSA) , Haarlem (GAHa OSA) , Leiden
(GALe OSA) en Utrecht (GAUt OSA) , het archie[ van de Grafelijkheid Rekenkamer Rekeningen (ARHa GRRek.) en Regis ters (ARHa
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GRReg.) en het Hof van Holland (ARHa HvH) in lJen Haag, het archief van de Grote Raad in Brussel (ARBr AGR) en de Rekenkamer van Rijsel (ADN B).
G;\ HoORA45 14, f.50v-51.
De algemene ontwikkelingen in Holland en Zeeland in de vij ftiende eeuw worden uitvoerig behandeld in M..J. van Gent. "f'ertijelike saken". Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oos tenrijkse tijdperk (Den Hnag 1994).
Algemene gegevens over Hoorn in de late Middeleeuwen zijn te
vinden in Van Gent, 'Pcrtijelikc saken', alsmede R. van Mar le,
Hoorn au Moyen-age. Son histoire cl scs inslitulions jusqu'au clébul du 16e siècle ( s-Gravenhai.ie 1910) ell P. Koster, Hoorn in de
Middeleeuwen. De economische ontwikkelingsga11g vau en Westfriesche stad (Amsterdam 1929). De laatste twee werken baseren
zich echter hoofdzakelijk op archivalia uit l loorn en geven dan
ook in sommige punten een onvolledig of zelfs onjuiste voorstelling van zaken.
GAHo OSA 71 en 117, blz. 59-61, deels gedrukt in F. van Mieris,
Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland, deel IV (Leiden 1756). blz. 652-653 en 810.
ARHa GRRek. 145. f. 82v-83 (citaat). Op 5 april 1444 had de Raad
van Hollnnd aan Gijsbrecht van Vianen en Willem de bastaard
van Holland, heer van Schagen opdracht gegeven het gerecht
van Hoorn op Goede Vrij clag 1.e vern ieuwen, ibidem, f. 8l v-82. Dit
duidt erop dat er een geschil was tussen cle stadhouderlijke regering en de schout.
ARHa GRRek. 1099. f. 44, 45-56v en <l8v.
Documenten en nadere gegevens over dit geschil ziju te vinden
in J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn. (eds.), Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in
de Middeleeuwen (Den Haag 1924), blz. 284 en 291 en A.G. .Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1'125-1477 (Groningen-Batavia 1942). blz. 311-315.
Voor de beweringen van de Hoeken: GAHo ORA 4514, f. 97v en
ARBr AGR BuH 110, stuk H, blz. 5. Mei BuH wordt Beroepen uit
Holland bedoeld.
Verslagen over de oploop in Hoorn staan in C. Allrelius. Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt (Leiden 1517) , r. 328328v (verder genoemd Divisiekroniek) en Th. Velius en S. Centen,
Chronyk van Hoorn (. ..) to t het jaar 1630 (4e aangevulde druk.
Hoorn 1740), blz. 85-93. Alle latere studies gaan op deze kroniek
teru g. Aanvullende info rmatie in ARHa HvH 2937, sub 30-3, 10-5
en 12-7-1471 en de vonnissen genoemd in volgende noot. Van
Gent. 'Pertijelike saken', 109 heeft de onjuiste datering maart
1470.
Gegevens over de opsporing van de oproerkraaiers in ARHa GRRek. 303, r. 108v-ll2v (passim) , 134v, 158 en 161; in 304. f. !57v162v (passim); in 305, r. J09-109v en in 306, f. 184-184v. De veroordelingen in ARHa HvH 5646, f. 31-34, 36-36v en 39v-42 en GRRek.
305, f. l 76-l 76v.
GAI-Jo ORA 4514, f. 43v-45v (accijnzen). GAHo OSA 117, blz. 71-74
(brouwerij). De oorkonden zijn gedrukt in Velius/Centen, Chronyk Hoorn, 86-92. Vergelijk GAHo OSi\ 304 en ARHa HvH 177<5,
sub 12..S-1472.
GAHo ORA 4514, f. 97-97v en ARBr AGR BuH 110, stuk H, blz. 4-5.
Martin Vedelaar merkte in zijn pleidooi voor het Parlement van
Mechelen op dat hertog Karel Guillaume Bort on tslagen had
pour certainnes desobeissances par lui c:ommises envers mondit
monseigneur, ARBr AGR 978, J 7, r. 35. Hel is echt.er mogelijk dat
Willem Pouwelsz. is bedoeld en hel oproer van 21 maart 1470.
ARJ-la GRRek. 1099, r. 44 spreekt over Hendr iks zevende en leste
rekeninge (als schout) eyndende XX in decembry anno LXX. Op
2~3 maart 1472 ging Willem Bort naar de Raad van Holland om de
uitspraak inzake het schoutambt te horen. waarbij wordt gesproken over de wesekinderen van Willems Pollwelsz" GALe OSA
548, r. 64v-65.
ARBr AGR 978.37, f. 34v-35. Willem 13ort Pouwelsz. wordt in december 1472 schout genoemd in ARHa HvH 1776, sub 17-121472
en vergelijk ARHa HvH 1779, sub 8-8-1475 en GAHo ORA 45'14, f.
17v.
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ARHa GRRek. 1105, f. 47v-48v en l l 06, f. 35v-36v.
De hoofdbronnen van de ongeregeldheden in Hoorn in 1477 zijn
ADN B 1699. 1. 30v-31 en GAI-to ORA 4514. r. 96-115, met name 1.
96-101. Dit zijn de akte van pardon van Mar ia van 7 mei 1477 en
een afschrift van een rapportage van co mmissarissen, die tussen
17 april en 9 augus tus 148 1 op bevel van het Ho f van Holland de
onlus ten van 1'177-1481 hehben onderzocht. Ik cl ank L. Veerkamp
in l loorn clie mij een afschrift van het rapport gal. De enige verhalende bron is Aurelius, Divisiekroniek , f. 369-369v. Velius/Cen-
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ten, Chronyk Hoorn. blz. 101-111 is gebaseerd op deze twee
bronnen, terwijl alle latere literatuur weer op Velius/ Centen teruggaat.
GAiio ORA 45 l tl. r. 98v.
ARBr AGR BuH 110. stuk c. f en met name h. blz. 3-5. Van Gent,
'Perlijelike saken', 165 (met abusievelijk 21 mei 1471).
GAHo ORA 4514, f. 96-97 en 106v- 107v.
De rentmeester van Westfriesland merkt in zijn rekening over
1476-1477 dan ook op clat het schou tambt van Hoorn tussen 14
maart to t 12 mei 1477 ledich ende o nbeclient gestaen heeft om
cl er onluste wesende in den lande ende soncl er li.nge binnen der
v otrs. stede rnits den overliden wilen des voors . hertoge Karels,
ARI la GRRek. 1106, f. 36v.
ARBr AGR Eerste aanleg 56, stuk a.
ADN B 1699, f. 30v-31. GAHo ORA 4514, 1. 19v-20, 97-97v en 99-99v.
ARBr AGR Bul-! 110, stukken c, fen h, blz. 3-5. Velius/Centen, chronyk Hoorn, 109-110.
ARHa GRRek. 1107, f. 34. ARHa GRReg. 28, 1. 72 en 491, f. 70.
ARI la AGR BuH 110, stuk c.
AIJN B 1699, 1. 30v-31.
ARI la GRRek. 1107, 1. 34.
ARHa GRReg. 491, 1. 68v en ARBr AGR Eer ste aanleg 56, stuk cl (
citaat).
ARHa llvll l ï82. sub 5-8, 7-8. 15-10 en 22-10-1477.
ARHa GRReg. 49 1, f. 68v en ARBr AGR Eerste aanleg 56, stuk cl.
De Grote Raad was in de plaats gekomen van het Parlement va n

Mechel en, dat tvlaria in febr uari 1477 had opgeheven onder druk
32
33
34

van de Staten van de Bourgond ische landen.
ARHa HvH 5822, sub 11-10, 25-10 en 8-11-1477.
FAHo OSA 94.
ARlla GRReg. 491, f. 68v en ARBr AGR Eerste aanleg 56, stuk d.
ARI la GRRek. 1107, 1. 34-34v. Hoorn betaalde op 2 september

1478 11 25 lb. aan bede aan maximiliaan en maria, ARHa GRRck.
3388, 1. 3 en GAI-Jo OSA 288. Di t is een uitzonderlijk hoog bedrag.
3G ARM GRR. 28, f. 72 en 49 1, 1. 70. GAHo OS/\ 140 A (Wilklemsz.).
ARI la GRRek. 1108, f. 34-34v ( Roebaert).
36 ARI la llvl-1 475, 1. 156v-J 58. het Is niet bekend wanneer de uitge-
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wekenen hun aanklach t inclienclen. Aurelius, Divisiekroniek, f.
374 plaatst deze k\vestie ten onrecht e onder 1479.
ARHa JvH 475, f. 156-v-158v. De proces tukken die werden voorgelegd bij de Grote Raad zijn ARBr AGR BuH 110. De laatste datering in dit dossier is 25-5-1479, stuk h blz. 3. De zaak zal nadien
zijn terugverw ezen naar het l lof van Holland, zie Van Gent, Pertijelike saken, blz. 259.
De enige bron over de aan slagen op 1loorn is Aurelius, Divisiekroniek, f. 374-374v. Velius/Centen. Chronyk Hoorn, blz. 114-119
i s hierop gebaseerd. Hoorn besl oot v oortaan elk jaar op Apolloniadag ( 9 februari) de mislukte aanslag te herdenken. Dit doet
vermoeden dat de datering XI. dach van februario in de Divisiekroniek een zetfout is voor IX. dach.
Voor Haarlem: GAHa OSA 19/53, f. 87v-88. De afwijzing van Haarlem is niet op schrift bewaard gebleven. Voor Amsterdam: brief
Amsterdam aan Hoorn van 25-2-1479 in GAAm OSA 5023, f. lllv,
gl obaal bespro ken in .1. ter Gouw, Geschiedenis Amsterdam. Deel
lil (Amsterd am 1881) , blz. 137. Ver gelij k Aur elius , Div isi ekroniek, f. 374.
Brief van Utrecht aan Jan van Egmond van 26-2-1479, GAUt OSA
19-11, bl z. 426-427, gedrukt in K. Burma n, Utrechtsche jaarboeken
van de vijftiende eeuw, deel lil (Utrecht 1754), blz. 31o-:~ 1 1.

Wim Nannings in Canada vergeet Hoorn 'vast niet'
Zelfs "echte" Horinezen houden het niet altijd uit in de
stad waar zij opgroeiden. Daar zijn voorbeelden genoeg
van. Dankzij z'n zus Willy Spel weten we nu ook dat
Wim Nannings tot dat trekker sgilde beh oort. Reizen zit
hem van jongsaf aan in het bloed. Toen Wim nauwelijks
16 jaar was, fietste hij al in zijn
uppie naar Kopenhagen en terug. Hij vond 30 jaar geleden
z'n geluk in Canada, waar hij in
Terrace woont.
Wim Nannings komt uit een gezin van zes kinderen, dat naast
d e Oosterkerk aan het Grote
Oost woonde. Hij zat bij meest er Rozemeij er op school aan
het Achterom en doorliep vervolgens de technische school
aan het Keern, die toen nog gewoon ambachtsschool heette.
De j onge tech nicus haalde
daarna als jonge werknemer bij
Bruynzeel in Zaandam tal van
diploma's . Die kwamen hem elders in de wereld mooi van pas, n aar zou blijken.
In 1965 waagde Wim de sprong naar Canada. Per boot.
In Calgar y werd hij opgevangen door een oom en tante,
die eerder uit Hoogkarspel naar Canada waren geëmigreerd. Vandaar begon de ondernemende Westfries aan
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een trektocht door het land, die hem uiteindelijk in de
stad Terrace bracht. Daar vond Wim ook de vrouw met
wie hij trouwde. Ze hebben een dochter. Nannings
werkt intussen al w eer vele jaren in Kittimat, twee uur
rijden van zijn woonplaats af. Hij is daar voorman in
een alum in iumfabriek.
Dat Wim een fer vente fietser is,
mag uit b ijgaande foto blijken .
Zo is hij eens b epakt en bezakt
in zeven dagen van Terrace naar
z'n tante in Calgary gefietst, een
afstand van maar even 2000 km.
Wim blijft intussen ook nog een
beetj e op d e hoogte van wat er
in Hoorn aan de hand is, wan t
zijn zuster Willy Spel-Nannings
st uurt hem elk kv.rartaal een
blad van Oud Hoorn, waar hij
blij mee is, schr ijft ze. Vorig jaar
namen zij en haar man zelfs een
hele stapel oude Oud Hoornbladen mee, toen ze op bezoek gingen in Canada. Op zijn beurt laat
Wim Nannings zijn gezicht om de paar j aar ook in
Hoorn zien. "Z'n hart is nog altijd bij Hoorn, hoor,"
meld t zus Willy, "z'n geboor teplaats vergeet hij vast
niet. Hier liggen veel te veel herinneringen. "
(H.L.)

Van de bestuurstafel
A. G.F van Weel, voorzitter

Kwartaalblad
Ieder kwartaal is het weer een genoegen te zien met
welk een t oewijding en plezier de redactiecommissie
zich stort op een nieuwe uitgave van het verenigingsblad. Weken voordat het blad bij u in de bus rolt, komen de commissieleden bijeen om afspraken te maken
over artikelen die wel of niet geschikt zij n om te worden gepubliceerd, over de opmaak van die artikelen,
over de afbeeldingen daarbij en over de omvang van de
komende ed itie. Gelukkig leeft de historie van Hoorn bij
velen, waardoor vaak uit onvermoede hoeken bij dragen
op de redactietafel belanden. De laatst e jaren moet de
redactie regelmatig een beroep doen op de kunst van
de beperking, daar het kopij-aanbod nogal eens de
plaatsingsmogelijkheden overtreft. Oud Hoorn is trots
op haar vlaggenschip "Het Kwartaalblad" en op het
werk van de vierkoppige redactie.
Onlangs is deze commissie aangevuld met een vijfde lid, de heer Frans Zack
(foto) . Deze Rotterdammer van oorsprong is van
juli 1951 tot mei 1993 tweeënveertig dienstjaren!
- als typograaf werkzaam
geweest
bij
Drukkerij
Noordholland. Daarnaast
is hij sinds 1959 bekend
om zijn auto- en motorenrubriek in diverse weekbladen en vooral om zijn
filatelistische rubriek, die
hij in het Noorclhollancls Dagblad had. In 1977 ontving
hij de L.H. Tholen-trofee voor de beste informatie in de
niet-filatelistische pers. De heer Zack is koninklijk onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver.
Het bestuur wenst hem een goede tijd bij Oud Hoorn.
De begeleiding van de productie van het vorige kwartaalblad was in handen van Nyvonco, het drukwerk
werd verricht door de Hoornse Drukkerij Klaassen.
Gelet op de geringe hoeveelheid beschikbare tijd, hebben zij gezorgd voor een redelijk verzorgde editie. De
redactiecommissie heeft samen met enkele best uursleden vervolgens de kwaliteit van het kwartaalblad van
december 1996 kritisch tegen het licht gehouden. Bij
die evaluatie is een aantal tekortkomingen en wensen
geïnventariseerd die mondeling ter kennis zij n gebracht
van de productiebegeleiders. Het bestuur heeft er alle
vertrouwen in dat het kwartaalblad van maart 1997 zal
beantwoorden aan de overeengekomen kwalit eitseisen
van de vereniging. De leden hebben daar recht op.
Bij dit eerste nummer van de negentiende jaargang ontvangt u zoals gebruikelijk de uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadcring én de acceptgirokaart voor het
voldoen van de contributie voor 1997. Van u wordt minimaal een bijdrage verwacht van f 35.-.

Zoals eerder reeds aangekond igd, wordt dit jaar een onderzoek gedaan naar de kenmerken van het ledenbestand van de vereniging. Daarom treft u bij dit kwartaalblad ook een enveloppe aan met daarin een vragenlijst.
Hieronder wordt nader ingegaan op het doel en het nut
van dit onderzoek.

Voorjaarsledenvergadering
Dinsdagavond 8 april a.s. vindt de voorjaarsledenvergadering plaats in de Oosterkerk; de bij eenkomst begint
om 20.00 uur.
Voor de pauze kent de agenda de bekende punten als
het jaarverslag, de financiële verantwoording en de
(her) benoeming van bestuursleden.

Stadsarcheologe Tosca van der Walle neemt het gedeelt e na de pauze voor haar rekening. Zoals bekend heeft
mevrouw Van der Wafle in de maanden mei en juni van
1995 met een vrij grote groep vrijwilligers getracht om
bewijzen te vinden van vroegere bebouwing in het gebied omsloten door de Karperkuil en de Binnenluiendijk (zie foto). Oud Hoorn subsidieerde dat onderzoek
destijds. Nu de opgravingsresultaten in kaart zijn gebracht, is het boeiend te luisteren én te kijken naar het
heldere verhaal van mevrouw Van der Walle. Eerder
verzorgde zij een lezing over hetzelfde onderwerp in
Het Pakhuis. Het bestuur was enthousiast over haar uiteenzetting en onder cle indruk van de historische kennis van zo'n klein stukj e Hoorns grondgebied. Daarom
heeft het haar gevraagd om nogmaals voor de leden te
willen optreden; aan dat verzoek gaf zij gaarne gehoor.
Ledenenquête
De Vereniging Oud Hoorn telt zo'n 1850 leden. En hoew el de jaren van spectaculaire groei achter ons liggen ,
komen er maandelijks nog steeds nieuwe leden. bij
maar zeggen anderen ook op. Wat weten wij eigenlijk
van de mensen die lid zijn van Oud Hoorn? Natuurlijk,
het zijn mensen die houden van Hoorn en die begaan
zijn met het lot van de historische stad. Maar nemen zij
ook deel aan de verenigingsactiviteiten en zo ja, hoe
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waarderen zij die activiteiten dan? Missen zij misschien
bepaalde activiteiten?
En hoe denken de leden over het optreden van het bestuur in het openbaar?
Hoewel de ledenvergaderingen redelijk tot goed bezocht worden, zeker door wat we met een beetje goede
wil "de vaste kern" zouden kunnen noemen, bezoeken
de meeste leden toch zelden tot nooit zo'n bijeenkomst. Daar kunnen heel goede redenen voor zijn.
Het bestuur stelt groot belang in de kennis van de kenmerken van het ledenbestand, niet uit nieuwsgierigheid
maar om met die kennis gepast te kunnen reageren op
de wensen van de leden.
Secretaris Nelleke Huisman heeft daarom een ledenenquête opgesteld die een aantal malen door het bestuur
is besproken. U begrijpt dat de betrouwbaarheid van de
resultaten van die enquête groter wordt naarmate meer
leden de vragenlijst invullen en terugsturen. Een kleine
steekproef heeft geleerd dat u voor het invullen gemiddeld niet meer dan 4 minuten nodig zult hebben. Om
het terugsturen gemakkelijk te maken is een antwoordenveloppe bijgevoegd waarop géén .postzegel behoeft
te worden geplakt. Als alles volgens plan verloopt, zullen de onderzoeksresultaten in het kwartaalblad van
september 1997 worden gepubliceerd.
Het bestuur dankt u van harte voor uw medewerking.
Index Kwartaalblad Oud Hoorn 1979- 1996
Arie van Zoonen, onder andere bekend .als auteur van
"Van Koffijhuis tot theater" (1994) en van · .''.~tap QP en
laat je wegen" (1996), heeft de vereniging bij haar· 80-jarig bestaan twee indices aangeboden van het Kwartaalblad. Hij heeft van jaargang 1 (1979) tot en met jaargang
18 (1996) een index gemaakt van in het kwartaalblad
opgenomen historische artikelen, een index op zowel
de auteursnaam als op onderwerp. Verenigingsnieuws,
bestuursmededelingen, jaarverslagen, korte berichten,
nieuws van met de vereniging verwante instellingen en
verslagen van vergaderingen zijn niet opgenomen.
De door Van Zoonen opgestelde "Index Kwartaalblad
Oud Hoorns 1979-1996" maakt onderdeel uit van een
bibliografie van over de geschiedenis van Hoorn verschenen boeken en artikelen sinds 1600. De samensteller is begonnen met het opstellen van die bibliografie.
Oud Hoorns bestuur is aangenaam verrast door dit jubileumgeschenk en heeft besloten dat de index voor
een geïnteresseerd publiek toegankelijk moet worden
gemaakt. Daartoe zal de index - in totaal zo'n 35 bladzijden - in de vorm van het kwartaalblad in een oplage van
100 exemplaren worden gedrukt.
Een ieder die belang stelt in deze index zal hem, zolang
de voorraad strekt, tegen de prijs van f 5.- kunnen
afhalen bij mevr. Femke Uiterwijk, Groote Oost 98-1 00
(tel: 0229 - 210220).

DRINGEND VE-RZOEK
AAN ALLE LEDEN:
VUL METEEN DE
ENQUETE IN EN
STUUR 'MOP!

Vereniging Oud Hoorn: van 1917 tot 1997
We zeiden het al: het jaar van ons .80-jarig jubileum za)
niet uitbundig worden gevierd. Achter de schermen
wordt door kunstenaar Christiaan Heydenrijk hard gewerkt aan een speciale Oud Hoorn-affiche; de ideeën
over de vorm van een eigen Oud Hoorn-logo zijn niet
van de lucht. Op de nieuwe folder voor de ledenwerving zal een fraaie kleurenfoto prijken van Hoorns havenaanzicht. Ook de hierboven beschreven ledenenquête wordt door het bestuur gezien als een belangrijke verenigingsactiviteit in dit jubileumjaar.
Hoogtepunt had de publieke presentatie van de Se ·druk
van Velius' Kroniek van de Stad yan Hoorn moeten worden. Helaas zal die preseiltatiEi niet in 1997 kunnen
plaatsvinden; over de oorz'aken daarvan kunt u hierna
meer lezen. Het bestuu( beraadt zich nog op een jubileumactiviteit voor alle leden die in het teken zal staan
van de viering van het 80-jarig jubileum.
De officiële start van de Publicatiestichting Bas Baltus
zou een goede gelegenheid kunnen zijn.
Velius V vraagt méér tijd
Misschien was het bestuur in zijn enthousiasme wel erg
overmoedig toen het bekend maakte dat in 1997 de bekende kroniek van Velius in eigentijds Nederlands - na
ruim 250 jaar - zou worden gepubliceerd onder auspiciën van de Vereniging Oud Hoorn. Geestelijk vader van
dit initiatief, Leo Hoogeveen,' had immers de vierde
druk uit 1740 "vertaald" in modern Nederlands waarbij
zowel recht was gedaan aan de, vijf boeken van Velius
als aan die van Sebastiaan Centen: een monnikenwerk
van de eerste orde was daarmee geklaard. De redactiecommissie was geformeerd en toog aan het werk,
Hoogeveen zelf kon zich concentreren op het bronnenonderzoek van Centen en de ledenvergadering stemde
in november in met de gevraagde garantstelling. Ogenschijnlijk stond niets de publicatie nog in de weg. De
werkelijkheid bleek echter niet zo rooskleurig te zijn als
werd gedacht.

