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Volgend nummer en inleverdatum kopij:
Het volgende nummer (19e jaargang nr. 4) zal omstreeks 15 december 1997
verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk
10 november a.s. in te leveren bij het redactie-adres:
H.A. Lansdaal, Eikstraat 30, 1623 LT Hoorn.
Westfries Museum:
.
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag
t/m vrijdag van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn.
Museum van de Twintigste eeuw
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/ m zondag 10.00-17.00 uur.
Maquette Hoorn Anno 1650 Eigendom Ver. Oud Hoorn, Bierkade 4 en 4a.
Openingstijden: dinsdag tfm zondag 10.00-17.00 uur.
Archiefdienst Westfriese Gemeenten:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1
tel. 0229 - 252200. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten,
Postbus 603, 1620 AR HOORN
De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden
aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van
19.00-21.45 uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afges loten. Uiteraard is het voor bezoekers wel mogelijk op het gewenste tijdstip
te vertrekken
Door het archief verricht onderzoek f 17,00 per half uur; fotokopieën f 0,90.
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van boeken uit de bibliotheek
(niet alles wordt uitgeleend) is gratis.

De bestuursleden van Oud Hoorn (7)

Johan Christiaan Kerkmeijer
(1917-1931, 1932-1956)
Leo Hoogeveen
Op 1 oktober 1997 is het precies honderd jaar geleden
dat J.C. Kerkmeijer zich als jeugdig tekenleraar in
Hoorn vestigde. En Hoorn zou het weten!
Ik heb Kerkmeijer persoonlijk nooit gekend.
Ik zat in de eerste klas van een lagere school in Leiden
toen hij doodging en was Hoorn slechts eenmaal
met de trein gepasseerd op weg naar een oudtante in
Grootebroek, een jaar of vier eerder. Mijn eerste echte
kennismaking met Hoorn was pas in 1975.
Kerkmeijer leerde ik een jaar later kennen in het Koggehuis aan de Westerhaven in Medemblik, waar toen de
archiefdienst was gevestigd en waar nu zijn verre opvolger woont. Bij zijn papieren en die van zijn beide
echtgenotes trof ik onder meer zijn
pijp aan, die ik maar aan het Westfries Museum heb gegeven. Waar
zijn legendarische wandelstok is gebleven is mij niet bekend ...

Over Kerkmeijer is nog betrekkelijk weinig geschreven.
Enkele kranten- en tijdschriftartikelen, verschenen bij
verschillende jubilea en na zijn overlijden in 1956, geven het gebruikelijke overzicht van zijn leven en werken en vertellen wat herinneringen en anekdotes.
Over de periode-Kerkmeijer in de geschiedenis van
Oud Hoorn heb ik in 1992 al in het kwartaalblad geschreven.
In dit artikel zal ik niet de zoveelste globale levensbeschrijving geven, maar beperk ik mij hoofdzakelijk tot
enkele aspecten van de eerste veertig jaar van zijn leven, toegespitst op zijn bemoeienissen met het vakonderwijs in Hoorn, dat hij een warm hart toedroeg.

Het lij kt onbegonnen werk deze
man, die bijna 60 jaar lang op zoveel terreinen van het culturele en
maatschappelijke leven in onze
stad een grote en soms beslissende
invloed heeft gehad, in het beperkte
kader van dit artikel recht te doen.
Kerkmeijer speelde een belangrijke
rol in of stond aan de wieg van een
groot aantal Hoornse instellingen:
het Tekengenootschap Debutade,
het Westfries Museum, de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,
het departement Hoorn van de
Maatschappij van Nijverheid, de
Ambachtsschool, de Vereniging
Oud Hoorn, de Bouwplancommissie, de Concertvereniging Johan
Messchaert, de Vereniging Het Ca- J. C. Kerkmeijer op zijn 80e ve1yaardag, .9 december 1.955, (n de raadsz aal van het
rillon te Hoorn, het Historisch Ge- uoormalige stadhuis aan de Nieuwstraat.
nootschap Oud West-Friesland, de
Commissie voor de restauratie van de Noorderkerk, de Benoeming in Hoorn
Commissie voor Landelijk Schoon en de Monumenten- Op woensdag 15 september 1897 om kwart voor drie
commissie, meestal als voorzitter. Als tekenleraar was 's middags kwam de gemeenteraad van Hoorn bijeen
hij verbonden aan de H.B.S" de Burgeravondschool en voor onder meer de benoeming van eel.). tijdelijk leraar
in het hand- en rechtlijnig tekenen aan de hogere burde Stadstekenschool.
Vrijwel alle genoemde instellingen leiden nog steeds gerschool, de burgeravondschool en de stadstekeneen bloeiend bestaan, zij het sommige door reorganisa- school. De raad benoemde J.C. Kerkmeijer te Middelties in een wat andere vorm. Voor zijn: verdiensten werd burg op een salaris van f 125,- per maand.
hij op 1 oktober 1937, toen hij veertig jaar in Hoorn De benoeming was noodzakelijk geworden door het
woonde, als eerste benoemd tot ereburger van Hoorn, overlijden op 5 mei van Hendrik Vorderman, "een van
een onderscheiding die sindsdien slechts aan twee an- die merkwaardige figuren, die, omdat wij jongeren hem
deren is toegevallen. Bij dezelfde gelegenheid werd hij van af onze vroegste jeugd hebben gekend, in onze
voorstellingen zoo met het uiterlijk aanzien onzer
ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Een plaquette in het Westfries Museum (1937), een ge- woonplaats waren saämgeweven, dat Hoorn zonder
denksteen in de voorgevel van zijn woning Noorder- hen een geheel andere stad schijnt te worden, en wier
straat 18a en een zaal in de pas gerestaureerde Staten- achtereenvolgens verdwijnen ons het klemmende gepoort (1997) houden de herinnering in de stad aan hem voel geeft van zelf tot de ouderen te gaan behooren,
zelf de verantwoordelijkheid te moeten dragen, die we
levend.
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tot nu toe zoo gaarne en zoo vol vertrouwen op hunne
schouders lieten rusten". Aldus Adriaan Brouwer in de
Hoornsche Courant van 7 mei 1897. Vorderman was sedert 1852 de opvolger van Paulus Jolly als stadstekenonderwijzer. Beiden waren verdienstelijke tekenaars en
schilders, zodat Kerkmeijer een traditie had voort te
zetten.

Portret van .Johanna Wijnanda Bakker, zijn eerste echtgenote,
geschilderd door.!. C. Kerhmeijer zelf

Middelburg en Amsterdam
Johan Christiaan Kerkmeijer werd geboren op 9 december 1875 in Middelburg als zoon van Jan Kerkmeijer bode bij de provincie Zeeland en Harmina Christina van
den Brink. De familie Kerkmeijer was oorspronkelijk afkomstig uit Apeldoorn; ook zijn moeder, in Warnsveld
geboren, stamde uit het Gelderse. Zijn ouders trouwden in 1869 in Middelburg.
Nadat hij het einddiploma aan de Rijks H.B.S. in Middelburg had behaald, volgde Kerkmeijer van 1892-1896 de
opleiding tot tekenleraar aan de Rijks-Normaalschool
voor Teekenonderwijzers te Amsterdam, die was gevestigd in een aantal lokalen van het Rijksmuseum. Hij
had een kamer niet ver daarvandaan: in de Jan Steenstraat 92.
Hij kreeg er les van J. Versluys (meetkunde, doorzichtkunde), J.R. de Kruijff en .Jos.Th.J. Cuypers (stijl- en ornamentleer), L. Beirer (bouwkundig tekenen), J.D. Huibers (handtekenen en schilderen), L. .Jünger (boetseren) en A.R. Cohen (ontleedkunde en ontleedkundig tekenen).· Ook dr. Pierre J.H. Cuypers gaf in deze tijd les
aan de normaalschool, maar het is niet zeker of Kerkmeijer ook van hem les gehad heeft.
Hij was in deze tijd volgens eigen zeggen een hartstochtelijk aanhanger van de principes van Berlage. Het is in
het beperkte kader van dit artikel niet mogelijk hier nader op in te gaan. Kerkmeijer heeft relatief weinig gepu100