Na enige redactievergaderingen werd medio januari
1997 duidelijk dat de beoogde uitgave sterk aan kwaliteit zou inboeten wanneer gestreefd zou blijven worden
naar het halen van de eerste deadline: de controle op
Hoogeveens vertaling van het zeventiende eeuws Nederlands vroeg meer tijd , de omzetting naar éénduidig
en consequent eigentijds Nederlands vereiste een grondige analyse van de gehele tekst en het bronnenonderzoek bleek bij nader inzien niet zo simpel als was verondersteld. De redactiecommissie rapporteerde het bestuur: óf we halen met een uiterste inspanning de geplande verschijningsdatum maar dan zal het boek een
mindere kwaliteit hebben, óf de commissie krijgt meer
tijd om haar werk onder minder grote tijdsdruk af te
maken waardoor er geen concessies aan de vereiste
kwaliteit behoeven te worden gedaan.
Het bestuur heeft in zijn januari-vergadering, besloten
- zij het met pijn in het hart - om de publicatie van de Se
druk van Velius voor onbepaalde tijd uit te stellen. Oud
Hoorn is het aan haar stand verplicht om bij de verzorging van historische publicaties in te staan voor de betrouwbaarheid van de gegevens en de correcte weergave van het historisch feitenmateriaal, hoe moeilijk dat
soms ook is.

~
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Henk Saaltink 65 jaar
Op vrijdagmiddag 31 januari 1997 bood de directie van
het Westfries Museum de heer Henk Saaltink een receptie aan ter gelegenheid van het bereiken van zijn vijfenzestigste verjaardag. Tijdens het meer officiële gedeelte

werd door de museumdirecteur Saaltinks rol in het museum vergeleken met de kiel van een schip. Het is Henk
Saaltink geweest die het schip "Westfries Museum" met
name tijdens de roerige jaren '70 en '80 jaren op koers
heeft gehouden.
Ook voor Vereniging Oud
Hoorn is de rol van Henk
Saaltink belangrijk (geweest).
Hij stond aan de wieg van de
zomeravondwandelingen,
was van mei 1977 tot mei
1988 bestuurslid en was één
van de mede-initiatiefnemers
van het kwartaalblad van
Oud Hoorn. Van meet af aan
heeft Henk Saaltink deel uitgemaakt van de redactiecommissie en het blad voorzien
van belangwekkende historische artikelen. Wie herinnert zich niet zijn laatste artikelenreeks over "De bedaarde Hollandse revolutie". Hij
treedt nog steeds op als recensent van publicaties over
Hoorn en omgeving en staat heel dicht bij de oud-Horinezen in zijn rubriek "Men vraagt ons". Ook voorzag hij
het "Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer
Dr. T. Velius" in 1992 van annotaties en inleiding; daarmee stond hij aan het begin van de Hoornse Historische Reeks.
Het bestuur van Oud Hoorn feliciteert deze Hoornse

Arnhemmer van harte en hoopt dat Henk nu de tijd en
de rust kan vinden om zijn levenswerk over Hoorn in
de Franse tijd te voltooien. Wij zien er reikhalzend naar
uit.
Stichting "De Muziektent"
In mei 1996 heeft bestuurslid Rudy Kleintjes namens de
Vereniging Oud Hoorn het initiatief genomen om opnieuw te komen tot een muziektent in het Hoornse
stadsbeeld. Hij heeft daarvoor eerst een zeer breed samengestelde werkgroep geformeerd om ervoor te zorgen dat er in de Hoornse samenleving een breed draagvlak voor dit initiatief zou ontstaan. Zo nodigde hij de
volgende personen aan tafel: de heer J. van Ossenbruggen van de Muziekschool Gerard Boedijn, notaris L. Jellema, musicus F. de Leeuw, historicus H. Saaltink, stedebouwer J. van der Hout, horeca-vertegenwoordiger
A. Kuppens, politica A. Wagemakers-Muller, voorzitter
van de Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad
H. van Lunteren, organisator T. Zaal en secretaris M. Faber-Zwart.

De werkgroep is enthousiast aan het werk gegaan, heeft
voorstudies laten maken van mogelijke locaties, heeft
ontwerpen laten maken (o.a. door Ansica Nochem, stagiaire bij architectenbureau Luc Trigallez) en heeft de
politiek geraadpleegd. Het initiatief is goed ontvangen,
regelmatig wordt vergaderd op de Pakhuiszolder en onze vereniging heeft een bescheiden startkapitaal be-

De stad beschikte vroeger 00!1 over een verplaatsbare muziektent. Deze werd tevens gebruikt voor Westfriese dansgroepen tijdens de Oud-Hollandse markten. De tent, hier op de Rode Steen in 1961, is intussen al lang uit het straatbeeld verdwenen
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Het historische Visserseiland aan de boorden uan het weidse IJsselmeer wordt door massale woningbouw bedreigd.

schikbaar gesteld. Besloten is om de werkgroep onder
te brengen in een aparte stichting.
Comité Open Monumentendag
Mevrouw Hieke Stapel is bereid gevonden om de rol
van Albert de Graaf in dit comité over te nemen. Vanzelfsprekend wenst het bestuur haar veel succes de komende jaren. Zij zal samen met de vertegenwoordigers
van de gemeente Hoorn en de regionale VW de Open
Monumentendag organisatorisch voorbereiden.
Bezwaarschrift Oud Hoorn gegrond verklaard
Van meet af aan heeft de Vereniging Oud Hoorn bezwaren gehad tegen het drijvend terras in de Appelhaven.
Vanaf mei I994 heeft zij het college dit schriftelijk kenbaar gemaakt. "De plaats van dit drijvend terras is uit
cultuur-historisch oogpunt uiterst kwetsbaar en het
historisch stadsbeeld wordt door het terras op onaanvaardbare wijze aangetast", schreef het bestuur. In een
latere fase achtte Oud Hoorn bovendien de gevoerde
procedure in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij
heeft dat de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften laten weten.
Deze commissie heeft op 10 oktober 1996 het bezwaarschrift van de vereniging tegen de gedoogbeschikking
van B & W voor de terrasvlonder in de Appelhaven behandeld.
Nadat de commJSs1e alle betrokkenen had gehoord,
heeft zij het college geadviseerd om het bezwaarschrift
van Oud Hoorn gegrond te verklaren en het gedoogbesluit in te trekken.
De commissie tekent hierbij aan dat "door uw college in
het algemeen aan de adviezen van de Welstandscommissie zeer veel gewicht wordt toegekend maar dat de
adviezen in de onderhavige zaak niet die rol hebben gespeeld die daaraan toebedacht moet worden".
Op het moment dat deze tekst geschreven wordt, is nog
niet duidelijk of Hoorns college van B & W het advies
van de commissie overneemt, het bezwaarschrift gegrond verklaart en het bestreden besluit intrekt.
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Het bouwplan én het bestemmingsplan Visserseiland
Op 31 januari van dit jaar heeft mr. W.J.M. Loomans name ns de vereniging bezwaar gemaakt tegen toepassing
van de anticipatie-procedure en de verlening van de
bouwvergunning voor het bouwen van 112 woningen
op het perceel plaatselijk gemerkt Visserseiland.
Nergens blijkt dat het plan een spoedeisend karakter
heeft zodat de uitkomst van de bestemmingsplanprocedure niet kan worden afgewacht. Vast staat verder dat
door realisering van het bouwplan de verkeersdruk en
de verkeers- en parkeeroverlast aan deze kwetsbare zijde van de stad onaanvaardbaar zullen toenemen. Ook
zoekt het bouwplan qua hoogte, massa en esthetische
kwaliteit geen aansluiting bij de maat en schaal van de
aangrenzende binnenstad c.q. het beschermde stadsgezicht.
In alle bestemmingsplannen, nieuw en oud, die betrekking hebben op de binnenstad van Hoorn, wordt het accent gelegd op het behoud van de sfeer, de fijnmazige
structuur en het laagbouwkarakter van de binnenstad.
In geen van die bestemmingsplannen komt men toegestane hoogten van 14 of 18 meter tegen. Het enige door
het college genoemde argument om de hoogbouw en
de massaliteit te kunnen verdedigen, is de verwijzing
naar het verzorgingshuis "Westerhaven" aan de Westerdijk. Westerhaven is indertijd nota bene gebouwd met
een vrijstelling van de geldende bouwnormen: het Westerhavenplan was dus totaal in strijd met het vigerende
bestemmingsplan. Met andere woorden: Westerhaven
was een hele grote uitzondering en die uitzondering
dreigt nu tot gangbare norm te worden verheven.
De Vereniging Oud Hoorn zal in de procedure bij Gedeputeerde Staten haar bedenkingen tegen het bestemmingsplan nader motiveren. Zij dringt er tevens op aan
om met de realisering van het bouwplan te wachten totdat de bestemmingsplanprocedure is afgerond. De vereniging zal een schorsingsverzoek indienen zodra duidelijk wordt dat de projectontwikkelaar, ondanks de lopende procedures, toch een aanvang met de bouwactiviteiten wil maken.

Het bouwplan Stationsgebied
Oud Hoorn heeft in juli 1996 schriftelijk bedenkingen ingebracht tegen het door het college van B & W uitgesproken voornemen medewerking te verlenen aan de
realisering van een appartementencomplex met commerciële ruimten en parkeervoorzieningen op de voormalige Albert Heyn- en Van Gend en Loos-locatie aan
het Stationsplein.
Bij monde van de voorzitter heeft de vereniging op 12
september 1996 zijn bedenkingen toegelicht. Samengevat komen Oud Hoorns bedenkingen neer op het volgende:
* Het huidige bestemmingsplan "Hoorn Noord-West
1971" is al 25 jaar oud en behoeft dringend herziening. Daarbij kan clan een zorgvuldige afweging
plaatsvinden over de samenhang tussen de bestaande omgeving en het bouwplan. Thans wordt op
grond van de Nota van Uitgangspunten Stationsomgeving medewerking verleend aan het bouwplan: juridisch een onverteerbare zaak.
In een nieuw bestemmingsplan kan bovendien rekening worden gehouden met de historische stadswal
en de singelstructuur.
* Er vindt thans uitbreiding plaats van het beschermd
stadsgezicht van Hoorn: de geprojecteerde blokkendoos - die overigens hoger zal zijn dan het NMB-gebouw daarnaast - vormt uit stedebouwkundig oogpunt een onverantwoorde (gesloten stenen wand van
soms 5 bouwlagen!) begrenzing van het beschermd
stadsgezicht.

B & W zijn uitgebreid ingegaan op onze bedenkingen.
Concluderend schrijven zij: "Na afweging van uw belangen en de belangen van de aanvrager zijn wij van mening dat uw bedenkingen ons, in het kader van deze
procedure, geen aanleiding geven af te zien van ons
voornemen medewerking te verlenen aan de realisering van het bestreden bouwplan. In verband hiermee
zullen wij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzoeken, onder overlegging van de ingediende bedenkingen, de benodigde verklaring van geen bezwaar te verlenen".
Oud Hoorn beraadt zich momenteel over wat haar te
doen staat.
Lezingen seizoen 1996 -1997
De eerste twee lezingen van dit seizoen mochten zich
verheugen in een grote belangstelling. Zowel Tosca van
der Walle als het duo Femke Uiterwijk/Chiel van der Zei
wisten met hun thema's velen naar de theaterzaal van
Het Pakhuis te lokken.
Als u dit blad leest is de derde lezing van dit seizoen
reeds achter de rug: op 3 maart sprak historicus Henk
Saaltink over de Patriottenbeweging in Hoorn.
De laatste lezing van dit seizoen staat gepland op dinsdag 15 april 1997.

Die avond zal provinciaal consulente Katja Bossaers de
rol en de macht van het bestuur en de bestuurders in
het achttiende eeuwse West-Friesland bespreken.
Mocht zij echter nog ziek zijn die avond dan zal het bestuur zorgen voor een nieuwe spreker. Houdt u ook nu
weer de regionale berichten en de bekende Oud Hoornaffiches in de gaten.
De plaats is als steeds de theaterzaal van Het Pakhuis,
Onder de Boompjes 21, aanvang: 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt slechts f 2,50.
Schenkingen
Mevr. T. Leiker-Feenstra schonk de vereniging een olieverfschilderij van de hand van Fred van der Ven met
een aanzicht op de Hoofdtoren vanaf Achter op 't Zand .
Het schilderij heeft tijdelijk een plek gevonden in de bestuurskamer op de Pakhuiszolder.
Van de Historische Kring Heemskerk ontving de vereniging een origineel Arrest van het Gerechtshof te Amsterdam cl.cl. 27 september 1895 over een zaak tussen
twee inwoners van Hoorn. In het begeleidende briefje
van de heer J. Kruidering uit Heemskerk staat te lezen:
"Het zal circa 1965 geweest zijn, toen bij Hoogovens
schrot werd geladen in een van de Siemens-Martin
ovens. In de laadbak lag tussen het schrot een brandkast die "toevallig" van de bak op de laadvloer viel. In
eerste instan tie leek de kast leeg.
In de binnenwand zat wel een vreemde rechthoekige
verheffing! Geheime ruimte? Een voorhamer en grote
beitel deden wonderen en er kwam een keurig door een
groene strik bijeen gehouden pakketje papieren te
voorschijn. Het bleek een volledig proces verbaal te
zijn voorzien van legitimaties met foto's en alle hiermee
verband houdende bescheiden. Jammer genoeg won de
nieuwsgierigheid het van de zorgvuldigheid en uit de
graaiende handen kon ik alleen bijgaand epistel redden".
Publicatiestichting Bas Baltus
Binnenkort zal deze officieel van start gaan met de presentatie van het boek "Het Sint-Jans Gasthuis te Hoorn"
dat als ondertitel draagt "Den Oudtgeworden Mensch,
die men in dit huis laat woonen". Verantwoordelijk voor
de hoofdtekst is ing. C. Boschma-Aarnoudse uit Edam
die ook deel 1 van d'e Bouwhistorische Reeks Hoorn
voor haar rekening nam.
Door de leden van de redactiecommissie én de samenstellers van het boek wordt achter de schermer hard
gewerkt om deze eerste uitgave van de nieuwe stichting
tot een heel bijzondere te maken, rijkelijk voorzien van
kleurenafbeeldingen.
De leden van Oud Hoorn zullen via een aparte mailing
worden verzocht om in te tekenen voor deze bijzondere
uitgave; tevens zullen zij tijdig een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij ·de officiële 's tart van de Publicatiestichting Bas Baltus in het Sint-Jans Gasthuis
zelf. Houdt u de brievenbus de komende weken in de
gaten!
Zomeravondwandelingen seizoen 1997
Donderdag 13 maart is het nieuwe wandelseizoen begonnen met de startvergadering van de gidsen. Op die
avond is het programma voor het komende wandel.seizoen vastgesteld. In het programma is één nieuwe wandeling opgenomen, namelijk die over "Gedempte Grachten". Ook de spaarzaam gewandelde route langs de
Koepoortsweg staat het komend seizoen op het programma.
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In 1997 ziet het zomeravond-wandelprogramma er als
volgt uit:

1. 16 mei
Kloosterwandeling
Rode Steen
2. 30 mei
Bossuwandeling
Oosterpoort
3. 13 juni
Gedempte Grachten
Rode Steen
4. 27 juni
Noorderkerk:wancleling N.S. Station
Grote Oostwandeling
Rode Steen
5. 11 juli
Havenwandeling
Rode Steen
6. 25 juli
7. 8 aug. Koepoortswegwandeling N.S. Station
Aanvangstijd: 19.30 uur Deelname: gratis

Het boekenaanbod van de vereniging
U kunt in bezit komen van één van de hieronder vermelde publicaties door telefonisch een afspraak te maken met mevr. Femke Uiterwijk: 0229-210220.

Hoornse Historische reeks
Deel 1 Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn
van de heer Dr. T. Velius; 300 pag.
De boeiende jaren tussen 1630 en 1799

Annotaties en Inleiding: drs H.W. Saai tink
f 69,50
N.B. Nog s lechts een enkel exemplaar in voorraad.
Deel 2 Uit de schemer van Hoorns verleden;
304 pag. De jaren 1300 - 1536
Drs .J.P.H. van der Knaap en L.M.W. Veerkamp f 69,50

Bouwhistorische reeks Hoorn
Deel 1 Sint-Pietershof te Hoorn
door C. Boschma-Aarnoudse
Deel 2 't Rooie Dorp te Hoorn
door Willeke Jeeninga
Deel 3 Twaalf Hoornse Poortjes
door Willeke Jeeninga
Deel 4 De Mariakapel te Hoorn
door A. Boezaard en J. v.d. Heijden
Deel 5 Het Huiszittende Armen-Weeshuis
door Olga v.d. Klooster
Deel 6 De Lutherse Kerk te Hoorn
door Willeke Jeeninga

f 25,00
f 27,50
f 25,00

J 27,50
f 30,00
f 30,00

Hoorn Oh Ja '96 waardeert ook Oud Hoorn
De zesde editie van Hoorn Oh Ja pakt met 52 pagina's
forser uit dan de vorige vijf uitgaven. Zij ziet er ook
goed verzorgd uit. De extra acht pagina's zijn voor de
helft gevuld met bijzondere foto 's uit 1996, de andere
vier zijn besteed aan een tekstuitbreiding van de Kroniek van Hoorn.
Die kroniek heeft de redactie destijds op initiatief van
de vereniging Oud Hoorn aan het jaarlijkse fotoboek
toegevoegd. Lang niet alles wat interessant is voor de
stad kan nu eenmaal in beeld worden vastgelegd. Veel
feiten bleven daardoor noodgedwongen onbelicht. Oud

Hoorn waardeert het daarom dat een kroniek van
maand tot maand de uitgave sinds 1994 completeert en
ditmaal zelfs aanzienlijk is uitgebreid. Zo'n kroniek
geeft een niet onbelangrijke toegevoegde waarde aan
de honderd foto's d ie Hoorn Oh Ja '96 sieren.
Samensteller van de Kroniek '96 is Koos van Bockxmeer, die deze taak overnam van Pim van der Waal,
penningmeester van Oud Hoorn. De eindredactie van
Hoorn Oh Ja berustte voor de zesde maal bij Herman
Lansdaal, die ook al jaren eindredacteur van ons kwartaalblad is .

Bij de presentatie van
de nieuwe editie werd
Oud Hoorn in de persoon van Nelleke Huisman mede betrokken.
De voorzitter van de
Stichting Hoorn Oh Ja,
Hans Schipper (midden) deelde eerste
exemplaren uit aan
Margreet van Hoorn
en Arie van Zoonen
(links) en aan Nelleke
Huisman, secretaresse
Oud Hoorn en kunstenares Thea van Lier
(rechts).
Van 2oonen en Van
Hoorn kregen ereplaatsen in het boek. Van
lier maakte de plaquette die in mei '96 werd
onthuld aan de gevel
van het Waterschapskantoor Grote Oost.
(Foto Klaas Laan)
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Zeilen met een echte Hoornse vissersschouw
In de eerste helft van deze eeuw was Hoorn de thuishaven voor een indrukwekkende visserijvloot. Het meest
kenmerkende scheepstype uit die tijd, de ijzeren zeilschouw, bezorgde Hoorn de bijnaam 'spekbakkenhaven'. Karakteristiek voor deze kleine platbodem (8 tot
12 meter) zijn de hoekige vormen en de platte voor- en
achterspiegel. Het schip kon met zijn geringe diepgang
overal komen en was goed door twee man te hanteren.
Bovendien was het relatief goedkoop in bouw en onderhoud.
Er werd gevist op haring, bot, snoekbaars, spiering en
aal. Na 1932, bij de afsluiting van de Zuiderzee, kwam
de broodwinning van veel vissers in gevaar. Hun schepen werden omgebouwd tot plezierjacht
of tot motorvaartuig. Dit laatste als gevolg van het verbod op de sleepvisserij
aan het eind van de jaren vijftig. La~gzaam maar zeker verdween de vertrouwde spekbak uit het beeld van de Hoornse
haven.

Met de huur van de HN 20 bezorgt u uzelf niet alleen
een bijzondere belevenis, maar draagt u ook bij aan de
exploitatie van het schip.
Word ook donateur!
Voor minimaal f 25,- per jaar bent u donateur van onze
stichting en steunt u het behoud van de laatste varende
monumenten uit Hoorns rijke visserijhistorie. Via onze
nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen van het restauratieproject en leest u bijzonderheden over de schepen en de zeilvisserij .