bliceerd, maar er is voldoende materiaal voor een studie naar zijn inspiratiebronnen.
Na het behalen van het einddiploma op 13 juli 1895 verwierf Johan Kerkmeijer in september 1895 de akte van
bekwaamheid voor middelbaar onderwijs voor handtekenen en de perspectief en een jaar later die voor
rechtlijnig tekenen en de perspectief.
In de winter van 1896/1897 was hij tekenleraar, de enige
en dus tegelijk ook directeur, aan de Avond-Teekenschool te Amstelveen, waarna hij gedurende het voorjaar 1897 een drietal maanden werkzaam was als bouwkundig tekenaar en opzichter bij architect J.A. Frederiks te Middelburg. Daar was hij onder meer betrokken
bij de restauratie der Abdijgebouwen.
Kerkmeijer was amateurschilder en -tekenaar. In 1911
werd hij gedurende tenminste vier jaar een zogenaamde 'correspondentie-leerling' van prof. Carel L. Dake
van de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Dat wil zeggen dat hij maandelijks werk instuurde dat met correcties, beoordelingen en technische en artistieke adviezen weer werd teruggezonden.
Naar het teken- en schilderwerk van Kerkmeijer is nog
nauwelijks onderzoek gedaan.
Huwelijk
Kerkmeijer heeft in zijn persoonlijke leven veel tragedies gekend. Zijn eerste huwelijk liep uit op een echtscheiding en · hij overleefde zijn tweede vrouw, die
slechts 52 jaar oud werd. Het is niet aannemelijk dat de
kinderloosheid van zijn beide huwelijken een bewuste
keuze is geweest.
Na zijn benoeming in Hoorn vond hij hier een kamer
aan het Kleine Noord 59 boven een rijwielzaak. Later
woonde hij nog korte tijd aan Veemarkt 2, Grote Noord
79 boven en Oude Doelenkade 35.
Hij trouwde op 6 april 1904 met zijn oud-leerling .Johanna Wijnanda Bakker, dochter van Dirk Nicolaas Bakker
en Lamberta Mol. Het huwelijk werd op dezelfde dag in
de Grote Kerk ingezegend door ds. Tenthoff.
.Johanna Bakker was op 6 januari 1881 in Meppel geboren, maar had Hoornse voorouders. Haar vader Dirk Nicolaas (1840-1928) was commies bij de plaatselijke belastingen en werkte later op het kantoor van de gemeenteontvanger. .Johanna was tweeënhalf jaar toen
haar ouders naar Hoorn terugkeerden. Van 1893-1899
was zij leerling van de gemeentelijke H.B.S., waar zij de
laatste twee jaar tekenles kreeg van haar latere echtgenoot. Na het behalen van haar einddiploma volgde zij
een opleiding tot godsdienstonderwijzeres. In latere jaren werd zij concertzangeres en gaf ook zanglessen.
Verder schreef zij gedichten en onderhield contacten
met de dichteres Hélène Lapidoth-Swarth, de schrijver
Karel Johan Lodewijk Alberdingk Thijm, beter bekend
als Lodewijk van Deyssel, en met de Noorse schrijfster
Àgot Gjems-Selmer.
In 1918 liep het huwelijk stuk en vertrok Johanna Bakker naar Amsterdam, waar ze op 11 augustus 1926
trouwde met Nicolaas Veeken. Op 7 juli 1969 is ze in
Amsterdam overleden. Haar huwelijk met Kerkmeijer
werd op 10 september 1925 officieel ontbonden.
Kerkmeijer kocht op 5 oktober 1904 "een heerenhuis
met tuin te Hoorn aan de Noorderstraat, op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie B
nummer 2787, als huis, erf, groot een are eenentwintig
centiaren", van Henri François Reinier Dubois, fabrikant
te Haarlem, voor f 5.700,-.
Het huis is gebouwd in 1890.
Op het moment van de koop was het nog verhuurd aan
dr. L.T.C. Scheij. Die kocht later het huurhuis Noorderstraat 18.