Restauratie
Om de herinnering aan de visserijtraditie
van Hoorn levend te houden, is in 1993
de stichting De Hoornse Schouw opgericht. Met geld van de Gemeente en uit
diverse fondsen werd één van de laatste
authentieke schouwen, de uit 1934 daterende HN 20, aangekocht en gerestaureerd. Vrijwilligers van de stichting
brachten het schip terug in zijn oorspronkelijke staat en maakten het opnieuw zeilklaar. Inmiddels staat een
tweede restauratieproject op stapel: de
80 jaar oude schouw HN 1.
Rondkijken in de werkplaats
U bent van harte welkom om eens een
kijkje te nemen in de werkplaats op het
Oostereiland in Hoorn, waar op ambachteli jke wijze aan de restauratie wordt gewerkt. Neemt u wel eerst even contact
op met ons, leden van de stichting, om
toegang tot het terrein te verkri jgen. Wij
zullen u graag rondleiden.
Zeilen op het IJsselmeer
Wilt u met de HN 20 een tochtje maken
op het IJsselmeer, schrijf dan een briefje
aan onze stichting, Postbus 2378, 1620 EJ
Hoorn of bel schipper Tarcis Tesselaar
op nummer 0229-232084 (na 18.00 uur)
De schouw is per dag of dagdeel te huur
en biedt plaats aan maximaal 6 passagiers, exclusief bemanning. Voor g1:otere
gezelschappen kan de schouw ook in
combinatie met andere historische schepen worden ingezet. Zeilen met een oude
vissersboot is een aparte ervaring die
wij graag met zoveel mogelijk mensen
willen delen. Aan boord proeft u nog iets
van. de sfeer van vroeger. Als alle zeilen
zijn bijgezet, vertelt de schipper u graag
iets over de geschiedenis van de HN 20
en de tijd van de zeilvisserij.
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JAARCIJFERS VERENIGING OUD HOORN 1996-1997
WL. van der Waal, penningmeester
UITGAVEN
* Eigen panden
Onderhoud
Lasten
Rente hypothecaire lening
Aflossing hyp. lening
Aflossing lening Kerkmeijerde Regt-stichting

Begroot 1996

Werkelijk 1996

Begroot 1997

4000,00
2500,00
5989,44
pm

659,91
2254,04
5120,07
869,37

15000,00
2500,00
5989,44
pm

400,00

400,00
12889,44

*Vereniging
Secretariaat
Kwartaal blad
Ledenvergaderingen
Lidmaatschap andere
verenigingen
Abonnementen
Bijdrage Verenigingsregister
Gidsen werk
Jubileumwandeling
Gevelplaten
Publicatiestichting Bas Baltus
Onkosten "Schemer"
Onkosten "Velius"
Onkosten overige publicaties
Attenties
Giften
Representatie
Advertenties
Verzekeringen
Bezwaarschriften
Het Pakhuis
Fotowerk
Sponsoring "Hoorn, Oh Ja"
Historisch onderzoek
Lezingen
Plaquette Deil/Van Vliet
Documentatiecentrum
Onkosten diaprojectors
Bestuursexcursie
Vergaderkosten
Reparatie broodkast
Onkosten 80 jaar
PR-materiaal
Diversen

:~7711,26

1949,25

10000,00
32000,00
2500,00

450,00
100,00
61,00
4000,00
0,00
500,00
20000,00
60000,00
10000,00
0,00
2000,00
10000,00
350,00
250,00
400,00
1000,00
5000,00
150,00
1087,50
2000,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

490,00
258,00
61,0.0
2604,88
4757,59
0,00
799,50
49284,14
5903,31
5739,60
3086,00
3510,00
576,05
0,00
449,57
102,75
3869,20
308,55
0,00
0,00
835,82
1545,00
1821,15
280,65
1069,50
1013,40
401,42
0,00
0,00
256,25

500,00
200,00
61,00
3000,00
0,00
500,00
19200,50
0,00
10000,00
5000,00
2000,00
10000,00
600,00
250,00
500,00
15000,00
4000,00
500,00
2087,50
2000,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
1100,00
1000,00
0,00
14500,00
7000,00
0,00

5838,50

171098,50
183987,94
-69306,82
114681,12

134522,34
143825,73
5365,85
149191,58

Werkelijk 1996

Begroot 1997

25977,12
0,00

27871,83
0,00

27017,52
0,00

55000,00
2500,00
34,00
100,00
70,00
30000,00
0,00
1000,00
0,00

27871,83
65426,58
6007,32
0,00
1840,00
280,00
40759,10
5699,00
1000,00
307,75

88704,00
114681,12
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145499,00
169388,44
-72666,92
96721,52

Begroot 1996

25977,12
* Vereniging
Contributies
Rente
Dirk Visser-Fonds
Giften
Verkoop "Kroniek van Hoorn"
Verkoop "Schemer"
Verkoop andere publicaties
Aflossing lening Het Pakhuis
Diversen

23889,44

6000,00
45000,00
2000,00

Afname/toename saldi

ONTVANGSTEN
* Eigen panden
Huur
Verzekeringsgelden

400,00
9303,39

27017,52
60000,00

:rnoo.oo
34,00
100,00
70,00
5000,00
500,00
1000,00
0,00

121319,75
149191,58

69704,00
96721 ,52

BALANS VERENIGING OUD HOORN PER 31DECEMBER1996 resp. 1995

Saldi
Onroerend goed
Lening Het Pakhuis
Aandelen Lancl.Bouwk.WF
Obligatie WV
Fotocamera & diaprojector
& recorder
Boekenvoorraad

31 dec. 96

31 dec. 95

79.945,83
135087,60
6000,00
1000,00
500,00

74579,98
129885,60
7000,00
1000,00
500,00

1644,64
30000,00
254178,07

2192,85
0,00
215158,43

31 dec. 96

31 dec. 95

Hyp. lening VSB
Lening Kerkmeijerde Regt
Kortlopende schulden
Onderhoudsreserve

6871:1,83

69583,20

8000,00
5406,00
65025,87

8400,00
0,00
45317,31

Reserve logo-ontwerp
Overig Eigen Vermogen

1000,00
106032,37
254178,07

0,00
91857,92
215158,43

SPECIFICATIE PANDEN VERENIGING OUD HOORN 1996
Buurtje
1en2

Gravenstraat
15 en 17

Subtotaal

Totaal

KOSTEN
·k Lasten
- waterschap
- onroerende-zaakbelasting
- verzekeringen
- rioolrecht

70,00

151,00

221,00

243,00
274,05
194,80

763,00
363,39
194,80

1006,00
637,44
389,60

* Onderhoud

173,75

486,16

659,91

2254,04
659,91

* Diversen
- rente hyp.lening

BATEN
Huur
Uitkering verzekering

5120,07

0,00

5120,07

6075,67

1958,35

5120,07
8034,02

13621 ,23
0,00
13621,23

14250,60
0,00
14250,60

27871,83
0,00
27871,83

Jaarcijfers Stichting Monumenten Oud Hoorn 1996-1997
W.L. van der Waal, penningmeester
Begroot 1996

Werkelijk 1996

Begroot 1997

UITGAVEN
Onderhoud
Lasten
Juridisch advies
Bijdrage Stichtingsregister
Bouwhistorisch Onderzoek
Rente
Aflossing
Kosten makelaar
Aanleg CV OdB 8
Aankoop grond OdB 8
Voornamerapport Breed 12
Monumentenwacht
Diversen

20000,00
4000,00
1000,00
61,00
6000,00
15500,00

3167,25
4484,64
0,00
61,00
0,00
5066,22
10000,08
4 11,25
9820,06
500,00
293,75
389,05
37,00

pm

1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
48561,00

86000,00
4500,00
1000,00
61,00
6000,00
15000,00
pm
500,00
0,00
1000,00
0,00
1000,00
0,00
34230,30

115061,00

ONTVANGSTEN
Huur
Subsidie overheid
Afname/toename liquide middelen

53680,00
0,00

55500,00
44737,00

51563,04
8253,00
53680,00
5119,00

59816,04
25585,74

100237,00
-14824,00
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BALANS STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN PER 31DECEMBER1996 resp. 1995

Saldi
Onroerend goed
Toegezegde
overheidssubsidies
Kortlopende vorderingen

:H dec. 96
87322,09
277473,80

31 dec. 95
61736,35
268543,40

67858,00
3340,00
435993,89

67858,00
3340,00
401477,75

Onderhoudsreserve
Hypothecaire lening

31 dec. 96
360994·,óé t·
74999,80

31 dec. 95
316477,87
84999,88

435993,89

401477,75

SPECIFICATIE PANDEN STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN 1996

Bierkacle
10

Schools teeg
7

Rreed
12

Totaal

58,00

60,00

30,00

102,00

250,00

2Q4,00
263,82
97,40
0,00

217,00
346,18
97,40
0,00

102,00
969,68
97,40
0,00

358,00
1286,96
194,80
5066,22

881,00
2866,64
487,00
5066,22

1568,14

154,51

0,00

1444,60

Onder de
Boompjes 8
KOSTEN
* Lasten
waterschap
onroerende-zaakbelasting
- verzekeringen
- rioolrecht
- rente

-

* Onderhoud
* Diversen
kosten makelaar
- bijdrage stichtingsregister
- aankoop grond OdB 85
- aanleg CV OdB 8
- voornamerapport
Breed 12
- diversen
monumentenwacht

-

BATEN
Huur
Subsidie overheid

3167,25
;

0,00
15,25
500,00
9820,06

0,00
15,25
0,00
0,00

0,00
15,25
0,00
0,00

0,00
6,06
219,05
12751,78

0,00
6,06
85,00
981,40

0,00
6,06
85,00
1305,39

293,75
18,82
0,00
9191,65

293,75
37,00
389,05
24230,22

8791,15
0,00
8791,15

8532,30
0,00
8532,30

7344,48
0,00
7344,48

26895,11
8253,00
35148,11

51563,04
8253,00
59816,04

Uit de oude doos
Toen de Turfhaven Hoorn nog door midden sneed. De brug leidt van Het Dal in de
richting van de Ramen Achter de bomen
het St. Pieters/Jo(
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411,25
15,25
0,0()'
0,00 .

411,25
61,00
500,00
9820,06

Toelichting op de jaarcijfers van de vereniging
UITGAVEN

*
*

*
*

*

*
*

*
*

De begrote uitgaven voor onderhoud panelen zijn
grotendeels schilderkosten.
De hogere begrote uitgaven voor het secretariaat
worden veroorzaakt door de onkosten van de ledenenquête en door aanschaf van archiefmateriaal.
De uitgaven voor het kwartaalblad in 1996 betreffen
de eerste drie kwartaalbladen van 1996.
De begrote uitgaven ad f 19.200,50 voor de Publicatiestichting Bas Baltus zijn het resterende bedrag
van de totaal toegezegde bijdrage aan het werkkapitaal van deze stic hting, die in de toekomst onder
andere de Bouwhistorische Reeks Hoorn verder
gaat uitgeven.
De in 1996 verstrekte giften betreffen een gift aan
stichting De Hoornse Schouw ad J l.000, =, een subsidie van f 1.000,= voor het boek van Piet Boon
("Bouwers van de zee"), f 1.500,= voor de stichting
de Muziektent en f 10,= voor een plaatje op de klok
van d e begraafplaats op het Dampten
De begrote uitgaven in verband met bezwaarschriften houden verband met de inschakeling van een
advocaat.
De begrote ui tgaven in verband met sponsoring
"Hoorn, Oh ja" b estaat uit f 1087,50 Gaarlijkse subsidie en afname van 50 stuks) plus tweemaal f 500
(niet-verstrekte subsidie in 1995 en 1996).
De begrote onkosten 80 jaar bestaan uit uitgaven
voor een jubileumaffiche, voor een cadeau aan de
stad en uitgaven voor festiviteiten.
De begrote uitgaven voor PR-materiaal betreffen de
onkosten voor een ledenwerffolder en onkosten
voor het ontwerp van een logo.

ONTVANGSTEN
*

Verkocht zijn 634 ex. van "Uit de schemer van
Hoorns verleden". Verder is er subsidie ad f 3.500,=
van het Kerkenarmenfonds en f 5.000,= van het Anjerfonds ontvangen.

BALANS Vereniging

*

*

*

Het onroerend goed van de vereniging is gewaardeerd tegen vijfmaal de brutohuurwaarde per jaar
van de panden Gravenstraat 15 en 17 en Buurtje 1
en 2.
De fotocamera/diaprojector/recorder zijn gewaardeerd tegen 75% van de aanschafwaarde.
Bij h et 75-jarig bestaan van onze vereniging schonk
Stichting Stadsherstel f 1000,= voor het ontwerp
van een logo.

Toelichting jaarcijfers stichting Monumenten Oud
Hoorn
Uitgaven
* De uitgaven voor onderhoud betreffen voornamelijk
het pand Bierkad e 10.
* De uitgaven aan Bouwhistorisch Onderzoek betreffen ond erzoek naar de bouwgeschiedenis van de
vier panden, die de stichting in eigendom heeft.
BALANS Stichting
* Het onroerend goed van de stichting is gewaardeerd tegen vijfmaal de brutohuurwaarde per jaar
van de vier panden.

Jaarverslag voor 1842 leden
PM. Huisman, secretaris
l.Leden
Het ledental van de Vereniging heeft zich evenals vorig
jaar gestabiliseerd op een aantal van ruim 1800. Bij d e
aanvang van het jaar 1996 telde de vereniging 1831 leden. Het jaar werd afgesloten met het respectabele aantal van 1842.
Ter uitvoering van het bestuursbesluit van eind 1995
heeft het bestuur in 1996 de nodige voorbereidingen getroffen voor het uitbrengen van een nieuwe ledenfolder.
Komend jaar zal deze folder verschijnen en mede in het
kader van het tachtigjarig bestaan dit jaar, gebruikt
worden om meer leden te werven.
Daarnaast heeft het bestuur voorbereidingen getroffen
voor het uitvoeren van een Jedenenquete in het lopende verenigi ngsjaar.
Vermelde nswaard is tevens dat twee van onze leden, de
heren Jaap Blokker en Riewert Blok, op respectievelijk
25 april en 12 mei, en twee van onze ereleden, de heren
Jan Piet van d er Knaap en .John Lamers, op 26 april
1996 uit handen van de heer mr. P. G.M.P. Janssens, burgemeester van Hoorn, een koninklijke onderscheiding
ontvingen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar wederom afscheid
moeten nemen van een aantal trouwe leden.

2. Bestuur
De bestuursleden Leendert Faber, Albert de Graaf en
Nelleke Huisman werden op de voorjaarsledenvergader ing met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe
periode van drie jaar.
Tijdens het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 maal
formeel vergaderd en werden twee ledenvergaderingen
gehouden. Tijdens de voorjaarsledenvergadering hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om over te gaan tot oprichting van de Stichting
Maquette Oud Hoorn. In de najaarsledenvergadering
hebben de leden het bestuursvoorstel goedgekeurd om
een budget van f 50.000,- beschikbaar te stellen voor
het p roject "Velius V".
De jaarlijkse onderscheid ing werd op voorstel van het
bestuur uitge reikt op 9 november 1996 aan de stichting
Behoud Truydemanhof en de heer R. Tonnaer.
Het the magedeelte van de voorjaarsledenvergaclering
werd verzorgd door de heer Hillebrand cle Boer over
het proj ect "Industriële archeologie". Na afloop van de
najaarsledenvergaclering had het bestuur een rondleiding georganiseerd in de Statenpoort, zodat de leden
een beeld konden krijgen van de voortgang van de restauratie.
19

Ook dit jaar is het bestuur een aantal malen benaderd
door mensen, die initiatieven ontplooien tot behoud en
verbetering van onze monumentale binnenstad. Het betrof de oprichters van de Stichting Behoud Karakter
Hoornse Binnenstad, alsook de initiatiefnemers tot realisering van een muziektent in Hoorn. Het bestuur
heeft besloten niet met een vertegenwoordiger deel te
nemen in de st ichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad, doch wel periodiek over leg te voeren met de
nieuwe stichting om zaken op elkaar af te stemmen en
desgewenst elkaar t e ondersteunen. Ten aanzien van
de realisering van de muziektent heeft het bestuur besloten aan deze stichting i.o. deel te nemen in de persoon van ons bestuurslid Rudy Kleintjes en de stichting
een startsubsidie te verlenen.
Voor de tweede maal in successie heeft het bestuur een
excursie gehouden. Dit keer ging de reis naar Haar lem,
waar het bestuur, onder begeleiding van de secretaris
van Oud Haarlem, een bezoek heeft gebracht aan het
Teylersmuseum en de Teyler sbibliotheek en een rondwandeling heeft gemaakt door de binnenstad.

3. Eigendommen
De rijksmonumenten, in bezit van de Stichting Monumenten Oud Hoorn, zijn het afgelopen jaar geïnspecteerd door de Monumentenwacht. Aan de hand van de
uitgebrachte inspectierapporten zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zo ook aan de overige panden. Met behulp van een pandenjournaal, opgesteld door bestuurslid Faber, heeft het bestuur gedurende het afgelopen jaar op zijn voorstel budgetten beschikbaar gesteld voor het noodzakelijk onderhoud en
de voortgang van de diverse werkzaamheden gevolgd.
Bijzondere zorg was er het afgelopen jaar voor het
pand Breed 12 vanwege het betrekken van het pand
door een nieuwe huurder, alsmede de constater ing van
schade aan ons pand door bouwactiviteiten van de firma Ursem aan de Westerdijk. Voorts heeft de ledenvergadering - op voorstel van het bestuur - in november
1996 besloten tot aankoop van ca. 10 m2 grond bij ons
pand Onder de Boompjes 8.
Ook in 1996 hebben diverse personen de vereniging
een aantal roerende goederen geschonken of in bruikleen gegeven. De schenkers en bruikleengevers zijn
door het bestuur bedankt.

4. Stadsbeeldbewaking
Het afgelopen jaar heeft het bestuur actief gereageerd
op een reeks van plannen van het gemeentebestuur onder meer voor de bebouwing van het Visserseiland,
voor de ontwikkeling van het Stationsgebied, voor de
herinrichting van het gebied Julianapark/Schellinkhouterd ijk, voor de bebouwing van het Jeudje en voor de
herinrichting van de Rode Steen. Ook hebben wij onze
reactie gegeven op de ontwikkeling van het z.g. Kwaliteitsplan Binnenstad en hebben wij ons sterk gemaakt
voor herinrichting van het Wilhelminaplantsoen.
Afhankelijk van de fase van planontwikkeling heeft het
bestuur de visie van de vereniging schriftelijk weergegeven in brieven en persberichten of mondeling via
contacten met bestuurders en via onze vertegenwoordigers in de Welstandscommissie en Monumentencommissie.
Ook in juridische zin heeft het bestuur stappen ondernomen, onder meer tegen de z.g. gedoogbeschikking
van het college van burgemeester en wethouders voor
het drijvend terras aan de Appelhaven. Behandeling
van ons bezwaarschrift heeft plaatsgevonden en recent
heeft de commissie voor de Bezwaar-en beroepschr iften een advies uitgebracht aan het college om ons be-
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zwaarschrift gegrond te verklaren en het gedoogbesluit
in te trekken. Minder gelukkig was het bestuur met de
uitkomst van ons beroep inzake het bestemmingsplan
Nieuwe Noord. De provincie heeft onze bezwaren niet
overgenomen en goedkeuring verleend aan het besluit
van het gemeentebestuur.
De juridische kant van onze rol als "stadsbeeldbewaker" heeft het afgelopen jaar op diverse momenten de
nod ige inspanningen gevraagd van het bestuur. Daarbij
is het bestuur tot de conclusie gekomen dat inschakeling van een deskundige noodzakelijk kan zijn ingeval
van een complexe procedure. Zo heeft het bestuur besloten juridische bijstand in te schakelen bij ons bezwaar tegen de bouwplannen voor het Visserseiland.

5. Vertegenwoordigingen en representatie
Diverse (bestuurs)leden van de Vereniging hebben in
1996 onze belangen behartigd alsook het Oud Hoorngeluid laten horen in verschillende commissies en organisaties.
Als vanou ds vertegenwoordigde bestuurslid Albert de
Graaf Oud Hoorn in de Kerkmeijer-de Regt Stichting.
Voorts was hij t ot 1 januari 1997 onze vertegenwoordiger in het Comité Open Monumenten alsmede in de
stichting Bontekoe en het Bontekoe-overleg. Zijn plaats
in het Comité Open Monumenten is vanaf 1 januari
1997 overgenomen door Mw. Hieke Stapel. Ten aanzien
van de st ichting Bontekoe en het Bontekoe-overleg
heeft het bestuur besloten per 1 januari 1997 onze deelname te staken, aangezien wij hadden geconstateerd
dat samenwerking in het verband van Bontekoe nauwelijks meerwaarde opleverde bij de organisatie en presentatie van verschillende zomerevenementen.
Mw. Femke Uiterwijk was onze schakel met de stichting
de Hoornse Schouw.
Bestuurslid Rudy Kleintjes was onze vertegenwoordiger in de Stichting Stadsherstel, alsmede in de Welstandscommissie. Tevens is hij het afgelopen jaar voorzitter geworden van de stichting i.o. tot realisering van
een muziektent in Hoorn.
De bestuursleden Jan Rietvink en Leendert Faber hebben gezamenlijk de standpunten van Oud Hoorn naar
voren gebracht in de Monumentencommissie.
Tenslotte heeft bestuurslid Faber onze belangen behartigd in de stichting Het Pakhuis.
Naast deze vertegenwoordigingen onderhoudt de vereniging contacten mét diverse historische verenigingen
in Noord-Holland, bezoeken de bestuursleden - wanneer mogelijk - openingen van tentoonstellingen, boekpresentaties, conferenties en studiedagen.

6. Werkgroepen en publicaties
Zomeravondwandelingen
De zes reguliere wandelingen trokken het afgelopen seizoen minder belangstellenclen dan voorgaande jaren.
Dankzij de jubileumwandeling (zie verder) bedroeg het
totaal aantal deelnemers weliswaar ruim 1500, doch
met name de wandelingen aan het begin van het seizoen werden minder bezocht dan gebruikelijk. Gelukkig
was de belangstelling tijdens de laatste wandelingen
weer op het niveau van 150 à 200 deelnemers per
avond. De coördinatie van de wandelingen was evenals
vorig jaar in handen van Piet Aartsen. Het jaarlijkse uitstapje van de gidsen, gehouden op 27 april, ging dit jaar
naar Alkmaar, waar zij w erden rondgeleid door een delegatie van het bestuur van Oud Alkmaar.
Lezingen
De lezingen van het seizoen 1995/ 1996, gehouden in januari, febr uari en maart 1996 waren alle drie succesvol.
De theaterzaal was elke keer goed gevuld en de inlei-

ders boden een aantrekkelijk programma. De tweede lezing - verzorgd doorMw. Vibeke Roeper van uitgeverij
Terra Incognita - werd een coproduktie van Oud Hoorn
en Terra Incognita, aangezien de uitgever bij deze gelegenheid het eerste exemplaar van haar uitgave van het
Journaal van Bontekoe presenteerde. Ook veel belangstelling trok de vertoning van historische films door de
heer Bakker op twee zondagmiddagen in januari en februari, waarbij per middag tweemaal een voorstelling
werd gehouden. Honderden belangstellenden hebben
de films kunnen zien.
De eerste lezing van het seizoen 1996/1997 is gehouden
in december 1996 en werd verzorgd door Mw. Tosca
van de Walle, die een boeiende inleiding verzorgde over
de opgravingen aan de Karperkuil.
Bouwkunstcursus
De belangstelling voor de bouwkunstcursus van Mw.
Femke Uiterwijk was het afgelopen jaar zo groot dat
een deel van de aanmelders niet geplaatst kon worden.
Ongeveer 75 mensen hadden zich voor de cursus opgegeven, terwijl er ca. 60 konden deelnemen. De mensen,
die teleurgesteld moesten worden, zijn op een wachtlijst geplaatst voor de volgende cursus.
Publicaties
In oktober 1996 kreeg de heer J. Schaper, wethouder
van Cultuur van de gemeente Hoorn, het eerste exemplaar aangeboden van "Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536", geschreven door J.P.H. van
der Knaap en L.M.W. Veerkamp, nr. 2 in de Hoornse Historische Reeks.
De voorbereidingen voor de uitgave van nr. 3 in deze
reeks - Velius V - zijn eveneens in 1996 gestart. Er is een
redactiecommissie gevormd, bestaande uit enkele bestuursleden van Oud Hoorn en enkele deskundigen.
Tenslotte is de Publicatiestichting Bas Baltus begonnen
met de voorbereiding van haar eerste uitgave.

zicht van zijn tante Aaf Deil en van Dieuw van Vliet en
met de tekst, die herinnerde aan hun moed en onverschrokkenheid tijdens de jaren 1940-1945. Op initiatief
van Oud Hoorn - via een spraakmakend artikel van Herman Lansdaal in het Kwartaalblad - werd op die middag
door de Hoornse gemeenschap alsnog terecht eer bewezen aan twee verzetsvrouwen, die onder het oog van
de Duitse bezetter een veilig schuiladres hadden geboden aan onderduikers en Joodse landgenoten. De plaquette was gemaakt door kunstenares Thea van Lier en
met medewerking van het Waterschap Westfriesland
tot stand gekomen.
.Jubileumwandeling
Op 21 juni 1996 hadden zich een kleine 700 deelnemers
verzameld op het Oostereiland voor de jubileumwandeling. 20 jaar zomeravondwandelingen verdiende extra
aandacht, aldus het bestuur. Naast een wandeling door
het Havenkwartier onder leiding van de vaste gidsen en
vele gelegenheidsgidsen, konden de deelnemers een
korte vaartocht maken op het Hoornse Hop, met vanaf
het water goed zicht op het Visserseiland. De Vereniging Botterbehoud, de stichting de Hoornse Schouw en
de Hoornse Watersportvereniging hadden gezamenlijk
9 boten beschikbaar gesteld, waarmee tussen 19.00 en
22.00 uur de vele honderden deelnemers de vaartocht
konden maken. Met hulp van vele vrijwilligers werd deze jubileumwandeling een groot succes.

Hoorns koper- en blikslager

7. Kwartaalblad
De redactie van het Kwartaalblad, bestaande uit Herman Lansdaal (leiding), Leo Hoogeveen, Henk Saaltink
en Femke Uiterwijk, is er ook in 1996 wederom in geslaagd vier maal een aantrekkelijke uitgave te verzorgen. Met in totaal 180 bladzijden aan rubrieken, artikelen, mededelingen en foto's viel er weer veel te lezen
voor de leden. Dankzij de inzet van de vele bezorgers
kon het blad weer op tijd bij ieder lid in de bus rollen.
Bijzonder was de uitgave van juni 1996, gedrukt op
glanspapier, met enkele mooie kleurenfoto's van het interieur van de Lutherse Kerk en met kleurenafdrukken
van prenten van Adriaan Doesjan bij het artikel van
Henk Saaltink.
De productie van het kwartaalblad van december 1996
zorgde voor de nodige spanning, aangezien drukkerij
Edecea in de tweede helft van 1996 in financiële problemen geraakte. Na een surséance van betaling werd in
november 1996 het faillissement uitgesproken. Aan de
hand van het lopende contract met Edecea heeft het
bestuur actie ondernomen om de productie van het
kwartaalblad te garanderen. Aanvankelijk zag het er
naar uit dat Edecea dit nog kon verzorgen, doch uiteindelijk moest het bestuur andere maatregelen nemen.
Het heeft de productie laten verzorgen door Nyvonco
te Heerhugowaard in samenwerking met drukkerij
Klaassen te Hoorn.
8. Bijzondere activiteiten
Plaquette aan het Drechterlandse huis
Onder grote belangstelling onthulde de heer Dick Dell
op vrijdagmiddag 3 mei 1996 de plaquette met het ge-

Aan de Turfhaven, overz ijde Veemarht, was destijds de winkel van
koper- en blikslager Verwerloo gevestigd.
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Albertus, Petrus, Antonius Kleintjes

Een fotograaf in de familie
Henk Saaltink
Genealogie is in. De studiezalen van de archiefdiensten
puilen uit van de liefhebbers die bezig zijn voorouders
te verzamelen. Het vervelende daarbij is dat ze meestal
niet weten, hoe al die voorouders eruit hebben gezien.
Geschilderde portretten zijn er alleen van de zeer welgestelden, waartoe de meesten van ons niet hoorden.
Foto's waren aanvankelijk schaars, want opnames werden in de beginperiode die liep van ca 1860 tot 1920 alleen bij speciale gelegenheden gemaakt. Maar heel weinigen verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ze
iemand in de familie hadden, die met een camera wist
om te gaan. Zo iemand is ons bestuurslid Rudy Kleintjes, kleinzoon van een bekende Hoornse fotograaf. Hij
liet me wat foto 's zien en verschafte me wat gegevens
voor een familiegeschiedenis in miniatuur.
Kabinetformaat op karton
Je komt ze nog wel eens tegen in een oud fam ilie-album.
Foto's van 16 bij 11 cm. Kabinetformaat heet dat. Kleur
een beetje bruin, dat af en toe naar het paars zweemt.
Meest portretten. Soms heeft de fotograaf de randen

(1) De fotograaf Albertus Petrus Antonius Kleintjes.
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sterk overbelicht, zodat het beeld in de wolken lijkt te
zweven. Of de man achter de camera heeft zijn klanten
leunend op een pilaar of een stoel tegen een op doek
geschilderde achtergrond gezet. Dit soort foto's hoort
thuis in zo'n album met dikke kartonnen bladen met ingestempelde goud- of zilverkleurige versieringen.
Zulke portretten moeten erg populair zijn geweest. Er
zijn er ontelbare weggegooid omdat na twee generaties
niemand meer wist, wie er op zo'n plaatje stijf voor zich
uit zat te kijken en toch zijn er nog stapels overgebleven.

Ontwikkelin-g .;van de photographie
De fotografie is een uitvinding van de negentiende
eeuw. De eerste foto's werden in Frankrijk gemaakt in
1826. Onder foto's verstaan we dan afbeeldingen die je
vervaardigt met een camera op een lichtgevoelige plaat
en daarna vastlegt door middel van een chemisch proces. Omstreeks 1850 was de techniek van het ontwikkelen zo ver gevorderd, dat men .op uitgebreide schaal
foto 's kon gaan maken. Maar fbto's kostten f 10,- tot
fl5,- - een heel behoorlijk weekloon - en daarvoor
moest het slachtoffer twintig tot dertig minuten stil zitten zonder een spier te verroeren!. Soms hadden fotografen een stoel met een beugel aan de achterkant,
waarin het hoofd tijdens de opname gelegd kon worden. Desondanks groeide de afzet van foto's stormachtig, vooral onder de burgerij. De welvaart onder de middenklasse in Nederland nam na 1870 weer toe en men
wilde die welvaart tonen, a ls het kon, met een "photographisch portret". Bovendien was de gelijkenis van
een foto met het origineel altijd groter dan bij het schilderij.
fotograferen was werk voor een specialist. En die kwamen ook in het wat achteraf gelegen Hoorn. In 1856
wordt hier voor het eerst een fotograaf genoemd. Het
was een zekere Abraham Jacobs die aanvankelijk geschilderde portretten maakte, maar als goed zakenman
overstapte op de fotografie. Of Jacobs een even goed
schilder of fotograaf als zakenman was, weten we niet,
want er is niets van zijn werk bewaard gebleven. Met
zekerheid te dateren foto's zijn in Hoorn op zijn vroegst
in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gemaakt.
Maar dan zitten we ook al in het bloeitijclperk van de
atelierfotografie. Die zou duren tot in de twintiger jaren
van deze eeuw, wanneer de goedkope, kleine, eenvoudig te bedienen camera een nieuwe omwenteling op fotogebied veroorzaakte. Het publiek kreeg de gelegenheid zelf foto's te gaan maken. De toeloop van mensen
die een foto wilden laten maken in het atelier van de fotograaf, liep terug, de verkoop van fototoestellen ging
met sprongen omhoog. De grote groep van fotografen
met een atelier kromp ineen tot een kleine groep van
gespecialiseerde vakbroeders. Daarnaast kwam de fotohandel op, die zich bezig hield met het ontwikkelen en
afdrukken van amateurfoto's en de verkoop van fotoapparatuur. Het is een situatie die nog steeds bestaat.
In die bloeiperiode van de atelierfotografie, zo tussen
1870 en 1930, hoort de Hoornse fotograaf Albertus
Petrus Antonius Kleintjes thuis.

In aanzien groeiende familie
De familie Kleintjes is van oorsprong een Limburgse,
uiteraard katholieke familie. Ik zeg met opzet Limburgs,
omdat het oudst bekende lid van de familie, een zekere
Petrus Antonius in het laatste kwart van de achttiende
eeuw in Sittard leefde en die plaats lag toen in het Duitse hertogdom Gulik. Buitenlanders dus'? Och, de grenzen werden toen niet zo scherp getrokken als nu. Laten
we het dus maar houden op Limburgers.
Deze Pieter, zoals de man in goed Hollands geheten zal
hebben, liet in 1792 met zijn vrouw Maria Catharina
Kuypers een zoon Arnoldus dopen en in 1798 nog een
dochter, Maria .Johanna, in de kerk van de paters Franciscanen aan het Achterom2. Hij moet dus kort voor het
eerstgenoemde jaar hiernaartoe gekomen zijn, want
zijn oudere kinderen zijn in de doopboeken van de katholieke statie aan het Achterom 2 niet te vinden. Kort
daarna is Pieter Kleintjes overleden, want op 28.12.1802
wordt Pieter Kleintjes, wonende op het Noord begraven
op het kerkhof van de Noorclerkerk. De grafrechten bedroegen 1 glei. en 10 stuiver3. Een begrafenis op het
kerkhof van de Noorderkerk was op één na cle meest
onaanzienlijke manier manier van begraven. Alleen een
begrafenis van de armen - dat betekent dat de stad de
begrafenis betaalde - was nog armzaliger. Bij het middel
van begraven viel Kleintjes in de laagste, Pro Deo klasse, dat betekent dat zij n vermogen minder dan f 300,bedroeg4.
De weduwe Maritje Kleintjes-Kuypers woonde in 1806
aan de westzijde van het Nieuwe Noord halverwege tussen de Duinsteeg en het Breed in een huurhuis. Zij probeerde het hoofd boven water te houden door een handeltje in garen, linten en neteldoeken, waarmee ze ook
nog langs de deur ging en de kermissen afliep. Haar
jaaromzet was minder dan f 1500,- , ook voor die tijd
een kleine onderneming. De familie is in Hoorn blijven
wonen. De zoon Arnoldus (1792-1 851), trouwde in 1821
met een zekere Elisabeth Molenaar, een dochter van
een koperslager. Hoe welvarend de bruid en de bruidegom, waren, weten we niet. De bruidegom geeft op, dat
hij koopman was. Dat zegt niet zoveel, maar wel het feit
dat zowel de moeder van de bruidegom als die van de
bruid een beroep hadden. En als het even kon, werkte
men in de l 9e eeuw als getrouwde vrouw niet. Dat was
onfatsoenlij k. Beide partijen zullen mensen van bescheiden middelen zijn geweest.
De zoon van Arnoldus, Petrus Antonius (1822-1904),
trouwde in 1848 met een zekere Hendrika Petrone lla
Hollack uit Zwolle, maar nu wordt zowel van de bruid
als de beide moeders gezegd, dat ze geen beroep hebben. De bruidegom en zijn schoonvader zijn beide
koopman.
Ook in de volgende generatie is de bruidegom Antonius
Albertus (1851-1942) koopman. De schoonvader, Hendrik Lampe, is winkelier. De familie moet dan maatschappelijk gezien op een wat hoger plan zi jn aangeland. Men woont dan in het kapitale pand Grote Oost 24
en het gezinshoofd was onder meer organist in de Cyriacuskerk aan het Grote Noord. Dit is het gezin waarin
de fotograaf Albertus Petrus Antonius (Hoorn
26.03.1854-Blokker 14.02.1942)5, de grootvader van ons
bestuurslid, opgroeide. De familie behoorde tot de
groep tussen de grote en de kleine burgerij6, tussen de
dominee, de dokter en de notaris aan de ene kant en de
kleine ambachtslieden aan de andere.
De fotograaf
De fotograaf verliet in 1879 het ouderlijk huis en vertrok naar Blokker. Vier jaar later kwam hij terug en ves-

(2) De vrouw van de fotograaf, Anna Maria Lampe.

tigde zich op het adres Kerkstraat 7, waar hij een fotozaak begon. Hij trouwde in 1889 met Anna Maria Lampe
(1860-1 924) uit een bekende familie van Duitse textielhandelaren.
Kleintjes moet als fotograaf wel in een behoefte hebben
voorzien. Als ik de artikelenreeks van Havermans in dit
blad7 goed beoordeef; heeft Albertus Petrus Antonius8
(werkzaam 1883-1913) een tijdlang, tussen 1890 en 1910
samen met Bos (1898-1930) hier een monopoliepositie
bezeten, want clan zijn er geen andere fotografen. Hij
vormt de overgang tussen de pioniers als Levie Reens
(werkzaam 1860-1875), F.D. van Rosmalen (1867-1876),
Huysen ( 1863-1883), Geels (1871-1873) en Siewers
(1872-1891) met de jongeren als Starreveld (1910-1917),
A.F. Blokker (vanaf 1916), Beerding (ca 1910-1930) en
Schepel (1912-1928). Drie tot vier fotografen op een
stad van nog geen elfduizend inwoners is vrij veel.
Maar zij hebben natuurlijk ook een deel van het omringende platteland van foto's voorzien. Dat wordt ook wel
duidelijk, als we letten op het hoge percentage boerinnen met "kap en dek" onder a l die portretten.
In 1913 vertrekt Albertus Kleintjes, hij is dan dus 59
jaar, volgens het bevolkingsregister met zijn gezin naar
Haarlemmerliede. Hij moet ook nog een tijdje in Utrecht
gewoond hebben, maar is in 1942 in Blokker overleqen.
Foto's
Met dit artikel wilde ik iets vertellen over een 19e eeuwse Hoornse middenstandsfamilie, maar ook iets laten
zien van het werk van een Hoornse fotograaf uit het be23

gin van deze eeuw. De keus viel daarom op een aantal
familieportretten. Wat Kleintjes maakte, was niet van
een hemelbestormende schoonheid, maar goed degelijk vakwerk. Daar vroegen zijn klanten ook om. Ze wilden een portret bij de eerste Heilige Communie of een
trouwfoto. Het belangrijkste wa$ de herken:baarheid. En
daarnaast moest er iets te zien zijn van de verworven
welstand. Boerinnen met dikke bloedkoralen kettingen
om de hals , burgerheren in een net, maar ook weer niet
al te uitbundig pak.
De eerste foto (1) is een zelfportret. De rand van de foto is overbelicht, waardoor alles wat niet ter zake doet
wegvalt. Het lijkt alsof de geportretteerde vanuit de
wolken op ons neerkijkt. Er ontstaat daardoor een wat
zoetig beeld. Het was toen een methode die erg populair was, maar nu weinig meer gebruikt wordt.
Bij de tweede foto (2), het portret van de vrouw van de
fotograaf , Anna Maria Lampe, wordt de aandacht door
de speciale lichteffecten en het vaag houden van het
onderste deel van de opname, gericht op gezicht en
handen. De vrouw lijkt als in een opera van Wagner die toen erg in de mode was - uit een nevel omhoog te
stijgen. We horen de engelenkoren al zingen.
De fotograaf heeft bij de derde opname (3) alle speciale
effecten weggelaten. Het is het portret van zijn oomzeg-

(4) Petrus Henricus Antonius, zoon van de fotograaf

ger Petrus Antonius (1883-1974) op het moment dat hij
naar het seminarie zou gaan om aan zijn priesteropleiding te beginnen. Alle attributen die moeten laten zien
waarom het gaat, staan er duidelijk op. De hoge lakschoenen, witte handschoenen en de bloem in het
knoopsgat maken van hem een bruidegom, de bruidegom van de kerk. Het kerkboek ii1 zijn linkerhand benadrukt nog eens de geestelijke staat die voor hem gaat
komen. Op de achterkant van de foto heeft iemand
voor het geval dat alles niet begrijpelijk genoeg zou zijn
"heerneef"9 geschreven.
Even scherp ·is het volgende portret (4) van zijn zoon
Petrus Henricus Antonius (1896-1984) neergezet. De
jongen uit de betere burgerstand in driedelig costuum
met kniebroek, en zware horlogeketting op de buik. Petten, die het geheel een wat sportief tintje gaven, waren
toen erg in de mode.

(3) Petrus Antonius Kleintjes, oomzegger fotograaf, later
pastoor.
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De twee laatste foto's vallen buiten het kader. Ze zijn
niet door Kleintjes gemaakt en alleen van belang voor
het familieverhaal. Nr. 5, uit of van vlak na de Eerste
Wereldoorlog komt uit het atelier van W. Roth in Münster (Old.) en toont al de overgang naar een wat Iossere
stijl dan het meeste werk van Kleintjes. Het is een
groepsportret van het zeer mobiele gezin Koehler,

(5) Het gezin van de decoralieschilder Wilhelm Koef/ler.

waaruit de moeder van Rudy Kleintjes voortkwam. Vader Wilhelm Koehler, een nogal mobiel decoratieschilder, trok aan het eind van de vorige eeuw vanuit het
Rijnland naar Nederland, waar hij trouwde met ene mevrouw Beyersbergen. Omstreeks 1910 ging hij naar
Brussel waar hij meewerkte aan de wereldtentoonstelling. Nog voor het uitbreken van de eerste Wereldoorlog in 1914 keerde hij terug naar Duitsland, verloor er
een zoon in de oorlog en kwam in 1918 terug naar Nederland. Voor wie het wil weten, v.l.n.r. Maria, Catharina, de moeder van Rudy Kleintjes, Rudolf, de vader
Wilhelm (geb. 1856), de moeder Wilhelmina KoehlerBeyersbergen (geb. 1856), Wilhelmina en Antonia.
De laatste opname (6), die omstreeks 1926 gemaakt
moet zijn, markeert de nieuwe trend in de fotografie.
Men ging niet meer naar het atelier, maar zette liefst
zelf de familie op de plaat in een ongedwongen huiselijke sfeer. U ziet v.l.n.r. de oudgeworden Albertus Petrus
Antonius met een ook toen al ouderwets kalotje op,
mevr. Koehler-Beyersbergen, Petrus Henricus Antonius
(vergelijk foto 4), een onbekende met kopje thee, Wilhelmina Koehler, Rudolf Koehler en Catharina KleintjesKoehler met op haar schoot de jongste Albertus Petrus
Antonius, oudste broer van ons bestuurslid.

3.

AWG. Collectie d.t.b., nr. 30.

4. AWG. Collectie d.t.b., nr. 101. Het middel op het trouwen was een
belasting verschuldigd door de nabestaanden bij overlijden. Ca.
60% van de Hoornse bevolking behoorde tot deze klasse van onvermogenden.
5. De gegevens over cle fotograaf Kleintjes komen gedeeltelijk uit het
artikel van 0. Havermans, Hoornse fotografen (5) Oud Hoorn (1 l e
jrg, nr. 1, maart 1989) blz. 16.
6. Zie voor cle k.lasse-incleling van de Hoornse burgerij en de plaats
van cle familie Kleintjes daarin .Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen (Den Haag 1992) blz. 63, 72-78.
7. 0. Havermans, Hoornse fotografen 1-6. Oud Hoorn (Jrg. 10-11.

Hl88-'89.)
8.

Onder zijn werk geeft hij als voornamen steeds Alb[ertus] A[ntonius] op.
9. Heerneef - de neef die priester is.

Dit was het verhaal van een in maatschappelijk aanzien
groeiende familie en een fotograaf daarin. De familie behoort tot de grote groep inensen die uit het (zuid)oosten naar het relatief rijke Holland kwam om daar zijn
fortuin te vinden. Het geslacht Kleintjes slaagde daarin
en leverde daarbij voor een tijdlang nog een goede fotograaf aan de Hoornse gemeenschap.
Noten
l . De gegevens over het begin van de fotografie in Hoorn verschafte
het artikel van 0 . Havermans, Hoornse fotografen (!). Oud Hoorn
(lOe jrg, nr 1. Maart 1988.) blz 9.
2. Arch. dienst Westfr. Gem. Collectie doop-, trouw- en begraafboeken, nr. 58a.

(6) Leden van de families Kleintjes en Koehler.
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De bestuursleden van Oud Hoorn (5)

Willem Alexander Braasem

(1970-1974)

Leo Hoogeveen
In de vier nummers van het kwa1·taalblad van ons jubileumjaar 1992 heb ik aandacht besteed aan vier oud-bestuursleden van Oud Hoorn: Roozen, Drossaart van
Dusseldorp, Schermer en Stins. Nu we een lustrum verder zijn en onze vereniging 80 jaar bestaat wil ik de
draad weer oppakken en opnieuw vier oud-bestuursleden aan de vergetelheid onttrekken. Ook deze keer is
de keuze vrij willekeurig.
Bijna tien jaar na zijn overlijden lijkt het gepast de ouddirecteur, eerder conservator, van het Westfries Museum, WA. Braasem, de rij te laten openen.
Ter aanvulling op de hieraan voorafgaande beknopte
biografie uit het boekje, dat in januari 1983 bij het afscheid van de heer Braasem van het Westfries Museum
is uitgegeven, het volgende.
Braasem was van 1969-1972 redacteur van Hoornsignaal, een periodieke uitgave van de Hoornse Gemeenschap. Van 1984-1987 was hij voorzitter van het college
van regenten van het Kerkmeijer-de Regtfonds.
De titel conservator van het Westfries Museum is per
1 januari 1974 veranderd in directeur. Bij zijn afscheid
op 7 januari 1983 werden hem in cle raadszaal van het
stadhuis aan de Nieuwe Steen door burgemeester Janssens de versierselen opgespeld behorende bij het ridderschap in de orde van Oranje Nassau.
Op 12 april 1987 is hij in Hoorn overleden.
"Het is een van de zinvolle taken van een historisch museum met een locaal of regionaal karakter om ten aanzien van zijn activiteiten zo veel mogelijk in te haken bij
plaatselijke evenementen die op enigerlei wijze voeling
hebben met de historie van eigen stad of streek. En het