De Noorderstraa.t, vlaggend op de dag dat J. C Kerluneijer 80 jaar geworden was.

Op 15 mei 1905 heeft het echtpaar Kerkmeijer het pand
Noorderstraat 18a betrokken. Kerkmeijer is er de rest
van zijn leven blijven wonen.
Het vakonderwijs
Er was Kerkmeijer veel gelegen aan de opleiding van
goede vaklieden. Hij had niet veel op met de kunst van
de l 9e en begin 20e eeuw, maar was vervuld van een
grote bewondering voor de oudere kunst, vanaf de
Griekse en Romeinse tot en met de Lodewijkstijlen. De
opheffing van de gilden in 1795 beschouwde hij als de
nekslag voor het gevoel voor kleur, vorm, verhouding
en constructie dat de kunst tot dan toe had bepaald. Iedereen deed daarna maar wat hem goeddunkte, waardoor in zijn ogen een afschuwelijke staalkaart van
bouw- en gebruiksproducten ontstond. Kennelijk zag hij
in de ideeën en het werk van Berlage een kentering ten
goede.
Hij zocht naar een samenleving waarin goed werk gevraagd wordt, omdat men met iets anders niet tevreden
is, en waarin de vakman zich beijvert om aan deze
vraag te voldoen.
"Wat baat het ons, of er gelegenheden tot stand komen,
waar vaklieden zich kunnen bekwamen, wanneer de
maatschappij niet naar deze ontwikkeling omziet?",
schreef hij in 1916.
Hij zag de oprichting van Oud Hoorn niet alleen als een
belangrijke poging tot behoud van het oude, maar ook
als een st~mulan~ om de nieuwbouw op een beter peil
te brengen. Als voorzitter van de Bouwplancommissie
heeft hij op dit terrein krachtig zijn stempel gedrukt.

De Stadstekenschool
De Stadstekenschool is op 2 november 1819 opgericht.
Een koninklijk besluit van twee jaar eerder had bepaald
dat in elke plaats van enige omvang zo'n school moest
worden gesticht met het doel om "niet alleen de jeugd,
maar ook den handwerksman, onderwijs te doen genieten in de gronden der teekenkunst, bijzonder in die van
het teekenen van het ihenschbeeld, en in de grondregelen der bouwkunde".
In 1820 werd de bijna 70-jarige Jan Fredrik Gardner uit
Utrecht de eerste stadstekenmeester. Na Jan Willem
Maij (1825-1 826) en Jacob Plugger (1827-1830), beiden
uit Amsterdam, kwam dan in 1830 Paulus Jolly. Die
kreeg bekendheid door zijn tekeningen van de verbrande Grote Kerk in 1838. Maar met de tekenschool ging
het niet zo goed. Een onderzoek door de raad resulteerde in 1845 in de instelling van een commissie over de
stadstekenschool, die de bestuurstaak van burgemeester en wethouders overnam. Nadat een rekest van Jolly
om vermeerdering van tractement in 1846 was afgewezen nam hij een jaar later ontslag als stadstekenmeester. Maar hij kwam terug.
Nadat zijn opvolger, Pieter van Metman de Vries (18481849), was overleden, liet Jolly weten opnieuw voor de
post van stadstekenmeester in aanmerking te willen komen. "Een ongelukkig incident", waarvan de aard mij
nog niet bekend is, was in 1847 aanleiding voor zijn ontslag geweest. Het stadsbestuur had echter voldoende
vertrouwen in Jolly om hem op 5 juni 1849 opnieuw te
benoemen. In oktober 1851 nam hij definitief ontslag en
werd hij opgevolgd door Hendrik Vorderman.
In 1897 werd Kerkmeijer de laatste stadstekenmeester.
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renmaker, bloemist of koekbakker. Daarnaast volgde een
enkele kantoorbediende, winkelbediende en aanstaande
onderwijzer de tekenlessen.