Biografie
Willem Alexander Braasem, geboren te Soer abaja,
23 november 1918, kwam op 12-jarige leeftijd naar Nederland, waar hij de middelbare school bezocht. Werd
afgewezen voor de opleiding tot marine-officier in Den
Helder. Studeerde Indologie aan de Rijksuniversiteit te
leiden. Specialiseerde zich na zijn candidaatsexamen
in de Indonesische literatuur.
Werkte in 1947 mee aan het verzamelwerk van
J. Gouda - Letterkunde van de Indische Archipel.
Was tot 1958 werkzaam bij de Openbare Bibliotheek in
Den Haag. Vervulde van 1958 tot 1969 de functie van
eerste redacteur bij de kunstredactie van 'Het Vaderland'.
Daarvoor reeds als los medewerker aan dit dagblad
verbonden. Hield zich voornamelijk bezig met literaire
journalistiek, met als voornaamste specialiteiten Indonesische en Duitse literatuur. Gaf daarnaast ook algemene cultuurhistorische beschouwingen.
Was van 1969 tot 1983 verbonden aan het Westfries
Museum te Hoorn, eerst als conservator daarna als directeur.
Was lid van de Maatschappij der Nederl andse Letterkunde, de Vereniging van Letterkundigen en het P.E.N.
centrum Nederland.
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was in dit verband dat de leiding van het Westfries Museum de koppen bij elkaar stak toen haar ter ore kwam,
dat een zozeer voor Hoorn's geschiedenis geporteerd
gezelschap als de vereniging "Oud- Hoorn " dit j aar haar
gouden jubileum zal vieren. Een jubileum dat bepaald
het nodige medeleven van de Hoornse bevolking verdient, wanneer men in aanmer king neemt, dat wat er
van Hoorn's historisch karakter nog behouden is gebleven - en naast het nodige dat r eeds onherroepelijk verloren ging, is dat gelukkig nog veel - in niet onbelangrijke mate is te danken aan de ni et aflatende waakzaamheid der Oud-Hoornaars die steeds op de bres hebben
gestaan voor iedere bedreiging van wat Hoorn nog aan
oud stedeschoon heeft te bieden.
Dit alles in aanmerking nemende, meende het Westfries
Museum niet beter te kunnen doen, clan als inzet van
de door "Oud-Hoorn" zelf ongetwijfeld nog t e organiseren jubileummanifestaties een tentoonstelling te houden die alvast enige indruk kan geven van het historisch karakter van de stad, zoals dat steeds het hoofddoel heeft gevormd van de werkzaamheden der vereniging. Een stad met een groots verleden, dat, hoeveel
daarvan in de loop der tijden clan al verloren mag zijn
gegaan, nog altijd zijn stempel blijft drukken ook op het
huidige Hoorn van het midden van de twintigste eeuw."
In zijn eigen, unieke stijl beschreef de nieuwe conservator van het Westfries Museum -Braasem was op 1 september 1969 als zodanig aangetreden- zo in Hoornsignaal van maart 1970 zijn eerste contacten met Oud
Hoorn. In oktober 1969 rijpte bij hem het plan een tentoonstelling te organiseren van Hoornse stadsgezichten. "Het Westfries Museum bezit een alleszins importante collectie topografische grafiek (tekeningen, prenBraasem publiceerde in de eerste jaren na de oorlog
in Podium, Vrij Nederland en de Vrije Katheder, later
ook in Maatstaf, Dé Nieuwe Stem, de Kroniek van
Kunst en Cultuur en in het door Gresshoff geleide
Zuidafrikaanse blad 'Standpunt'.
Leverde praktisch vanaf het begin bijdragen over Indische en Indonesische leteratuur aan het belangrijkste
naoorlogse Indische tijdschrift, het door R. Nieuwenhuys geredigeerde 'Oriëntatie'. Publiceerde daarnaast
ook een groot aantal bloemlezingen en studies over
dit onderwerp.
In het midden der vijftiger jaren verwijdde zijn belangstelling zich tot de literatuur van andere inheemse
volkeren in Afrika en Azië. In het middenb van de zestiger jaren volgde een overschakeling op de Europese cultuur.
Aandachtsgebieden zijn vanaf die tijd de tweede helft
van de 19e eeuw met al zijn cultuuruitingen met het
zwaartepunt op de Oostenrijkse Dubbelmonarchie,
het Victoriaanse Engeland en het Franse Seconde Empire en voorts het Nederlandse stedeschoon.
Tot zijn belangrijkste prestaties op museaal gebied behoort de opbouw van de verzameling naïeve schilderkunst in het Westfries Museum.

ten, stadsplattegronden enz.) die echter zelden
of nooit onder de aandacht van het publiek kan
worden gebracht". Hij zag een mogelijkheid dit
deel van het museumbezit eens wat meer in de
openbaarheid te brengen en streefde hierbij
naar samenwerking met Oud Hoorn. In december had hij hierover een gesprek met het bestuurslid Peetoom. Braasem memoreerde dat in
1970 juist 90 jaar geleden het museum voor het
publiek toegankel ijk werd gesteld. "Dat is dus
een soort jubileum waarop we met de tentoonstelling zouden kunnen inhaken". Het bestuur
nodigde Braasem uit voor de vergadering van 12
januari 1970, waarop de tentoonstelling, volgens
het uiterst beknopte verslag, "vele tongen in beroering bracht". Een duidelijke beslissing werd
niet genomen en verder is in het archief van onze vereniging niets te vinden over deze zaak.
Kennelijk zag het bestuur hier een mogelijkheid
a lsnog het 50-jarig jubileum, waaraan in 1967
stilzwijgend was voorbijgegaan, enige aandacht
te geven.
Tentoonstelling
Op 6 maart 1970 opende de voorzitter van Oud
Hoorn, dr. H.J.C. van Scherpenberg, de tentoonstelling 'Gezicht op Hoorn' in het Sint Jans Gasthuis 1563, met Hoornse topografica uit het eigen
bezit van het museum. Wat behalve de openingshandeling van de voorzitter de inbreng van
Oud Hoorn bij deze tentoonstelling is geweest
wordt ook uit het dossier van het Westfries Museum hierover niet opgehelderd. Wellicht een financiële.
Bij deze gelegenheid werden reproducties voor
de verkoop vervaardigd van gravures en tekeningen van H.C. Pot en A. Doesjan. Ook werden
reproducties verkocht van het schilderij van
H.C. Vroom uit 1622.
In de pers werd deze tentoonstelling in verband
gebracht met het 50-jarig jubileum zonder dat er
op geattendeerd werd dat dit drie jaar te laat
werd gevierd. Het Dagblad voor Westfriesland,
dat vrolijk en onbekommerd schreef over het
zilveren jubileum van de vereniging, noemde de
expositie een inleiding tot het fees t van Oud
Hoorn, dat "op het punt staat gevierd te worden". "Hoornaren met liefde voor hun stad zullen uit die oude zaken niet alleen een beeld krijgen van wat er vooral in de laatste eeuw is veranderd - zij zullen vooral herkennen wat is gebleven, zij zullen beseffen hoe voorzichtig zij
moeten worden met een oude stadskern, waarin
nog zoveel moois te vinden is".
Het Noordhollands Dagblad citeerde Braasem,
die in zijn toespraak relateerde aan het 50-jarig
bestaan van Oud Hoorn. "Uiteraard is deze vereniging mans genoeg om zelf jubileumactiviteiten op te zetten, maar wij willen ook wat doen
als een hommage aan de vereniging. In dit kader is er
geen beter onderwerp dan de topografie van deze oude
stad".
De tentoonstelling in de Boterhal duurde van 7 maart
tot 18 mei en trok 2439 bezoekers, die een toegangsprijs van 25 cent betaalden.
Het motto was 'Drie eeuwen Hoornse historie in schilderijen, tekeningen, prenten en oude stadsplattegronden uit het bezit van het Westfries Museum te Hoorn'.
Voor de înhoud van de tentoonstelling verwijs ik naar
de hiernavolgende tekst van het stencil dat daar ver-
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krijgbaar was, onmiskenbaar van de hand van Braasem.
Van verdere 'jubileum'-activiteiten van Oud Hoorn in
1970 horen we niets meer. In 1971 werden in samenwerking met Oud Hoorn voor de verkoop in het museum
reproducties vervaardigd van twee tekeningen van Pieter Aartsz. Blaauw.
Bestuurslid
Braasem werd in de ledenvergadering van 7 oktober
1970 tot bestuurslid gekozen, niet in een vacature, maar
als uitbreiding van het bestuur. Op 16 maart 1974 trok
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hij zich terug uit het bestuur en werd hij adviserend bestuurslid. De heer A. de Graaf werd tot zijn opvolger benoemd.
Deze laatstgenoemde schreef op l februari 1982 als
voorzitter van de jubileumcommissie een bedankbrief
aan Braasem voor diens bemoeiingen inzake de viering
van de opening van het 65-jarig jubileum van Oud
Hoorn in het Westfries Museum op 15 januari.
Braasem schreef op 9 februari het volgende terug.
"Dank voor Uw brief die me duidelij k maakt, dat de vereniging "Oud-Hoorn" zich met het verleden, om niet te
zeggen het voltooid verleden bezig houdt.
Een hoffelijkheid zoals uit Uw schrijven blijkt, doet in
deze tijd niet alleen bijkans exotisch aan, maar onderstreept nog eens op pijnlijke wijze hóezeer onze samen-

"Gezicht op "Hoorn"

Een van de topstukken van het Westfries Museum - de
"Nachtwacht van het Westfries Museum" zoals het
daar in de wande ling wel wordt genoemd - is het in
1622 door Hendrik Cornelisz. Vroom (1566-1640) voor
de burgemeesterskamer van het Hoornse stadhuis geschilderde joyeuze zeestuk dat een breed panorama
biedt van Westfrieslands hoofdstad: "Gezicht op
Hoorn". Een schilderij dat de titel leverde aan de hier
gehouden tentoonstelling van topografische schilderstukken, tekeningen, prenten en oude stadsplattegronden die tezamen een beeld geven van ruim drie eeuwen Hoornse historie. Naast kaarten en stadsplattegronden die de respectievelij ke uitbreidingen van de
stad sedert de zestiende eeuw laten zien, omvat de expositie een aantal schilderijen met Hoornse stads- en
havengezichten waaronder vooral die van Klaas Cloek
(ca. 1730-1800), Isaac Ouwater (1750-1793) en A. van
Oudewater een beeld oproepen van de achttiendeeeuwse stad zoals die, bij alle dan reeds inzettende
verarming en verval, er nog kleurig en schilderachtig
bij lag.
Onder de rijk vertegenwoordigde topografis che grafiek neemt een interessante collectie van vijfentwintig
getekende stadsgezichte n uit 1727 van Cornelis Pronk
(1691-1759) een voorname plaats in, terwijl verder ook
de "schipper op het jacht van den koning van Hol-
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leving is verarmd ten aanzien van onderling in acht genomen goede manieren en omgangsvormen.
Mocht Stefan Zweig, enige jaren vóór zijn zelf gekozen
dood, in zijn boek "Die Welt von gestern" al een nostalgisch licht hebben geworpen op een tijd die, hóezeer
ook gebukt gaande onder sociaal onbevredigende toestanden, in de onderlinge omgang stijl en stilering bezat, voor ons zijn die dagen zo zoetjes aan wel tot een
definitieve "Welt von vorgestern" geworden. Helaas het
is niet anders .
Het is in ieder geval des te verrassender in Uw brief een
onwezenlijk vizioen van die ver vervlogen tijden te zien
opdoemen ... "

land" (d.w.z. koning Lodewijk Napoleon) Pieter Blauw
op het eind van de achttiende eeuw een aantal charmante tekeningen maakte van het Hoornse havenkwartier en gezic hten op de stad vanuit zee.
Het Biedermeier-Hoorn van de eerste decennia van de
negentiende eeuw - met als centraal motief de stedelijke gemeenschap kennelijk diep beroerd hebbende
brand van de Grote Kerk in 1838 - vindt een nauwgezet en niet ontalentvol uitbee lde r in de stadstekenonderwijzer Paulus Jolly, die ook een geheel getekend album van West-Friesland samenstelde. Eveneens uit
deze tijd (1820) stammen een viertal grote tekeningen
van de vroeger aan het eind van de Grote Oost bij de
Bossuhuizen gelegen Oude Oosterpoort door J.F.
Gardner, tekeningen die zowel artistiek-picturaal als
historisch-topografisch hun waarde hebben.
Adriaan Brouwer (1856-1921), een begaafd dilettant-tekenaar, heeft in een groot aantal aquarellen het Hoorn
van het Fin-de-siècle en de eerste jaren van onze eeuw
vastgelegd, een periode die ook in de tekeningen en
schilderijen van de vermaarde voorvechter voor
Hoorns historisch stedeschoon J.C. Kerkmeijer wordt
opgeroepen. Een groot aantal prenten, zowel 17e- en
18e-eeuwse gravures als 19e-eeuwse litho's, besluit deze picturale evocatie van meer dan driehonderd jaren
Hoornse stadsgeschiedenis.

Bestuursleden van de Vereniging Oud Hoorn 1917-1997
Leo Hoogeveen
In de 80 jaar van haar bestaan heeft de Veren iging Oud
Hoorn in totaal 56 bestuursleden gehad (50 mannen en
6 vrouwen: 42, 45, 48, 50, 52 en 55), van wie er nog 10 in
functie zijn (8 mannen en 2 vrouwen). K. Zijp is het
langst bestuurslid geweest: 51 jaar, C. Drossaart van
Dusseldorp het kortst: een half jaar. Er waren zeven
voorzitters, twee vice-voorzitters, elf secretarissen, vijf
tweede secretarissen, tien pennningmeesters en drie
archivarissen. De functies van vice-voorzitter, tweede
secretaris en archivaris zijn niet permanent vervuld geweest.
Hieronder treft u de volledige lijst aan.
1. J.C. Kerkmeijer
1917-1931, 1932-1956
voorz itter 19 17-1931, 1935-1956
2. M. Storm
1917-1927
penningmeester 1917-1926
3 . .Jb. Faber
1917-1926
vice-voorz itter 1917-1926
4. A. Brouwer
1917-1921
tweede secretaris 1917-1921
5. L.A. Roozen
1917-1923, 1927-1932
secretaris 1917- 1923
1917-1942
6. G.H. Lückens
archivaris 1917-1926
penningmeester 1926-1928
7. K. Zijp
1917-1968
voorzitter 1931-1935, 1956-1957
8. E.G. Stokvis
1922-1934
9. W.W. Osinga
1923-1924
secretaris 1923-1 .924
10. S.H. Boot
1924-1938
secretaris 1924-1934
11. H..l. Sindram
1928-1940
penningmeester 1928-1940
1931-1 934
12. B. Schermer
13. C. Drossaart van Dusseldorp
1935-1935
secretaris 1.935-1935
14. S.W. Langius
1935-1941, 1953-1957
1935-1979
15. H. Krijgsman
secretaris 1935-1968
16. A.D. van Assendelft de Coningh
1939-1942
1940-1946
17. A.J.A. Jansen
penningmeester 1940-1946
18. C. Kroon
1941-1952
19. W..J. Gorter
1942-1946
20. C.J. Stins
1943-1960
tweede secretaris 1943-1960
21. D.J.H. van Elden
1946-1968
penningmeester 1946-1968
22. P. Nooteboom
1947-1963
23 . .I.E. de Visser
1956-1977
voorzitter 1957-1968
24. H.N. Smits
1957-1960
1960-1963
25. S.P. Stuijfbergen
26. H.J.C. van Scherpenberg
1961-1973
tweede secretaris 1961-1968
voorzitter 1968-1973
27. J.L.M. Elders
1963-1965
1965-1966
28. N. Heijligenberg
29. B.E.A.M. Schreurs
1965-1973
1968-1975
30. L. Arnolds
31. G. Boekhout
1968-1973
secretaris 1968-1973
32. P. Peetoom
1968-1970
penningmeester 1968-19 70

33. E.R. Nijenhuis
penningmeester 1970-1972
34. W.A. Braasem
35. Y.J. Hangelbroek
36. L. van Dijk
secretaris 1973-1975
37. .J.W.L. Ie Grand
voorzitter 1973-1977
38. .J.M.A.A.M. van Zaal
penningmeester 1973-1978
39. A. de Graaf
archivaris 1974-1986
vice-voorzitter 198640. B.J. van der Saag
secretaris 1975-1978
41. H.W. Saaltink
42. J. Schouwink-van der Windt
43. J.M. Baltus
voorzitter 1978-1994
44. L.P.M. Hoogeveen
secretaris 19 78-1986
archivaris 198645. M. Roest-Prestupa
penningmeester 1978-1984
46. W.P. van de Brink
47. A. Boezaard
48. E. Millenaar
tweede secretaris 1983-1991
49. W.L. van der Waal
penningmeester 198450. L. Rensema-Brevet
51. A.G.F. van Weel
secretaris 1986-1994
voorzitter 199452. P. van Leeuwen
tweede secretaris 199153. J. Rietvink
54. .J.L. Fa ber
55. P.M. Huisman
secretaris 199456. P.R. Kleintj es

1970-1972
1970-1974
1972-1 991
1973-1977
1973-1977
1973-1978
19741975-1978
1977-1988
1977-1985
1978-1994
19781978-1984
1978-1979
19801983-1991
19841985-1995
198619911991199319941995-

Hel bestuur in / .982. Zittend v.l.11.1:: '!11eo Hoogeveen, mev1: Roest, Bas
Baltus, mevr. Annel~e Sc/Jouwink en Albert de Graaf. Staand v. l.n.r.: Ype
Hangelbroek, Henk Saallinll en Arie Boezaard.
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W.A. Braasem in artikel uit 1970

Oud Hoorn als een Gideonsbende

op de bres voor stedeschoon
In oktober 1.970 schreef WA. Braasem in 'Hoornsignaal' een artikel over Hoorns stedeschoon. Daarbij legde hij de nadruk op de rol van de vereniging Oud
Hoorn, die hij met een Gideonsbende vergeleek in de
eerste halve eeuw van haar bestaan. Het leek ons interessant nog eens terug te blil?ken op de zaken die
Braasem toen in zijn artikel aansneed. Wij plaatsen
het daarom onverkort en in de spelling van 1970 met
het oog op het tijdsbeeld.

(overgenomen uit Hoornsignaal oktober 1970)
Wie zich in Hoorn met kulturele en in het bijzonder met
op het verleden van de stad betrekking hebbende kulturele zaken gaat bezighouden, ontloopt de naam Kerkmeijer niet. Mij persoonlijk is dat wel in de meest letterlijke zin overkomen doordat het huis waarin wij een
jaar geleden in deze stad onze intrek namen, met een
gevelsteen d uidelijk is gemarkeerd als de plaats waar
deze Hoornse ereburger leefde en werkte, waarbij wij
dan onder het laatste hebben te verstaan: zich verdiept
in de Hoornse geschiedenis en als een grimmige Cerberus waakte tegen iedere aantasting van wat van deze
geschiedenis in de vorm van oude gebouwen en anderszins nog over was gebleven.
Ik heb de heer Kerkmeijer, die leefde van 1875-1956,
persoonlijk niet gekend, maar uit de op menige plaats
tot ware legendes verdichte verhalen d ie over deze militante, uit Zeeland naar onze streken getrokken tekenleraar de ronde doen, dringt zich wel de indruk op, dat
hij geen gemakkelijk heer was, die met onverzettelijke
standvastigheid zijn zin wist door te drijven, niet zelden tot wanhoop van al diegenen die hij terecht of niet
- en doorgaans wel met reden - ervan betichtte de historische schoonheid van Hoorn - voor hem een soort
Mekka en Medina in één - aan te willen tasten. De inzichten van Kerkmeijer zijn, hoe kan het anders, niet
meer die van onze tijd. Een schepping van zijn hand als
- om één voorbeeld te noemen - de (namaak)schouw
in de Grote Voorzaal van het Westfries Museum zal weinigen nu meer kunnen bekoren, maar dit neemt niet
weg, dat we in hem, zonder enig voorbehoud, de grote
voorvechte r hebben te zien van het bewaren en restaureren van datgene van Hoorns historisch stedeschoon
dat de afbraak- en slooprazernij van de vorige eeuw
nog heeft weten te overleven.
Als belangrijk middel om deze architectonische resten
uit Hoorns grote verleden voor verdere vernietiging te
behoeden en aan het, in die dagen nog grotendeels met
een vaak verbijsterende onverschilligheid ten aanzien
van dit soort zaken toegeruste nageslacht door te geven, richtte Ker~meijer in 191 7 een vereniging op, die
zich ten doel stelt de ongeveer 340 historische monumenten d ie Hoorn nog altij d telt, in stand te houden en
zonodig voor verder verval te behoeden.
Eigen panden
Ik doel hier op de vereniging 'Oud-Hoorn', waar van het
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gouden jubileum drie jaar geleden ongemerkt is voorbijgegaan, maar die vooral in de eerste decennia van
haar bestaan (toen Kerkmeijer met zijn niets ontgaande
speurblik nog de wacht op de brug kon betrekken) op
zeer strijdbare wijze in de bres is gesprongen voor het
behoud van oud kultuurbezit - zowel het roerende als
het onroerende - in onze stad. Waar de financiële inkomsten van de vereniging voornamelijk bestonden uit
(doorgaans schrale) subsidies, giften, legaten en een
handjevol lidmaatschapsgelden, was de activiteit van
'Oud-Hoorn' aan nogal nauwe grenzen gebonden, hetgeen echter niet heeft verhinderd, dat veel oude gebouwen in Hoorn hun voortbestaan hebben te danken aan
de onversaagde strijd van deze door Kerkmeijer aangevoerde Gideonsbende, terwijl de vereniging in de loop
van haar bestaan zelis nog kans heeft gezien drie oude
pandjes in eigendom te verwerven: het curieuze l 7eeeuwse poth uisje aan Onder de Boompjes 8, het ongeveer uit dezelfde tijd stammende huisje aan de Bierkade 10 en het thans tot huisvesting van de bekende collectie oude orgeltjes en automatische muziekapparaten
van de heer Van Petten dienende pandje op de hoek
van de Breestraat en de Trommelstraat. Voor het pionierswerk van een vereniging als 'Oud-Hoorn' is in onze
tijd van bij de wet geregelde monumentenzorg met al
zijn subsidiemogelijkheden minder plaats dan vroeger,
hetgeen intussen allerminst wil zeggen, dat aan een dergelijke concentratie van met historische wel en wee van
hun stad begaan zijnde ingezetenen in onze dagen geen
behoefte meer zou bestaan. Deze behoefte is onverminderd aanwezig en wat dat betreft zijn de gelederen van
de vereniging nog zeker voor royale uitbreiding vatbaar
(zij die zich geroepen voelen het streven van 'OudHoorn' door een (zéér welkom!) lidmaatschap te steunen, kunnen daarvoor terecht bij het secretariaat van
de vereniging: Koepoortsweg 80 te Hoorn, tel. 5673, het
adres waar men ook álle gewenste inlichtingen kan verkrijgen). (N.B. Dit artikel is uit 1970! Red.)
Nu het daadwerkelijk steunen van restauratieactiviteiten niet meer tot de primaire taken van een instelling
als 'Oud-Hoorn' behoort, bezint de vereniging zich op
haar werkzaamheid , d ie voor een belangrij k deel in de
adviserende sector is komen te liggen, een sector die
van des te meer belang gaat worden naarmate zich
steeds meer gegadigden voor een al of niet reeds gerestau reerd histo risch pand komen aandienen.
Informatie-brochure
Sinds enige tijd houdt het bestuur van 'Oud-Hoorn' zich
intensief bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid om een organisatie te stichten die op zakelijke basis maar zonder particuliere winstoogmerken tot een
snellere restauratie van oude monumenten kan komen.
(N.B. Uit dit initiat ief is in 1972 de Stichting Stadsherstel Hoorn ontstaan. Red.) Door het geven van informatie ten aanzien van de verschillende subsidiemogelijkheden van een restauratie en het krachtig stimuleren
van het particulier initiatief werd met name de Veermanskade reeds tot een in oude luister hersteld architectonisch geheel gemaakt, waarvoor de kwalificatie

'magistraal' nauwelijks als overdreven aandoet.
Binnenkort zal in dit verband een klein boek\verkje worden uitgegeven, dat aan bezitters en huurders van historische monumenten zal worden uitgereikt en waarin
op overzichtelijke wijze de mogelijkheden worden uiteengezet die er voor particulieren bestaan om tot restauratie van hun al of niet reeds verworven bezit over
te gaan. ln deze brochure zullen o.m. onderwerpen worden behandeld als inlichtingen over makelaars, architecten en aannemers; de percentages van subsidies
waarop men kan rekenen van de zijde van het rijk, de
provincie en de gemeente; de vaak niet onaanzienlijke
belastingartrekmogelijkheden; de te volgen weg bij het
sluiten van een bouwlening of een hypotheek enz. enz.
Enkele weken na uitreiking van dit document zal een
bespreking met een functionaris van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg worden belegd voor de beantwoording van mogelijk gerezen vragen.
In de dagen dat Kerkmeijer met zijn beraamde stok
speurend naar ongerechtigheden op restauratiegebied
door Hoorn schreed, vormde het verkeer nog geen probleem waarmee een vereniging als 'Oud-Hoorn' zich
mede had bezig te houden. De paradijselijke dagen van
een trafieke idylle liggen inmiddels ver achter de horizon van onze dagelijkse ervaringswereld. Het moderne
verkeer is zo zoetjes aan een levensprobleem van de al-

lereerste orde geworden en de vraag rijst clan ook of in
deze tijd, waar in van iedere mens een duidelijke keus
ten aanzien van deze materie wordt gevraagd, ook van
een vereniging als 'Oud-Hoorn' niet een strijdbare stellingname kan worden verwacht met betrekking tot de
allesverslindende verkeersmoloch en de daardoor bij
vele stadsbesturen en hogere overheden in het leven
geroepen saneringsneurose. een zucht tot afbreken en
opruimen die over het lot van vele mensen kan beslissen en die onwillekeurig reminiscenties oproept aan de
dagen dat in onze oude steden de 19e-eeuwse slopershamers zo vroli jk en ongeremd konden zwaaien.
Nieuwe dimensie

Het bestuur van 'Oud-Hoorn ' heeft in dit verband dan
ook gemeend zich achter de actiegroep 'Het Havenkwartier' te moeten stellen. die een discussie gaande
wil maken (een discussie die intussen in alle heftigheid
is ontvlamd) over het nut van de zogenaamde 'Rondweg' door Hoorn en het daarmee gepaard gaande afbreken van de typische waterstaatshuisjes op Achter op
het Zand ten gunste van tweede woningen (alle ter
plaatse aanwezige historische sfeer dodende drive-inwoningen) voor zeilers en jachtbezitters. Vormt deze
nieuwe opstelling van de vereniging tot behoud van een
historisch gegroeid leefklimaat reeds in zekere zin een
uitbreiding van de oude, meer uitsluitend op restaureren gerichte doelstellingen, ook ten aanzien van een
kultureel gericht gezelligheidselement (naast een restaureer-technisch element) voorzover dat a lthans op
enigerlei wijze voeling onderhoudt met de historie van
Hoorn, is het bestuur doende als het ware een nieuwe
dimensie aan de vereniging toe te voegen. Het is niet de
bedoeling daarbij weer terug te vallen tot de vroeger
wel eens gehouden spaarzame lezingen-met-een-handjevol-bezoekers, maar de initiatiefnemers staat veel meer
een plan voor ogen om te komen tot een soort informatieve avonden die dan dienen te worden verlevendigd
door enig kultureel 'divertissement'. Het ligt in de bedoeling daarbij tot een voor de hand liggende nauwe
samenwerking te komen met het Westfries Museum , de
instelling bij uitstek die als een soort 'Hochburg' kan
gelden voor alles wat maar met Hoorns historie van
doen heeft. Hierbij bestaan dan plannen om te komen
tot muziekavonden, tot voordrachten met al of niet informatieve toelichting enz" manifestaties die dan in de
sfeervolle Grote Voórzaal van het Museum zouden kunnen worden gehouden, waar bij het museum behalve
ruimtelijk ook nog door middel van kleine toepasselijke
tentoonstellingen in het gebouw zeH intensief zou kunnen meespelen. Een ander facet van deze op stapel
staande gemeenschappelijke benadering van Hoorns
verleden wordt gevormd door een in het komende
voorjaar te verschijnen, en door 'Oud-Hoor!l·' en het
Westfries Museum gemeenschappelijk uit te geven platenboek met reproducties van uit het Museumbezit afkomstige tekeningen van Hoorn van de hand van de bekende 18e-eeuwse topografische tekenaar Cornelis
Pronk.
Door activiteiten als deze wil men trachten ook voor
een ander historisch-gericht, maar niet uitsluitend-restaureertechnisch publiek de weg naar de vereniging
'Oud-Hoorn' te helpen effenen. Het valt te hopen, dat
dit 'Oud-Hoorn'-nieuwe stijl bij de Hoornse bevolking
zal kunnen aanslaan en een nog vaster begrip in onze
stad mag gaan vormen dan in het verleden reeds het
geval was.
Alles ten voordele van een betere kennis en een omzichtiger benadering van Hoorns zowel materiële als
immateriële oude kultuur.
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Precies een eeuw geleden opgericht

Kweekschool aan De Gouw (1897)
heeft nog geen 10 jaar bestaan
Herman Lansdaal
In een woning aan de Gouw is ooit een kweekschool gevestigd geweest waar katholieke jongemannen tot onderwijzer werden opgeleid. Precies honderd jaar geleden (april 1897) werd die school met bisschoppelijke
goedkeuring opgericht. De opleiding in Hoorn heeft
echter nog geen tien jaar bestaan. In 1906 verhuisde de
kweekschool naar Beverwijk, waar zij, wat ooit in
Hoorn was begonnen, in 1984 als Pedagogische Academie werd opgeheven.
Het staat allemaal uitvoerig te lezen in een herdenkingsboekje dat ik onlangs toevallig in handen kreeg. Onder
de titel "Een Gewichtige Onderneming" wordt daarin de
historie van een katholieke onderwijzersopleiding beschreven, zoals die aan het eind van de vorige eeuw
structuur kreeg. Het boekje werd uitgegeven bij de sluiting van de Academie in Beverwijk.
Vanaf 1906 tot en met 1984 zijn daar ruim 2000 onderwijzers klaar gestoomd om goed uitgerust voor de klas
te kunnen staan. Onder hen ook velen uit WestFriesland. Eerder konden die het dus veel
dichter bij huis redden.
De vestiging van de school aan de Gouw
dit jaar precies een eeuw geleden is een
mooie aanleiding voor Oud Hoorn terug
te blikken én om er met verbazing kennis
van te nemen van hoe het er in die tijd
aan toe ging. De kweekschool in Hoorn
was de eerste die de Vereniging Tot Bevordering Van Katholiek Bijzonder Onderwijs in het bisdom Haarlem oprichtte.
De vereniging zelf was al in 1869 ontstaan.

aan (niet bekend waar), maar het vertrek stond toen al
vast. fn Beverwijk werd vervolgens een fonkelnieuw
schoolgebouw neergezet.

Gezonder...
Ter verdediging van de keuze voor Beverwijk liet het
bestuur aan de vicaris-generaal van het bisdom weten:
"Het is daar gezonder en op zedelijk gebied voor de
kwekelingen minder gevaarlijk" (citaat). Of dit op
Hoorn sloeg of op een andere plaats die men intussen
op het oog had , wordt niet vermeld maar het staat er
wél en het geeft toch minstens te denken ". Hoorn 1905,
niet gezond en gevaarlijk op zedelijk gebied?
Voordat de kweekschool bestond kregen jongemannen
soms in de eigen parochie een opleiding tot onderwijzer. Uit een verslag over 1878 van de Vereniging voor
Katholiek Onderwijs blijkt dat een bijdrage in de kosten
werd gegeven voor de opleiding van maar liefst 82 kwekelingen aan de parochiale oefenschool van Hoorn. Dat
aantal daalde overigens snel. Tien jaar later waren
er nog maar twee leerlingen over.

De opleiding aan zo'n oefenschool duurde
aanvankelijk zes, later vier jaar. Een kwekeling van nog maar 14 jaar mocht al als
hulponderwijzer bij het les geven behulpzaam zijn. Zo'n jongen studeerde dan
's avonds en hij deed overdag ervaring
op. Dat went alvast, staat er.
Hoe laag de onderwijsrang ook nog was,
zij "betaalde" al wel. Tweedejaars leerlingen kregen f 12,- en derdejaars f 18,- per
jaar..,Een afgestudeerde kon op een maxiTe bekrompen
mum van f 60,- rekenen. De aan de HoornWeliswaar koos men eind vorige eeuw bese oefenschool verbonden hulponderwijwust voor Hoorn, maar al snel bleek dat
B. G. Brom, directeur.
zeres verdiende in 1881 f 500,- per jaar,
de behuizing aan de Gouw "te bekromhaar mannelijke-collega kreeg honderd gulpen" was. De opleiding begon in april
den meer. Hoofd van de school B.G. Brom
1897 in het pand dat toen als nummer 14 stond aange- kon rekenen op f 1200,-, "een aanzienlijk salaris voor
merkt. Het pand bestaat niet meer. Het was een fors he- een aanzienlijke functie", aldus auteur Theo Ettema.
renhuis dat aanvankelijk naast de zaak van P. Botman
stond. Het is bij de uitbreiding van de Hema afgebro- 'Weinig verleiding'
ken. Op die plaats en verder is het warenhuis vergroot. Toen de bisschoppelijke kweekschool in Hoorn eenDe school startte met 37 leerlingen, een aantal dat later maal draaide (1897) betekende dat meteen het einde
opliep tot een kleine 60 kwekelingen. Aanwas genoeg, voor de oefenscholen in Haarlem en Alkmaar. De oumaar al snel kwamen er problemen om de hoek kijken. ders die hun kinderen naar Hoorn stuurden kregen een
Zo liet de regent van de school, die ook geestelijk direc- tegemoetkoming in de kosten van reis- en verblijf. Een
teur was, al in het eerste jaar weten een eigen kapel en jaar vóór de officiële opening van de kweekschool stueen verenigingslokaal te missen. En inspecteurs begon- deerden er al 40 kwekelingen, 21 jongens van elders, 19
nen bovendien te klagen "over het weinig nut dat de uit Hoorn en omgeving.
kweekschool zou opleveren en over de ongunstige ligging van de school".
"Voor de jongens-van-buiten", zo staat er,"was gemakkeDat bracht het bestuur er eerst nog toe in Hoorn naar lijk goede huisvesting in katholieke gezinnen te krijgen,
een betere behuizing te zoeken, maar het achtte het be- zelfs f 50,- goedkoper dan elders". Bovendien: "Hoorn
gin 1900 toch beter "ter bevordering van de bloei van is een stille stad met weinig afleiding en verleiding".
de school" elders naar een vestiging uit te kijken. Ka- Hoe deze opmerking overigens valt te rijmen met de
tholiek Hoorn bood zelfs in 1905 nog een groter pand conclusie dat Hoorn niet gezond zou zijn en zelfs ge-
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vaarlijk op zedelijk terrein is niet te bedenken.
De kwekelingen klaagden
er zelfs over dat ze "weinig afwisseling in onze
ontspanning hadden, alleen bestaande in lezen
en wandelen".
De ruim 50-jarige B.G.
Brom werd destijds gezien als "een zeer geschikte leken-directeur
van de kv;eekschool".
Brom was ruim 20 jaar
hoofd van de parochiale
lagere school voor jongens aan de Ramen. Tot
1884 was die school ook
bezocht door meisjes,
maar die stapten daarna
over op een zusterschool. Brom was ook
nog liefst 19 jaar lang als
onderwijzer betrokken
geweest bij de rij ksnormaallessen te Hoorn, Enige huizen voorbl} de zaal~ van Botman (nu de Hema) was in een fors pand aan de Gouw de katho/iewaar
niet-katholieken ke kweekschool gevestigd. Door de uitbreiding van het warenhuis zl}n vier aanpalende panden verdwevoor het openbaar on- nen. De foto is beginjaren '20 genomen.
derwijs werden opgeleid.
Heen en weer
Ondanks zijn benoeming tot directeur kon Brom hoofd
van de parochiale school aan de Ramen blijven, zoals
hij trouwens ook zelf wilde. Op 30 december 1896 zette
Brom mede zijn handtekening voor de aankoop van
het toenmalige pand Gouw 14. De kosten b edroegen
f 4.500,-. Tien jaar later, na de verhuizing naar Beverwijk, werd hetzelfde huis voor f 6000,- van de hand gedaan. In "Hart van Hoorn" van auteur Johan M. Ridderikhoff staat te lezen dat in dat huis vervolgens dr.
W.L.C. Bronsveld ging wonen, directeur van de RijksHBS aan d e Joh. Messchaertstraat. Diens echtgenote,
mevrouw Bronsveld-Vitringa was jaren lid van de Tweede Kamer en van de gemeenteraad (1919-1927). Het
echtpaar Bronsveld was katholiek.
Zes jaar lang heeft directeur Brom tussen Ramen en
Gouw heen en weer gelopen om twee meesters te dienen, de lagere en de kweekschool. Op 16 mei 1903 overleed hij na een zwaar ziekbed, 61 jaar oud. Wie zijn opvolger werd wordt niet vermeld.
Het schoolgebouw aan de Gouw was 31 maart 1897 ingewijd door professor G.A.A. Loots van het seminarie
Hageveld te Voorhout. Een dag later stapten 37 kwekelingen, verdeeld over vier klassen , de school binnen. Er
gaven zeven onderwijzers met hoofdakte les. Drie van
hen waren uitsluitend aan de kweekschool verbonden.
Van de andere vier waren er twee hoofd van een lagere
school (Wognum en Ooster-Blokker), de twee anderen
gaven les aan de lagere school aan de Ramen.
Elke avond les
Omdat de opleiding nauwe b anden met het lager onderwijs had, moesten in alle jaarklassen tot 9 uur toe
avondlessen worden gegeven, zaterdags niet uitgezonderd. Dat de kwekelingen het zwaar hadden bleek ook
uit het lesprogramma. Wekelijks wachtten hen 30 klokuren. Het leerplan, op tien foliovellen u itgeschreven,
bevatte maar liefst veertien vakken. Gymnastiek kon er

echter niet worden gegeven, omdat er geen zaal voor
was. Tot 1904 bleven de lessen daarin achterwege.
Daarna werd besloten "deze op te dragen aan den onderwijzer bij het Openbaar Onderwijs te Hoorn, die
zich bereid heeft verklaard zich met dat onderwijs te
belasten in het daarvoor bestemd locaal der gemeente".
Het doek viel
De praktische opleiding in de klassen kregen de kwekelingen van h et bisschopp elijke instituut tot halverwege
1906 op de parochiale school aan de Ramen. Toen viel
het doek over de onderwijzersopleiding in Hoorn.
Het laatste jaarverslag typeerde de situatie als volgt:
"In 1906 kon het tot school ingerichte woonhuis met
onvoldoende klaslokalen, zonder gymnastiekzaal en
met al de gebreken die zulke geïmproviseerde scholen
plegen aan te kleven, ingeruild worden voor het nieuwe
gebouw met een 52 meter brede gevel aan de Baan. straat te Beverwijk. Daar werd de schade met glans ingehaald".

HOORNSE NAMEN VAN TOEN

Namen van honderden leerlingen aan de kweekschool te Hoorn en Beverwijk worden in een aparte
lijst vermeld. Er staan er maar weinig in van de beginjaren. Slechts twee uit 1898 : L.Bot en A.F. v.d.Pol.
Bekende Hoornse namen uit de jaren die er op volgen zijn onder meer A.van Berkum en P.Hulscher
(1900), P.en K. Commandeur (1901), J.Schaper (1903)
en A.Rozemeijer (1904).
J.Schaper was de grootvader van Hoorns huidige
wethouder Jaap Schaper. Hij zou hoofdonderwijzer
in Kudelstaart worden.
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STADSBEELD

RESTAURATIES
WIJZIGINGEN
VERVAL

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

het Nieuwland en aan Onder de Boompjes totdat de gemeente fraaiere heeft gevonden.

1 maart 1997
Achter om 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval.

Appe lhaven 6
Onzekere toekomst voor de pakhuizen duurt onverminderd voort.
Appelhaven 9
Plan voor verbouw tot woning met atelier.

Achter om 95 (rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak,
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij).
Pand verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.
Achterom
B & W is verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om
op de plaats van de blinde muur achterin de tuin van
de voormalige burgemeesterswoning aan de Rode
Steen (nu gehuurd door de Rozenkruizers) weer bebouwing te laten komen (tuinhuis gesloopt in 1949).
Achterstraat 2 (rijksmonument)
Doele ngebouw, voormalig Doelenhotel bestaande uit
drie onderdelen, behoeft hoognodig grondige restauratie. Eige naar is de Vereniging Hendrick de Keyser. Vereniging moet wachten op de volgende ronde van de
"Nuis-gelden".
Achter op 't Zand
Grootscheepse reparatie aan de dijkbekleding in volle
gang.
Appelhaven
Afschuwelijke boombeschermers keren niet terug. Dezelfde beschermers worden voorlopig gehandhaafd op

Van Beijerenstraat Nieuwbouw aan de Van Beijerenstraat.

Appelhaven 26r
Oud Hoorn heeft officieel geprotesteerd tegen de gedoogve rklaring voor het drijvende terras. Commissie
voor de bezwaar- en de beroepschriften geeft Oud
Hoorn op alle fronten gelijk. Wat gaat het college nu
doen? Oud Hoorn verwacht een bestemmingsplanprocedure.
Bierkade 4
Museum van de Twintigste Eeuw krij gt een nieuwe entree én een personenlift.
De ingang aan het Venidse ve rvalt. Voor de lift is een
(gecamoufleerde) uitbouw op het dak noodzakelijk (zie
foto).
Van Beijerenstraat
Forse nieuwbouw van vier apparte menten nabij de oude stadssingel (zie foto).
Breed 12
Schade aan achterzijde door bouwwerkzaamheden aan
Wes terdijk 1. Oud Hoorn heeft d e aannemer aansprakelijk gesteld.

Bierkade 4 Gecamoufleerde liftuitbouw op het dak van het Museum van
de 20ste Eeuw.
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Breed 25-27
Plan verbouw tot appartementen.

Draafsingel 57-59
Drukkerij Noordholland heeft verhuisplannen.
De gemeente stelt belang in de vrijkomende grond voor
woningbouw. Oud Hoorn hoopt dat de "Boerderij" behouden blijft; trouwens bij de planvorming mag best rekening worden gehouden met het feit dat Hoorns (bijna) oudste touwslagerij zich tussen de huidige sportschool en de drukkerij bevond.

den. Plan voor verbouw interieur: er komen drie appartementen (zie foto).
Grote Oost 26/Appelhaven
Neo-gotische kapel in "achtertuin" wordt grondig opgeknapt. Attente leden wijzen op zorgvuldigheid van de
restauratie-aanpak door particuliere eigenaar (zie foto).

Draafsingel 61
Oud Hoorn vroeg zich af waar de twee monumentale
leeuwen die eens een ingang sierden, zi jn gebleven.
Leden wezen ons de weg naar Abbekerk. In feite zouden de liggende dieren moeten rusten op hun oorspronkelijke plek.
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 restauratie.
Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend)
Plan voor verbouw tot snackbar.
Dubbele Buurt 30
Plan tot verbouw van kantoor tot winkel.

Grote Oost/Appelhaven. Neo-gothische flape/ in de steigers.

Grote Oost 85 (rijksmonument)
Huis onder één dak en achter een gevel met het
buurtnr. 83. In de ankers gedateerd 1581; pui later gedicht; gevelsteen. Restauratie verloopt voorspoedig.
Hoofd
Steiger langs kade geplaatst. Doorgang en trap in kademuur moeten steiger bereikbaar maken. Vroeger was
hier ook een doorgang. (zie Kent u Hoorn ook zo?)
Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm dakpanloos .

Dubbele Buurt. Definitieve toegang tot supermarkt? Verwerpelijfle
wifllie/ing.

0111-

Geldelozeweg 17
Pand van het Provinciale Waterleiding Net komt in aanmerking voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Gouw 23
Plan voor vestiging van een lunchroom; herziening Globaal Bestemmingsplan Binnenstad is in voorbereiding.
Grote Noord 65
Plan tot verbouwen van de winkel.
Grote Oost 3 (rijksmonument)
Plan voor plaatsen rolluik.
Grote Oost 7 (rijksmonument)
Plan tot verbouw interieur: er komen vier appartementen. Pand kent zeldzame stoep met ijzeren hekken.
Plan om unieke renaissance fries, mogelijk van de hand
van bouwmeester Hendrick de Keyser, te beschilderen.
Grote Oost 16 (rijksmonument)
Huis met hoge bakstenen gevel met een rechte kroonlijst waarop zich gesneden consoles en dakkapel bevin-

•Jeudje
Plannen voor herinrichting van deze tijdelijke - inmiddels reeds 11 jaar bestaande - parkeerplaats wijzen in
de richting van een combinatie van parkeergarage annex woningbouw: 130 tot 143 woningen en een parkeergarage voor 330 automobielen. De voormalige garage
en de belendende gebouwen zullen worden gesloopt.
Dit lot wacht ook .Jeudje 12.
Oud Hoorn spreekt de wens uit dat er bij de planvorming niet uitsluitend aansluiting wordt gezocht bij de
hoogte van de woontoren op het voormalige gasfabriekterrein. Ook het parkeren mag hier niet, zeker niet visueel, de overhand krijgen.
Aangepast plan: goothoogte varieert van 3 tot 9,5 m.;
z.g. accenten tot 15 m. zijn mogeli jk. Architect Teun
Koolhaas is niet langer bij de plannen betrokken. De
Woningstichting zal samen met Zeeman de ontwikkeling verder ter hand nemen. Citaat uit de Volkskrant
van 26 september 1996 van Han Lammers:
"Waarom loopt het in Flevoland zo goed? Omdat de gemeenten de grond in handen hebben. Ze hoeven niet op
een projectontwikkelaar te wachten. Ze zijn niet onderworpen aan het dictaat van speculanten, en dat is een
vrucht van de jaren zestig".
Bestemmingsplan wordt voorbereid. De moskee zal
door de Stichting Stadsherstel worden gerenoveerd. De
moskee wordt ondergebracht in het voormalige zwembad Vredehof.
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keling een halt toe te roepen. College verzet zich
ondertussen niet tegen uitholling functie winkelstraat
(zie foto).

Kleine Noord 4 7 (rijksmonument)
Schermer Wijnkopers vertrekken pe r 1 september 1997.
Zorgelijke situatie. In het pand zij n enige pand gebonclen roerende goederen aanwezig, zoals een spiegel en
een ladenkast.
Oud Hoorn zal de gemeente verzoeken om een aantal
van de zeven z.g. Schermerpanden op de gemeente lijke
monumentenlijst te plaatsen.
Kleine Noord 67 - 69 (beeldbepalend)
Huidige gebruiker vertrekt. Er zouden plannen zijn om
de gebouwen te slopen en er winkels, kantoren en appartementen neer te zetten. Waakzaamheid geboden!
Kleine Oost
De gemeente ontva ngt f 420.000.- uit het provinciale
stads- en dorpsvernieuwingsfoncl s ten behoeve van het
herstel van d e sluis en de brug; foto toont slechte staat
van funda menten oude Oosterpoort (zie foto).
Kleine Oost 41 (rijksmonument)
Oosterpoort uit 1578. \Vindwijzer zit vast; kan niet wijzen. Vooral he t natuursteen behoeft hoognodig een
schilderbeurt. Voor de restauratie van de Oosterpoortbrug kwam uit h et stads- en dorpsvernieuwingsfonds
h et bedrag van f 281.000.- beschikbaar.