De burgeravondschool
Behalve aan de stadstekenschool gaf Kerkmeijer ook tekenles aan de Burgeravondschool, die op 4 april 1876 was
opgericht en gevestigd was in
het gebouw van de Oostindische Compagnie aan de Muntstraat 4, waar ook de gemeentelijke H.B.S. was.
Deze school was bedoeld om
'jongelieden van den ambachtsstand' de gelegenheid
te geven om een cursus in de
beginselen van wiskunde, natuurkennis en de moedertaal
te volgen. Later werden daar
andere vakken aan toegevoegd, o.a. tekenen.
Tweemaal per week gedurende twee uur gaf Kerkmeijer er
les in zowel handtekenen als
rechtlijnig en bouwkundig tekenen. De overige vakken waren toen wiskunde, natuur- en
werktuigkunde, Nederlands,
boetseren en timmeren.
Reorganisatie in het vakonderwijs
Was de Staelstekenschool
overbevolkt, de Burgeravondschool kampte met een gebrek
aan leerlingen. Veel jongelui,
die overdag in de praktijk
werkten, voelden er weinig
voor ook nog eens de hele
week 's avonds van 6-9 of 10
uur naar school te gaan. Twee
avonden tekenonderwijs was
nog wel vol te houden.
Daarom werd in 1899 besloten
Het interieur van Noorderstraat JO, het toenmalige woonhuis van J.C. Kerkmeijer, op zijn
beide opleidingen te combine80e verjaardag.
ren tot één opleiding voor
Gedurende acht wintermaanden werd op dinsdag- en aanstaande vaklieden, waar Jes gegeven werd in wisvrijdagavond van 7-9 uur onderwijs in handtekenen ge- kunde, kennis van werktuigen, natuurkunde, Nedergeven op de eerste verdieping van de Waag. Die was lands, schoonschrijven, boekhouden, hand- en rechtlijvoor dat doel verdeeld in een groot en een klein lokaal. nig tekenen, vaktekenen en kennis der bouwmaterialen.
In het kleine lokaal werkten de meer gevorderden aan Boetseren en timmeren vervielen.
de hand van gipsmodellen. De beginners tekenden in De bedoeling was dat de tekenleraar aan de H.B.S. dihet grote lokaal staande aan lange schuin aflopende ta- recteur van 'de Burgeravondschool zou worden. Maar
fels met platen als voorbeelden: ornamenten, koppen Kerkmeijer (24) werd voor die functie te jong bevonen tenslotte afbeeldingen van goden en godinnen uit de den. Daarom besloot men de nieuwe gemeentearchitect
Griekse en Romeinse mytho!Ogie. Dan waren ze rijp Joh. van Reijendam (31) te benoemen tot directeur;
Kerkmeijer mocht er leraar worden. Bij raadsbesluit
voor het 'pleisterkamertje'. Er waren geen toiletten.
Kerkmeijer had hulp van de stadsomroeper en aanplak- van 12 december 1899 kreeg hij een vaste aanstelling
ker om de orde te bewaren. Dit zou een van de stad- als tekenleraar aan de H.B.S. en de Burgeravondschool
huisbodes, Neuteboom of Markus, geweest kunnen zijn.
met ingang van 1 januari 1900.
Het aantal leerlingen was beperkt tot 50. Het grootste
gedeelte was tussen de 12 en 16 jaar, ongeveer 20% ou- De Ambachtsschool
der. Opvallend veel jongens waren in opleiding als Na enkele mislukte pogingen kon op 2 december 1912
goud- of zilversmid of timmerman. Verder oefenden ze een dagopleiding voor vaklieden ·geopend worden in
uiteenlopende ambachten uit als meubelmaker, koper- een nieuw gebouw aan het Keern: de Ambachtsschool.
slager, steenhouwer, metselaar, verver, maar ook siga- Kerkmeijer was nauw betrokken bij de voorbereidingen
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en werd in 1908 voorzitter van de "de Vereeniging tot
Veredeling van· het Ambacht" te Hoorn. In 1910 is de
naam veran~erd in "Vereeniging de Ambachtsschool
voor Hoorn en Omstreken", waarvan Kerkmeijer secretaris werd. De vereniging was een initiatief van het departement Hoorn van de Maatschappij van Nijverheid,
opgericht op 25 november 1907. Het gebrek aan een
praktische opleiding van vaklieden liet zich duidelijk
voelen bij de patroons in de stad. De Ambachtsschool
voorzag in deze lacune. Er werd les gegeven in timmeren, smeden-bankwerken en schilderen. Daarnaast
stonden op het rooster vaktekenen, hand- en handvaktekenen, projectietekenen, materialenkennis, constructieleer, natuur- en werktuigkunde, stoomwerktuigkunde
en, als voortgezet lager onderwijs , rekenen, meetkunde,
algebra en Nederlands. Later kwamen er cursussen
bouwkunde, electrotechniek, metaalbewerken, automobielmotoren, motor- en rijwielherstellen en brood-banketbakken bij.
Kerkmeijer bleef tot 1939 bestuurslid van de Ambachtsschool.
"Ze zeggen wel eens van me, dat ik alleen voor antiek
voel, maar dat is niet zoo", merkte hij in 1937 op. "Zoo
vecht ik op 't oogenblik voor een cursus in auto-techniek aan de ambachtsschool. Men moet nu eenmaal
met z'n tijd meegaan".
De Avondnijverheidsschool
Bij de inwerkingtreding van de Wet op het Nijverheidsonderwijs op 1 januari 1921 verviel de verplichting van
de gemeente tot het instandhouden van een burgeravondschool, geregeld in de wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863. Daarom werd met ingang van
1 oktober 1921 de Burgeravondschool opgeheven en
kreeg Kerkmeijer ontslag als tekenleraar aan die
school.
In plaats daarvan kwam er een door rijk en gemeente
gesubsidieerde Avondnijverheidsschool onder bestuur
van de Vereniging de Ambachtsschool voor Hoorn en
Omstreken.

Bij de opening van deze school, ook gevestigd in de
Ambachtsschool aan het Keern, nam Kerkmeijer na
24 jaar afscheid als leraar bij het vakonderwijs . Op verzoek van het bestuur had hij zich niet meer beschikbaar gesteld als leraar van deze opleiding. Men wilde
hem als voorzitter behouden . .
De Technische School voor Hoorn en Omstreken, sedert 28 september 1959 gevestigd aan de Johannes
Poststraat 71 en sinds 1984 in een tweede gebouw aan
de Nieuwe Steen 21, is een rechtstreekse voortzetting
van de Ambachtsschool.
Bronnen
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Van de bestuurstafel
A. G.F van Weel, voorzitter

oen JHfOORN"
Najaarsledenvergadering
Zaterdag 11 oktober a.s. vindt om 10.00 uur de najaarsledenvergadering plaats in het onlangs gerestaureerde
Statenlogement. Het bestuur is van mening dat het gepast is om die vergadering te houden op de plaats waar
de vereniging in 1917 - nu tachtig jaar geleden - van
start ging. De gemeente Hoorn heeft toegezegd belangeloos mee te willen werken.
Op veler verzoek zullen de aanwezige leden na de vergadering een bezoek brengen aan de gerestaureerde
openbare ruimten in het oude Stadhuis. Gidsen van de
vereniging zullen u rondleiden. De bij~enkomst zal worden afgesloten met een hapje en een drankje. Leest u
verder de los bijgevoegde uitnodiging.j)p de achterzijde treft u het lezingenprogramma vûor het komend seizoen aan.
Beroepsprocedures
Oud Hoorn is op dit moment actief in twee beroepsprocedures: één bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan Visserseiland en één bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. De laatstgenoemde betreft de beslissing van B & W van Hoorn om
een eerder bezwaarschrift van de vereniging tegen de
verleende gedoogbeschikking voor de terrasvlonder in
de Appelhaven, niet-ontvankelijk te verklaren.
De Raad van State heeft de vereniging vorige maand laten weten dat er enige vertraging is opgetreden in de
behandeling van de zaak Visserseiland.
Ook de Arrondissementsrechtbank Alkmaar heeft nog
geen uitspraak gedaan.
· Het bestuur heeft alle raadsleden in een brief verzocht
om het college te bewegen de kwestie 'gedoogbeschikking' nader te bespreken. Oud Hoorn is immers nog
steeds van mening dat aan haar inhoudelijke argumenten volstrekt geen recht is gedaan door de formele opstelling van het college. Zij heeft voorgesteld om die inhoudelijke aspecten in de commissie Stadsontwikkeling
te bespreken. Het college heeft daarop tot nu toe afwijzend gereageerd. Onze hoop is nu gevestigd op de
eigen verantwoordelijkheid van leden van de raad om
de zaak alsnog op de politieke agenda te plaatsen.

Het is bekend dat de vereniging meerdere malen haar
diepgeworteld ongenoegen kenbaar heeft gemaakt over
de tendens bij het gemeentebestuur om herhaaldelijk
via z.g. artikel 19-procedures van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mee te werken aan ruimtelijke ingre pen
die niet stroken met het bestemmingsplan. Hoorn, dat
is ondertussen ook genoegzaam bekend, wemelt van de
ruimtelijke plannen: we roepen in herinnering die voor
het Jeudje, voor het Stationsgebied, voor het Karperkuilgebied en voor het voormalige Witte Badhuisterrein. Het bestuur heeft gemeend er goed aan te doen