Grote Oost 16. lnterieor wordt verboowd tot drie appartementen.

Julianapark/Schellinkhouterdijk
Bestemm ingsplan wordt voor bereid in combinatie met
het Karperkuilgebied. Nieuw plan voorziet in minder
parkeerplaatsen, minder asfalt, minder ingrepen en de
brandweerkazerne aan de rand. SOW fourneert Hoorn
f 8,5 mln. om het park zelf in te richten en te beheren.

Korte Achterstraat 2 (rijksmonument)
Mariakapel niet langer in gebruik bij de Stichting Achterstraat. Gemeente en de Stichting Stadsherstel zijn
driftig op zoek naar een passende nieuwe huurder: mogelijk het Sandberg Instituut uit Amsterdam
Weeshuistuin krijgt grondige opknapbeurt.
Mols teeg
Plan tot bouw van twee woningen.
Mosterdsteeg
Tweede gedeelte van de kazerne wordt binnenkort aangepakt: plan tot verbouw met woningen en kantoor.

Karperkuil
Vier architecten hebben hun deelplannen gepresenteerd. In aanze t zijn de p lannen overwegend positief ontvangen, al is er nog geen sprake van een totaalplan.
Oud Hoorn zal blijven streven naar handhaving van d e
Scheepswerf van Droste aan de Karperkuil.
Watersportvereniging Hoorn moet van gemeente het
parkeerterrein met 500 vierkante meter terugbrengen.
In februari komt h et ontwerpbestemmingsplan Karperkuil in combinatie met het bestemmingsplan Julianapark/Schellinkhouterdijk in concept gereed.
Kerkplein
Toren Grote Kerk behoeft snel restauratie.
Kleine Noord 3-5
Plan tot wijzigen voorgevel van in Eclectische stijl gebouwde Apotheek De Her tekop (zie foto).
Kleine Noord 43-45
Nieuwe supermarkt (Aldi - voorheen Super) wil toegang
tot winkel aan deze straat sluiten en deze verplaatsen
naar de Vale Hen. Oud Hoorn h eeft in navolging van de
winkeliersvereniging het college verzocht deze ontwik-
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Kleine Noord. Apotheek De flertekop.

Nieuwland
Kademuur vertoont scheuren.
Nieuwland 8
Discotheek Kiss volledig uitgebrand na brandstichting.
Ook de panden aan weerszijden he bben grote brand-

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.

De Hoge Brug blijkt geen rijksmonument te zijn.
"Aangezien de brug wel een beeldbepalend object is ,
wordt bij het maken van het renovatiebestek u itgegaan
van het in stand houden van de huidige verschijningsvorm" aldus de gemeente.

Pakhuisstraatbrug
Balans van ophaalbrug blijkt verrot en behoeft hoognodig herstel. Gemeente heeft op 13 februari 1996 een krediet verleend van f 50.000.-.

Slechte staat van onderhoud van sluis en brug aanJ1et Kleine Oost.

Nieuwland 10
Voorzijde gesloopt. Herbouw gestart van muziekwinkel
met daarboven elf appartementen.
Nieuwland 38/Koepoortsplein
Plan tot wijziging zijgevel.

Rode Steen/Kerkplein
De gemeenteraad heeft breed ingestemd met het herinrichtingsplan waarin zowel de kool als de geit zijn gespaard: een echte visie kent het plan niet. Oud Hoorn
kan slechts hopen op een politiek groot draagvlak voor
het historisch besef zodat alsnog een aantal historische
elementen terugkeren in de uitvoering. Vooralsnog lijkt
de gemeente zich te hebben uitgeleverd aan de horeca.
Oud Hoof n blijft van mening dat de Westfriese Omringdijk geen gekunstelde kromming dient te maken ten behoeve van terrassen: de weg dient langs de gevel te blijven lopen. De provincie zegde bijna een half miljoen toe
voor de reconstructie van Hoorns grootste binnenstadsplein.
Rode Steen 2 (rijksmonument)
Er bestaan verbouwingsplannen voor de tweede verdieping van dit kleine l 7e eeuwse pand met de gevelsteen
'In d'Yserman': twee appartementen.

Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Nieuwstraat 23 (rijksmonument)
Restauratie in volle gang.
Staatssecretaris Nuis stelde uit het speciale fonds "Op
de bres" ruim 1 miljoen beschikbaar.
Het streven is om voor de bouwvak 1997 klaar te zijn
met het werk.
Nieuwe No01·d 67-69
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aangebracht.
Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument)
Oorspronkelijk 17e eeuws panel met twee trapgevels
raakt ingesloten door panelen met schreeuwende reclamevoeringen. Oud Hoorn vraagt de gemeente om handelend op te treden.
Onder de Boompjes 20 (rijksmonument)
De verhoogde gootlijst met schitterend rococo-snijwerk
verkeert in een ernstige staat van verval (zie foto).
Oostereiland
B & W wijzen een aanlegsteiger voor de chartervaart af.
Er wordt een hekwerk geplaatst rondom de penitentiaire inrichting teneinde de aanvoer van drugs en drank
van buitenaf te voorkomen. Plan voor nieuwe toegangspoort.
Oude DoelenkadejVeermanskade
De voormalige ophaalbrug, Hoge Brug genaamd, verkeert in zeer slechte staat: de onderbouw moet worden
gerepareerd, de landhoofden bollen uit waardoor ze op
het brugdek rusten; de bovenbouw is door roest aangetast. Plan voor bescheiden restauratie.

Onder de Boompjes 20. Ontbinding is ingetreden in het fraaie rococosnijwerh.

Rode Steen 6 (rijksmonument)
Onderpui gewijzigd. In het pand komt een café.
Rode Steen 12 (rijksmonument)
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant.
Slapershaven
Bossuhuizen zijn de enige huizen in Hoorn met een
overtuin (zie foto). Ambtenaren willen er een open
ruimte/parkeerplaatsen van maken. Oud Hoorn is daar
fel tegen.
Stationsplein
Plan voor blokkendoos met 33 appartementen langs
spoorbaan. Oud Hoorn heeft het college haar bedenkingen kenbaar gemaakt (zie ook: Bestuursmededelingen).
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Truydemanhof
Slechte staat van onderhoud en tamelijk kleine wooneenheden. De monumentencommissie heeft gepleit om
het hof in zijn geheel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De Woningstichting Hoorn heeft haar
aanvankelijke bezwaren daartegen laten varen. Oud
Hoorn heeft initiatiefnemer en activisten tot behoud onderscheiden.

aan te pakken. Sluizen zullen na cle beperkte restauratie
weer open en dicht kunnen. Uit het Stadsvernieuwingsfonds ontving de gemeente f 420.000.- voor dit project.

Westerdijk 1
Bouw van 2 bedrijfsruimten en 8 appartementen in het
"gat" aan de dijk. Het is hoog tijd voor nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad die op de Hoornse
maat zijn toegesneden.

Westerdijk 36
Plan tot het bouwen van een woning.

Westerdijk
De gemeenteraad is voorstander van de ontwikkeling
van een nieuwe schouwburg op het terrein van het
voormalige Witte Badhuis .
In mei a.s. mag de bevolking kiezen uit twee ontwerpen.

Wilhelminaplantsoen
Projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de
gemeente en de Stichting Het Engelse Park gevormd om
renovatieplannen te beoordelen.
Gemeenteraad accoord met voorbereidingssubsidie
van f 45.000.-.
Huisje op Visserseiland.

Zon 11 (rijksmonument)

Turfhaven

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

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.

Veemarkt
Verbouwing Rabobank afgerond.

Venidse

Zwaag - Nederlands Hervormde Kerk
Schip en toren vert onen tekenen van ernstig verval en
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe:
wachten geblazen op de volgende ronde van de verdeling der Nuisgelden. Volgens de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag start de restauratie reeds in september/oktober 1997.

Plannen voor herinrichting kleine park op de kop van
het eiland: drie populieren dienen zeker het veld te rui-

men.
Oud Hoorn bepleit om de huidige situatie zoveel mogelijk te handhaven.

Visserseiland
Nieuw
bestemmingsplan voorziet in uitbreiding woonbestemming.
Plan tot bouw van 112
woningen. Oud Hoorn
heeft een advocaat in
de hancl genomen tegen
het bouw- en bestemmingsplan (zie ook: Van
de bestuurstafel).

Vollerswaal/Kleine
Oost
Sluis uit 1750 en ophaalbrug uit 1925 verke- :::""'fï:îl~~~~fl~~
ren in zeer slechte staat
(zie foto).
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 Lopen de overtuinen tegenover de Bossuhuizen gevaar?
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Aanwinsten van het documentatiecentrum

Over bruggen met een "oorgat"
Christ Stoffelen
Beheerder van het documentatiecentum van Oud
Hoorn is Christ Stoffelen. Het bestand van de vereniging is ondergebracht in Het Pakhuis aan Onder de
Boompjes. Het is de bedoeling dat de beheerder in ons
kwartaalblad van tijd tot tijd zal schrijven over aanwinsten van het centrum en over interessante wetenswaardigheden die er mee verband houden. In dit nummer
zijn eerste bijdrage.
De heer J.C. Altorffer uit Utrecht schonk ons onlangs
opnieuw een aantal boeken. Hiermee was de helft van
het toen 200 titels tellend bestand afkomstig uit schenkingen van Hans Altorffer. In het kwartaalblad van 15 juni 1993 vindt u een artikel over hem.
Van enkele andere personen kreeg ik leuke reacties op
de oproep in het maartnummer van vorig jaar. Voorlopig hebben die vooral toezeggingen opgeleverd van toekomstige schenkingen.
Van mevrouw Conijn-Duivens uit Rotterdam ontving ik
twee programmaboekjes van de Bevrijdingsrevue uit
1945. Het dunne exemplaar mocht ik in het documentatiecentrum opnemen, het dikke is voorlopig terug in
Rotterdam. In een van de volgende kwartaalbladen kom
ik hier op terug.
Mijn oproep om boeken en bladen over Hoorn en omgeving blijft natuurlijk van kracht. Met uw schenking
maakt u de gebruikers van het documentatiecentrum,
de bestuursleden en de gidsen van Oud Hoorn, erg blij.

hebben waarschijnlijk al eens horen vertellen dat in het
verlengde van de Bostelsteeg (nu Bottelsteeg) eertijds
een brug over de Appelhaven lag. Hier lagen de zogenaamde bostelschepen, die de afgewerkte mout van de
bierbrouwerijen van de stad als veevoeder afvoerden
voor hergebruik. Velius schrijft op het jaar 1520. "Dit
selve Jaer begon ook de Stad aan de steenen Brugge,
gaende neffens de Bostelsteeg van de Haven op de Venidsen, alwaar te voren een houten Brugge was met een
Oorgat, claer de Schepen met staende Masten deur voeren: dies men de selve met geen Peerden noch Wagens
gebruyken mocht, tot groot ongerijf van de Gemeente."
Jan de Meyer, schrijver van het boekje "Bruggen Oud
en Nieuw in Nederland", Heemschutserie deel 48 uit
1946, is van mening dat bruggen met oorgaten uitsluitend in Amsterdam voorkwamen. Deze fout vergeven
wij hem graag, omdat hij zo'n aardige, eenvoudige verklaring voor het woord oorgat geeft. Volgens hem komt
Oorgat van Doorgat, namelijk het gat waar de staande
mast doorging. De Meyer legt ook uit hoe de mast zonder hulp van enig mensenhand zelf het oorgat opende
door de twee oorgatplanken omhoog uiteen te doen
scharnieren. Na het passeren vielen de twee planken
door de zwaartekracht terug in hun ruststand, daarmee
het brugdek weer afsluitend. De beide afbeeldingen, afkomstig uit het genoemde boekje van Jan de Meyer, tonen een brug met gesloten oorgat en een brug met
open oorgat waardoor de staande mast van het passerende schip voortbeweegt.
U kent het woord Oorgat wellicht als
naam van een buurt en industrieterrein in Edam. Dat hetzelfde woord
waarschijnlijk ook nog connecties
heeft met de naam Hoorn of de naamuitgang hom leest u in het hier volgende stuk uit het genoemde boekwerkje
van Jan Brander.

Een van de laatste aanwinsten van het documentatiecentrum is een boekwerkje dat ik in een Amsterdams
antiquariaat vond. Het is getiteld "Uit Noordhollands
verleden I" (2e druk), Relicten uit het Noordhollands
taaleigen. Het is geschreven door Jan Brander en gedateerd Vlissingen, november 1958. Hij behandelt in dit
boekwerkje zaken van etymologische aard, waaronder
het in het kader van Hoorns verleden interessante begrip Oorgat.
Als inleiding op Jan Brander eerst enkele opmerkingen.
Trouwe deelnemers aan de zomeravondwandelingen

Oor, oorgat
Annie C. Gebhard en Anton van der
Vet, samenstellers van het ABC van
Amsterdam, weten geen raad met Oorgat. Zij schrijven daarvan: "De befaamde stenen boogbruggen over de grachten van Amsterdam, waarvan er tussen 1500 en 1600 tientallen zijn gebouwd, waren voor de scheepvaart
van die dagen niet onpraktisch, daar de schepen, die
door de grachten voeren, onder de bogen konden doorvaren. Alleen met de mast zat men in de weg, maar
daarop was ook iets gevonden, nl. het oorgat."
Het merkwaardige is, dat men van deze uitvinding
(reeds in een ordonnantie van 1481 is sprake van een
oorgat in de Nieuwe brug) niet meer het fijne weet en er
nergens een nauwkeurige beschrijving van bewaard
bleef, hoewel er later herhaalde malen verbeteringen
zijn aangebracht. Hendrick de Keijser vroeg o.a. in 1596
octrooi aan voor de verbetering van het oorgat.
Waarschijnlijk was de werking van een oorgat ongeveer
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als volgt: Over de gehele breedte van de brug liep een
smal, opklapbaar deel ter breedte van een of twee planken. De kleine klep werd geopend als een schip vlak
voor de brug kwam en viel daarachter weer dicht. Alleen de mast van het vaartuig schoof dus boven het
brugdek door het oorgat.
Men weet uit een octrooi aan de Keijser verleend, dat
dit geschiedde "sonder hulp van menschenhanden".
Op de stedekaart van Balthasar Florisz. uit 1625 zijn op
de bruggen over het Damrak en enkele drukbevaren
grachten oorgaten ingetekend. Het werk Amsterdam in
de l 7de eeuw, waaraan genoemde kaart is toegevoegd,
heeft een illustratie, t.o. blz. 99, waarop het oorgat
voorkomt.
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 694 noemt
voorbeelden van oorgaten, verwij st naar het art. Oorgat in het Woordenboek der Nederlandsche taal XI, 107,
maar komt tot de slotsom, dat van het verouderde
woord de betekenis niet met zekerheid blijkt.
De schrijvers over oorgat hebben zich niet gerealiseerd, dat door begripsoverdracht een uitwendig menselijk lichaamsdeel cle naam is geworden van een landaanhangsel, dat in Nederland zo veetvuldig voorkwam,
en nog voorkomt. De stam oor, oer is afkomstig uit een
ver verleden, maar was in de Nederlanden het gebruikelijke woord voor zekere landaanhangsels langs rivieren en binnenwateren.
Schiereiland, een betrekkelijk jong woord, lijkt veel op
de vernederlandsing van het franse presq'île; is het
waarschijnlijk.
Oor in de betekenis van schiereiland heeft het moeilijk
gehad in de strijd om te blijven bestaan. Het kleine
woord met de slotmedeklinker r was gevoelig voor aanhechting met t, d, soms dt. Oord, oort, oordt werd dan
vereenzelvigd met plaats, plek, kleine landstreek; dit
was niet helemaal fout, maar evenmin helemaal juist.
Hetzeltde woordje met de oo als beginklinker lokte tegelijk uit tot prothesis; die dan ook plaats vond met n,
en dan kwam met de d als toegevoegde slotmedeklinker een hemelstreek voor de dag. Er kon versmelting
plaatsvinden met h en n, en dan Jagen hoorn en horn in
de betekenis van hoek gevaarlijk dichtbij, en kon verwarring niet altijd uitbli jven.
Noord-Holland met zijn zeer sterk verbrokkeld oeverland was bij uitstek rijk aan "oren". De kaart A.A. Beekman van Hollands Noorderkwartier uit 1300, Caerte van
Noorthollant door Joost Jansz. Beeldsnijder (1575)
heeft er vele: Crijsoort, Noort, Yort, Ruijchoort e.a. In
het Geestmerambacht komt nog voor de veldnaam
"oer(t)", waarmee bepaalde min of meer in het water
uitstekende landen worden aangeduid.
De buurtschap Dorregeest, gem. Uitgeest, heette in de
middeleeuwen Dorengeest. Dor in de zin van schraal,
weinig begroeid is deze geest zeker niet, en naar mag
worden aangenomen nimmer geweest. Deze geest heet
eerder naar twee schiereilanden die daar uitsteken in
de Langerneer. Dorregeest is De oorengeest. Noordelijker ligt De arnpengeest, zuidelijk De Uitgeest, d.i. De lage geest. De laatste is dan ook laag.
In Hooft Nederlandsche Historiën, blz. 1167 en verspreid, heet Sonoy oordtvooght van het Noorderkwartier. Het gewest was een "oor" bij uitnemendheid. Wenste Hooft als purist het woord in betekenis te herstellen?
Het meer De Oorden tussen Morra en Fluesen heet naar
de "oren" van het oeverland. Noordeloos in de Alblasserwaard zou een andere naam hebben zonder het
orenloze water, waaraan het ligt. In Dorestad, Rijsoord,
de· oude gerechtsplaats Galgenoord e.v.a. is het oude
woord te vermoeden.
De ontmaskering is lastiger, wanneer oor verzwakte tot
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ert als in de Oppert, d.i. hoge oor, Uitert, d.i. lage oor,
Hemert d.i. Aem- of Eem oor e.v.a. De waarheid was te
onderzoeken.
Nu over oorgat.
Een oor was door zijn aanhangselvorrn tijdens sterke
waterdrang gemakkelijk door te breken; het eerst op
het smalle gedeelte. De doorbraak die daarna vaak wijder en dieper werd , was een oorgat. Voor de bewoners
en landgebruikers bracht dit scheiding teweeg, en de
aanleg van een dam, het maken van een brug, een duiker was wenselijk.
Het is zeker, dat Waterland en de Zeevang oorgaten
hadden en de mens daar ingreep om schadelijker gevolgen tegen te gaan. Onder Edam is het vreemde woord
in de buurtnaam 't Oorgat bewaard gebleven.
Behalve oorgaten in de oude boogbruggen van de binnenstad te Amsterdam, waren ze ook in de paalgording,
die in het IJ eeuwenlang de noordzijde van de stad beveiligde tegen de sterke golfslag van het nu en dan
woeste water. Oorgaten heetten de smalle doorgangen,
die in- en uitvaren mogelijk maakten.
Tot zo ver Jan Brander. Behalve de reeds genoemde
bruggen met oorgaten uit een vrij ver verleden, kwam
ik onlangs in "Industrieel Erfgoed", een van de nieuwste
uitgaven van Stichting Monumentendag 1996, op het
spoor van een exemplaar van veel recenter datum.
Hierin staat een bijzondere gietijzeren brug vermeld,
"de Nieuwe Brug" in Dordrecht uit 1850. Deze brug kent
het zogenaamde oorgat, een sleuf in het wegdek waar
de mast van een schip door kon passeren. Nu is door
asfaltering van het wegdek, van bovenaf niets meer van
het oorgat te zien. Vanaf de zijkant van de brug is het
echter nog heel goed waar te nemen. Komt u er eens in
de buurt, kijk dan even naar dit historisch overblijfsel.
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Deze !~eer werd ik weer goed bedacht. Zeven van onze
lezers zonden mij hun reacties op eerder geplaatste foto's, terwijl ik elf nieuwe opnamen ontving. Niets aan de
hand. We gaan gewoon verder.

Wat er binnenkwam
De gevraagde informatie ontving ik dit keer van de dames N. Gravendijk-Doets uit de Commandeur Ravenstraat, Marth Haverbusch-I-lagenaars uit Purmerend,
Aleid van Papenrecht uit de Pr. Bernhardstraat, A.B.
van Rossèm de Boer uit Bilthoven, WJ. Schulte uit de
Sint Jozefstraat, Willy Spel-Nannings en. van een dame
die onbekend wenst te blijven. Mevr. Van Rossèm de
Boer en de heren F. Oerlemans uit de Mauritsstraat en
Ben Pieterse uit Blokker voorzagen me van nieuw fotomateriaal. De laatste deed dit via ons lid Christ
Stoffelen. Ook dit keer weer mijn hartelijke dank aan alle inzenders.
Nogmaals "de Graal"

De dames Haverbusch en Schulte bekeken de foto van
de Graal op blz. 177 nog eens goed en gaven me de volgende namen. Ik houd de nummering aan van het bijbehorende schetsje. 1. Truus Vis (Schulte). 2. Zou niet een
meisje Vermeer zijn maar Ada de Haas, die Ada Meijssen genoemd werd naar haar stiefvader (S). 3. Carolien
Nuijten (S). 4. Truus Vlekke (S). 5 blijft onbekend. 6.
Juul Vlekke (S. Haverbusch). 7. Niet mevr. Van Amsterdam maar Fien Nuyten (S). 8. G. Bijman (S). 9. Marie
Schneiders (S). 10. Truus Brand. 11 blijft een onbekende. 12. Rie Kruisman. Is inderdaad een slagersdochter
en wel één die op de Gedempte Turfhaven woonde (S),
later was dat de winkel van Rein Groot (H). 13. Marie

Afb. l. Reuuegezelschap in Hoorn, 1927.