om bij het gemeentebestuur nogmaals zijn verontrusting over deze tendens uit te spreken. Het heeft daaraan wederom het verzoek gekoppeld om bestemmingsplannen te ontwerpen die vanuit een expliciete visie op
de binnenstedelijke ontwikkeling zijn geformuleerd.
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Oud Hoorn realiseert zich terdege dat van bestemmingsplannen niet alle heil mag worden verwacht. Oud
Hoorn verwerpt echter de door haar gesignaleerde tendens dat omvangrijke ruimtelijke ingrepen in de historische binnenstad steeds meer op basis van ad hoc-besluiten, zonder het formele toetsingskader van een
vastgesteld bestemmingsplan, plaatsvinden of dreigen
plaats te vinden.
Terrassennota
Uit de plaatselijke pers vernamen we dat het college
van Burgemeester en Wethouders in juni jl. de Nota
"Terrassen in Hoorn" hebben vastgesteld. De Gemeentewet geeft aan dat dit collegebesluit niet behoeft te
worden goedgekeurd en één maand na vaststelling in
werking treedt. In de nota zegt het gemeentebestuur te
streven naar goed ingerichte terrassen met een hoge
kwaliteit. De inrichting moet nauw afgestemd zijn op de
architectuur van het achterliggende pand en de omgeving. Alleen stoelen van naturelkleurig rotan , riet of materiaal dat als zodanig oogt, zijn toegestaan. Verder zijn
er voorwaarden verbonden aan de terrasschotten
(wegneembaar), reclamevoering en de parasols. Bij een
terras dat direct grenst aan het pand mag verlichting
en/of een verwarmingselement worden aangebracht, indien deze past bij het betreffende pand en de omgeving. Slingerverlichting is niet toegestaan. Ook vlonders
zijn niet toegestaan. De terrasvergunning wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.
Oud Hoorn mist een aantal echt harde toetsingscriteria
op basis waarvan de vergunningaanvraag kan worden
beoordeeld. Daarnaast staat de nota vol goede bedoelingen die onmiddellijk de vraag oproepen naar de gestrengheid van het handhavingsbeleid: daarmee staat
of valt de waarde van deze nota. Ook inzake de volledige overdekking en af.schotting van terrassen laat de nota ons in het ongewisse. Is hetgeen niet expliciet verboden is, altijd toegestaan?
Bouwkunstcursus
Dinsdagavond 9 september startte Femke Uiterwijk voor
een aandachtig publiek in de Oosterkerk de bouwkunstcursus . De resterende cursusavonden zijn 23 en 30 september en 7 oktober. Op de zondagochtenden van de
12e, 19e en 26e oktober vinden de bijbehorende stadswandelingen plaats om het geleerde in werkelijkheid te
aanschouwen. Elke cursusavond word t aangevuld met
een inleiding door een z.g. 'gastspreker'. Zo raken de
cursisten ook goed geïnformeerd over de Vereniging
Oud Hoorn zelf, over de Stichting Kerkmeijer - de Regt,
over de taak en werkzaamheden van de Welstandscommissie en over cle Monumentenzorg in Hoorn in brede
zin. Oud Hoorn is er trots op dat zij er steeds weer in
slaagt nieuwe belangstellenden te werven voor een groter inzicht in Hoorns historisch stedeschoon. De groeiende toeloop naar de bouwkunstcursus is voor cle organisatoren en de cursusleidster meer dan voldoende reden om deze verenigingsactiviteit met enthousiasme te
blijven verzorgen.