Renckens van de beddezaak, Grote Noord 67 (S). Nu is
dus ook het raadsel van Renckens 67 opgelost. 14. Marie van der Kroon. Zij kwam uit Amsterdam, maar was
in huis bij haar grootmoeder op het Achterom (S). 15
en 16 blijven onbekend. 17. Mevr. of meisje Manshanden (S). 18. Trientje Bont (S) of Bond uit de Gortsteeg
(H). 19. Toos de Zwart (S) van de schoenmaker uit de
Muntstraat (H). 20. Afra Heideman (S). 21. Jopie Brand
(S). 22 . .Jo Dekker (S) of Clasien Mak, nu getrouwd met
de heer Lips (H). 23. Gré Haring van de fietsenmaker op
de hoek van de Turfhaven (S). 24. Marie Deen (S) of
mevr. Meierink van de schoenenzaak (H). 25. Mej. M.
Dekker uit de Kruisstraat (S). 26. Bé Haring, een zuster
van nr. 23 (S). 27. Dien van Deursen (S). 28. Vroon Vlekke (S), het kan ook Juul Vlekke zijn, in dat geval had zij
een hoedenzaak in de Nieuwsteeg naast de vroegere Bata (H). 29. Trien Tak (S). 30. Blijft voor ons verborgen.
31. Meisje Florijn (S). 32. Annie van der Zei (S). 33. Meisje Haring, een zuster van 23 en 26 (S) of een meisje Van
Baar uit de Noorderstraat (H). 34. Lucie Hylkema (S) .
35. Dora Degeling (S). 36 is dezelfde als 24, een fout van
de schrijver, mijn excuses. 37. An Degeling (S). 38 blijft
ook nu onbekend.
Van Papenrecht, De Boer en Scholten
Mevr. Aleid van Papenrecht deelde me mee dat op de
foto van de H.B.S.-klas (blz. 133 van het septembernummer van het vorige jaar) nr. 16 haar oom E.A.H.J. van
Papenrecht is. Mevr. Gravendijk gaf me nog de namen
van nr. l Wim Hart en van nr. 7 jongen Rees, de zoon van
de notaris uit Benningbroek. Hij trouwde met Jo Sindram van de Nieuwendam en woonde later in Den
Haag. We hebben nu dus op deze foto de namen van
1. Wim Hart 3. Piet Homan.
6. Bob ·van Leersum. 7.
Rees. 12. Lien Lückens. 1:3.
Cor Groen. 16. E.A.H.J. van
Papenrecht. Zeven van de
zestien. Er moet toch eem
hogere score gemaakt kunnen worden. Ik blijf hopen
op nog een paar namen.
Mevr. Van Rossèm-cle Boer
gaf nog enkele aanvullingen op mijn opmerkingen
over de artsen De Boer. Zie
noot 7 en 8 op blz. 178 van
het vorige nummer. Jan Daniël de Boer promoveerde
volgens haar aan de Hoornsche Vroedvrouwenschool
aan de Muntstraat en werd
daarmee dr. J.D. de Boer. Ik
zou in plaats van het
woord promoveren liever
de uitdrukking examen
doen gebruiken, omdat een
echte promotie alleen aan
een universiteit kon en kan
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afgelegd worden. Wel kon men toen nog aan opleidingen als de Klinische School het artsexamen afgeleggen.
De heer De Boer was gewoon arts, dus dokter, maar
geen doctor. Mijn bewondering voor mensen die zich
als hij omhoog wisten te werken, is er niet minder door.
Zij merkt ook nog op, dat haar vader bij zijn vestiging
als arts in 1900 niet het huis Nieuwstraat 4 (later ongenummerd tot 18) kocht maar een huis in de Rarnenl. Op
de foto van het uitstapje naar Schiphol van de Hoornsche Metaalwarenfabriek wordt als 29 de heer Scholte
genoemd, directeur van het bedrijf. Dit moet uiteraard
Scholten zijn. De naam van zijn vrouw (nr. 13) was wel
goed gespeld. Nr. 1 is Jan Scholten, later psycholoog en
neuroloog in Amsterdam.

Nogmaals kerkkoor en Draafsingelschool
Mevr. Gravendijk geeft nog enkele aanvullingen op de
namen van de mensen die voorkomen op de foto van
het Vrijzinnig Hervormd Kerkkoor van Van Berkel (blz.
90 in de 18e jrg" juni 1966). Zij noemde de namen van
de nummers 9, 11 , 12 mej . Uitenbogaard, deze dame
was lerares op de huishoudschool, 13, 18 de heer Arie
Vet, een broer van mevr Stins-Vet, hij h ad een kruidenierswinkel, Nieuwland 36, nu de Spar, 20, 22 t/m 25, 32
en 34. Deze namen hadden we ook al van verschillende
andere lezers ontvangen (zie blz. 13 l in het septembernummer en blz. 174 in het decembernummer van 1996).
Desondanks nog mijn hartelijke dank. Verwarring blijft
bestaan over de nummers 27 en 28. We waren het er42

Afb. 1/ Schets bij misdienaars op Scfliµhol, 193.'i

over eens, dat 26 niet mevr. Stins-Vet, maar Dirk Deil
was. Mevr. Scheltes stelde in het vorige nummer (blz
174), dat mevr. Stins-Vet nr. 27 was. Maar dit nr. was al
toegewezen aan mevr. Room. Volgens Mevr. Gravendijk
is nr. 27 mevr. Stins-Vet en nr. 28 mevr. Room-Woestenburg.
De onbekende dame meent te weten, dat nr. 16 van deze foto niet mevr. Reek h eette, zoals op blz. 174 stond overigens met een vraagteken - maar, dat het de moeder van de eigenaar van de foto was, mevr. T. Roos-Neuteboom.

Mevr. Gravendi.ik stuurde me ook nog een groot aantal
namen van leerlingen op de foto van de derde klas van
de Draafsingelschool , de klas van de heer Zwarekant
(blz. 91 van h5!t juninr. van 1996). Deze namen ontving
ik ook reeds van mevr. Van Rossèm-de Boer, mevr. Rijswijk-Holle en de heer Vleesdrager, zoals U in het septembernummer van 1996 heeft kunnen lezen Ook hier,
toch nog mijn dank. Ik noteer hier alleen dat wat afwijkt
van de al bekende gegevens of dat waarmee zij een belangrijke aanvulling geeft: 15 niet Betje Bakker, maar
een meisje Post, een dochter van de garagehouder,
Turfhaven 36, nu Hoogland de vishandel. 19. Ik lees bij
haar de naam als Pos2. 20 Nico Meijer, was de zoon van
een bankdirecteur, hij woonde op de hoek van de Korenmarkt en de Lindestraat. Vanaf dit punt wijkt haar
li jst in belangrijke mate af. Tussen 20 en 21 geeft zij nog
een Bertus Doets. Dan komt 21 Rinus Waerts. Dan volgen André van de Rol, een onbekende en een jongen
Böckmann van de rijwielhandel aan het Kleine Noord:~.
Dan springt de briefschrijfs ter opeens naar 26, Vict or
van der Sant uit het restaurant "Veemarkt" aan het Kleine Noord. 27 .Jo Bierenbroodspot, was een zoon van de
banketbakker, Kleine Noord 28. Jaap Pik, de zoon van
de zaadhandelaar, Kleine Noord 27. 30 Hessel Uiterdijk
was de zoon van de doopsgezinde dominee, Ramen 29.

Naamloos zangkoor en ijzer laden
De dame die onbekend wenst te blijven, geeft ons de
gevraagde aanvullende informatie over het naamloos
gebleven kinclerzangkoor op b lz. 176 van het decembernummer. Leidster was mevr. Wessemius, de dame met
het zwarte jasje, nr. 39. Zij was piano- en zanglerares.
De kinderen en dames die op de foto te zien zijn, kregen
van haar les in kleine groepjes. De foto is waarschijnlijk
gemaakt op een zangersfeestdag in de tuin van de oude
parkzaal, op de plaats van de tegenwoordige schouwburg. 2. is niet Aaf maar Geer Dell. 6. meisje Doornbos
heet waarschijnlijk Wil. 9. meisje Roselaar heet Annie.
21. Gré Ham, een zusje van nr. 26. 22 . de voornaam is
geen Marie maar Mara. 24 geen Willy maar Dick Smit.
Dit lijkt me zeer onwaarschijnli jk, want 24 vertoont alle

Nog een enkele losse opmerking van mevr. Gravenclijk.
De foto van de .Johan Messchaertstraat (blz. 67 van het
juninummer van 1996) dateert niet van 1920 maar van
1930.

Atb. .'> Van Berkelklas.

Afb. 6 Schets bij Van Berhelklas
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Afb. 7 Schoolklas in 1943.

geladen werd zou gelegen
hebben "op het Watertje,
het laatste stukje voorbij de
gele brug". De kenners moeten dan wel weten waar dat
is. Ik neem aan, dat de Vollerswaal bedoeld wordt. De
vierde man van links, waarschijnlijk wordt de man met
de sigaret bedoeld, is Manus Spel. De twee heren op
de achtergrond vormden de
firma Van Biezen, die in oud
ijzer handelde. Deze oudijzerhandel is later overgenomen door de oom van
mevr. Spel, Wim Nannings.

Toneel

Afb. 8 Schets bij Schoolklas in 1.943.

kenmerken van een meisje. 27. geen Gré maar Trien
Rus. 31. geen Tiny Groot, maar Tiny Groet. 32. waarschijnlijk Iet Hoekstra. 34. geen Minie maar Mimi Winkel. 41. meisje de Vries heet Alie. Niet 48 maar 49 is
mevr. Groot. Zij trouwde en werd daardoor mevr. Roeland-Groot. Zij is in de afgelopen decembermaand op
85-jarige leeftijd overleden. 48. mevr. Ans Ruiter. 51
heet geen Ritsema maar Rietsema. En tenslotte spel je
de naam van 57, Houtdijk, zonder t.
Dankzij mevr. Willy Spel zijn we achter een naam gekomen van een van de ijzerladers op de foto van blz. 175
van het decembernummer. Het schip waarin het ijzer
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Dit keer wil ik beginnen met
een onderwerp dat we nog
niet zo vaak aan bod hebben laten komen, namelijk
de Hoornse toneel en cabaretwerelèl in het verleden.
Allereerst een foto (afb. 1) die de heer Hemmer mij toestuurde en die ik vrij lang in de map heb laten liggen.
Het is een exemplaar van zeventig jaar geleden, de kwaliteit is daardoor sterk teruggelopen en ook vraag ik me
af, of er nog veel mensen van herkend zullen worden.
Op de achterzijde staat "Im Jahre 1927. Moeder bei de
Revue in Hoorn" en een stempel met "FOTO-BUREAU
HOLLANDIA ALKMAAR". Veertien dames in namaak militaire uniformen. De moeder zal wel de vierde van links
op de eerste rij zijn, want die draagt een kruisj e op
muts. Graag van U de namen.
De tweede foto (afb. 2) toont het echte toneel. Twee

persone n ter weerszij de van een theeservies in een e rnstige scè ne. Ik ontving h em van mevr. Van Rossèm de
Boer. De man links is de reeds eerder genoemde Bob
van Leers um. Graag de naam van d e da me aan de andere kant van de tafel. Ik weet zelfs n iet of de scène in
Hoorn op de planken is gebracht. Volgens een aantekening op de achterzijde betreft het hie r een opvoering
uit 1928.

Schiphol anno 1935
Hierna het wél reeds verschillende malen behandelde
onderwerp schoolreisjes en uits tapjes. Allereers t ee n
opname (afb. 3) van een groep misdienaars op een voor
hen wel zeer ongewone plaats, Schip hol. Ik ontving
hem via de heer Christ Stoffelen van d e heer Ben Piete rs e uit Blokke r. De bezitter van de foto moet zich er ook
niet h elemaal op zijn p laats hebb en gevoeld, want h ij
schrijft op de ach terzijde "Schiphorst Amst e rdam ". De
opname da teer t van zo'n zestig jaar geleden. De luchtvaart verkeerde In een nog wat prille r s tadium. Het
vliegtuig dat voor dit soort foto 's klaa r ston d, lijkt een
Fokke r te zij n. Behalve d e jongens zijn te zien kapelaa n
Regier en d e heer Sch ulte. Va n U graag .de namen van
de jongens. Om het zoeken te ve rge makkeli jken geef ik
een s c hets (afb. 4).

derwi jze r. He t is nogal een b ont geheel van gezichten,
zodat ik voor de d uidelijkheid een schetsje me t genummerde h oofden toevoeg (afb . 6).
De laats t e fot o (afb. 7) is een klasseopname die ik van
d e heer F. Oerlemans ontving. De sfeer is s tijve r dan op
de vor ige opname. Alle kindere n he b ben het bevel gekregen met de h anden op de rug te gaan zitten. Volgens
d e opvoedkundige ideeën uit die tijd, d at is 1943, ginge n kinderen , als ze niet aan het wer k waren, met hun
hande n aller lei rare dingen doen, waarvan s ommige onwelvoegelijk geacht werden. De schr ijver geeft een aantal genummerde namen, maar omdat hij niet zegt , wie
wie is, weten we daarmee niet zoveel meer. 1. Fe rrie
Oerle mans, dat is de inzender. 5. Free k Feller. 6. Jaap
Sle utel. 15. Jaap Pruimboom. 19. Sientje Eindhoven. 24
Dirk Kuiper. 29. Stien de Waal. Onafhankelijk van deze
numme r ing voeg ik een sche tsje met een eigen nummer ing bij (afb . 8). Aan d e hand van dat lijstje kunt U dan
de na men, ook van de hie rboven genoemde kinderen
inzende n. Ook ve rna m ik graag, om welke sc h ool het

gaat.
Ik we ns U veel succes bij Uw speurwerk.
1.

Twe em aal sch oolklas
Afb. 5 is het klassieke voorbeeld van een klas sefoto e n
weer een Van Berkel-klasje zoals de kenners direct zal
opvallen. Hij komt uit de verzameling van de heer Van
der Koelen. Twee rijen in de bank, de derde r ij tegen de
achterwand. Bij de schoolplaten ontwaren we de watergeuzen die met haring en wittebrood de belegerde Leidenaars komen bevrijden en de voor bereiding voor de
Vierdaagse Zeeslag en verder tekenvoor beelden die aan
de Jugendstil herinneren. Een kast met uitgeknipte en
opgeplakte plaatjes (van Verkade?), een d ure globe e n
's meest ers jas en hoed vervolmaken het b eeld. Ik b esch ik over geen enkele naam, behalve natuurlijk de on-

2.

3.

In 1912 woonde in het pand Ramen 35 de ar ts G.J. de Boer.
Hoorn, huizen, straten, mensen. (Hoorn 1982) 301, 305.
Deze laatste vorm is juist. Volgens Hoorn, huizen, straten, mensen woonde op het adres Grote Oost 2 in 1912 en 1920 de tandarts H.J. Pos.
Volgens Hoorn, huizen straten mensen was de fietsenzaak op
Kleine Noord 24 in 1903 en 1905 het eigendom van .I.M. Böckmann. Later woonde deze er en was de zaak eigendom van Stokvis.

Afb. 2. Bob van Leersum met onbehende dame in een spannencle scène uit 1928. Wie is zij?
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KENT U HOORN OOK ZO?
Femke Uiterwijk

Acht leden hebben, al dan niet met behulp van partners, goede oplossingen door mijn brievenbus gestoken. Bij sommige epistels kan ik de zweetdruppeltjes
nog ruiken, maar toch ...
De heer Arnold de Wolff vergelijkt zijn zoeklocht met
een alternatieve Elfstedentocht. Eén mel foto's in plaats
van stempels.
De oplossingen.
Foto 1:
Dit is het middenstuk van de daklijst van het pand Onder de Boompjes 20. Er is sinds enige jaren een schoenenzaak in gevestigd, waarbinnen het zo vreselijk naar
giftige lijmen en andere onnatuurlijke stoffen ruikt, dat
het mij onmiddellijk op de longen slaat en ik snakkend
naar adem ijlings het pand verlaat. Maar in het verleden was dit een voornaam woonhuis. Daar wijst die
mooie dakkuif al op. Toen bevond zich op de begane
grond een voorname ingang met ramen. De heer Jacques Wester geeft de volgende informatie:
'Van 1893 tot 1910 is het pand bewoond geweest door
dokter Kaiser, oprichter van het particuliere ziekenhuis
'de Villa' (nu sportschool Frits van der Werf). In 1910
verlaat Kaiser Hoorn en 'de Villa' en wordt zijn plaats
ingenomen door de vij ftigjarige Portugees-Joodse Surinamer Colaco Belmonte, die de pr aktijk en het huis Onder de Boompjes 20 van zijn voorganger overneemt. In
1932 wordt hel panel grotendeels verbouwd tot garage
door Jac. Met Automobielbedrijf.' Rik Singer vertelt nog
dat er na de garage (verdwenen in 1972) een levensmiddelenzaak, een meubelwinkel, een roLohandel en twee
schoenenzaken in gevestigd waren.

Foto 2:
Moeilijk te vinden, deze koperen deurbel, vond de heer
.1 . Lakeman. De andere inzenders geven geen commentaar. Allen geven als antwoord: Grote Oost 8. Mevrouw
Waard-Opmeer schrijft nog: 'Velen zullen weten, dat
daar de keel-, neus- en oorarts dr. Nijdam en zijn gezin
woonden'.
De gevel dateert uit 1725, maar het huis erachter bestond toen al. Alleen de voorgevel is in dat jaar vernieuwd, zoals toen wel vaker in Hoorn gebeurde. De
gevel wordt bekroond door een mooie kroonlijst met
vazen, beeldhouwwerk, in elkaar verweven letters,
het wapen van Abbekerk en Anno 1725. Het huis is
verbouwd ter ere van het huwelijk van Christiaan de
Blocquery en Elizabeth Abbekerk. Bovenop de gevel
zitten nog Hermes met een geldbuidel, de god van de
handel en Neptunus met drietand, de god van de zeevaart.
Foto 3:
Rik Singer schrijft: 'De windhaan draait boven het
schuurtje met volière, achter care 't West op de hoek
van de Wijdesteeg.' De heer en mevrouw Lampe vonden het moeilijk deze windhaan te vinden. Ze kwamen
al fietsend wel drie hanen tegen, maar niet de goede. Ik
geef toe, het is een beetje zielige aftandse haan, die gelukkig niet kraait!
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Foto 4:
Dit naambordje hangt aan de zijkant van het P.E.N.-huisje, dat zich in de Mosterdsteeg achter het Pietershof
bevindt. De heer .Jacques Wester vermoedt, dat het
P.E.N. de bordjes plaatst om de administratie te vergemakkelijken.
Foto 5:
Deze natuurstenen plaat is te vinden bij de opgang van
het Houten Hoofd. Omdat er toen sprake was van eb en
vloed, maakte men bij stormachtig weer gebruik van
een waterkering, waarbij houten schotten in de gleuven van twee van deze tegenovergeplaatste platen werden geschoven en daarbij wercl nog gewerkt met zakken zand. Op die manier wercl de stad gevrijwaard van
binnenstromend water.

In het Gemeente-archief bevindt zich een rekening van
driehonderdachtenzestig gulden, gedateerd 6 februari
1901, waarbij melding wordt gemaakt van het bouwen
van een walmuur, voorzien van twee toegangen tot de
stoombootsteiger met een breedte van 1 meter en 20
centimeter. Van deze plek aan het Hoofd vertrok iedere
dag een passagiersschip naar Amsterdam. In die twee
openingen waren ook van die natuurstenen platen aangebracht. De heer Jacques Wester : "Op dit moment is
een steiger gereedgekomen langs de kademuur aan de
westkant van de Hoofdtoren. Om deze steiger beter toegankelijk te maken is een van de oude openingen (zie
boven, FU) weer tevoorschijn gehaald , waar ook van
clie natuurstenen geleiders zijn teruggevonden. Ook bij
de 'klaagmuur' aan de oostkant zat een dergelijke opening" (de Bontekoe-jongensmuu r, FU).
De oude steigers uit de vorige eeuw lagen echter hoger
dan de twee huidige. Volgens oude foto's lagen ze op
hetzelfde niveau als de straat. Dit had duidelijk te maken met de regelmatige hoogteverschillen van de toenmalige Zuiderzee. Dat men in het verleden regelmatig
voorzorgsmaatregelen moest treffen tegen dergelijke
stormvloeden kunnen we lezen in de Kroniek van
Hoorn (1850-1931, H.J. Room): 'De stor mvloed in den
nacht van 13 op 14 januari 1916 richtte hier geen schade aan, doch de nood was zo hoog gestegen, dat alleen
door het ophogen der kaaimuren met zandzakken aan
het Hoofd en Baatland onheilen konden worden voorkomen.'
De volgende inzenders dingen mee naar de boekenbon:
.1. Lakeman, Ciel en Gerard Lampe, M.C. Mes, Rik Singers, J.C. Waard-Opmeer, Jac. Wester, Ria van Westing
en Arnold de Wolff. Even mijn hoge hoed tevoorschijn
halen: Arnold de Wolff is de gelukkige winnaar!
De nieuwe opgaven hebben alle te maken met bruggen.
Niet zo moeilijk lijkt mij. Geschikt voor een voorjaarswandeling door het oude centrum van Hoorn. Ik vertel
er verder niets bij, want dan wordt het wel een heel
makkelijke tocht.
Oplossingen graag voor 1 mei a.s. in de bus van Femke
Uiterwijk, Grote Oost 98- 100.

foto 3

foto 1

foto 4

foto 2

DRINGEND VERZOEK
AAN ALLE LEDEN:
VUL METEEN DE
ENQUETE IN EN
STUUR 'MOP!
~

foto S
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Foto 1

Gezicht op de Veemarkt
'.
in de herfst van 1926. Het
~ "
grote pand in het midden
van de foto heeft namelijk al de onderpui die er
in 1926 onder toezicht
van architect H..J. Cramer
ingezet is. De grote ramen waren nodig omdat
het pand dienst ging
doen als showroom van
nieuwe auto's, winkel en
garage. In 1994 vond er
een historische reconstructie plaats o.l.v. de
VSB-bank. die het gebouw als kantoor in gebruik nam. Waar nu de ingang is naar de binnenplaats waar voor 1922 de
soldaten marcheerden, is
op de foto een klein gebouwtje aangebracht, behorende bij de garage. In de daklijst staat aangegeven: Boxen-Stalling. Dan volgt café
'Centraal'. Op die plek zult u nu winkel en kantoor van de VW vinden en rechts een kledingzaak. In het kleine huisje op de hoek dreef kapper Beukman een kapperszaak. 'Coiffeur' staat op de winkelruit.

.

Foto 2

Dit is een kaart gemaakt
omstreeks 1903. Het poststempel geeft tenminste 28
februari 1903 te zien. U kijkt
vanaf de Noorderveemarkt
het Keern op voor de
spoorwegovergang. Links
logement en koffiehuis
'ROYAL', later 'Het Witte
Paard' dat begin jaren '70
door brand werd verwoest
en in 1974 werd gesloopt.
In de huizen rechts was een
stoomsigarenkistjesfabriek
gevestigd, gevolgd door het
logement' en koffiehuis
Boon. Ook deze huizen zijn
gesloopt, waarna de huidige bebouwing werd geplaatst. Helemaal rechts
ziet u twee slagbomen in de
hoogte staan. Waarschijnlijk voor de overgang van de in 1884 aangelegde spoorbaan Amsterdam- Hoorn. Achter de
pallisade vond onder houten overkappingen - op de foto niet zichtbaar - de veiling plaats van groenten en fruit uit
de Streek. Dit stukje Keern heette in 1903 nog 'Noorder Barrière'.
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