Zomeravondwandelingen
Het eenentwintigste seizoen van de zomeravondwandelingen is alweer achter de rug. Het is een goed wandelseizoen geweest waaraan wederom honderden wandelaars, naar eigen zeggen, veel plezier hebben beleefd.
Zelfs de Noorderkerkwandeling van 27 juni vond doorgang, ondanks de overvloedige hoeveelheid neerslag
die die dag uit de hemel viel. Ook de wandeling met het
nieuwe thema: "Gedempte Grachten" mocht zich verheugen in een grote schare belangst ellenden.
Donderdagavond 18 september komen de gidsen bijeen
om hun ervaringen van de afgelopen zeven wandelingen uit te wisselen en om een begin te maken met de
programmering voor het volgende seizoen. De "gidsenfamilie" onder leiding van coördinator Piet Aartsen, geassisteerd door Hieke Stapel, verdient alle lof voor haar
vrijwillige inzet en tijd voor de vereniging. Het bestuur
is blij met zo' n hechte, gemotiveerde en enthousiaste
groep dames en heren die ieder jaar daadwerkelijk
vorm geeft aan één van Oud Hoorns doelstellingen:
"het in herinnering houden van het verleden van de
stad Hoorn". Johan Christiaan Kerkmeijer had het zich
·
niet beter kunnen voorstellen.
In het kader van de Open Monumentendag 1997 "School
als monument, monument als school", verzorgen de gidsen van Oud Hoorn op zondag 14 september a.s . een
originele en leuke wandeling langs locaties in de oude
stad die vroeger dienst hebben gedaan als school, bijvoorbeeld Ramen 1-3. De wandeling start om 14.00 uur
vanaf de VW-winkel aan de Veemarkt.
Op de Open Monumentendag zelf, zaterdag 13 september 1997, zullen, naast de meer gebruikelijke openstellingen, ook verscheidene monumentale schoolgebouwen hun poorten voor het publiek openen: bijvoorbeeld het Atlascollege, locatie OSG en de voormalige
Lagere School aan de Muntstraat, School Nr. 2 (zie foto).

Lezingen
Bij het ter perse gaan van dit kwartaalblad waren de gesprekken met de 'voorgangers' nog niet afgerond. Ook
konden de reserveringen van de theaterzaal van Het
Pakhuis nog niet worden afgesproken.
Het bestuur heeft daarom moeten besluiten om het lezingenprogramma voor het komend seizoen te publiceren achterop de uitnodiging voor de najaarsledenvergadering.
Houdt u ook de bekende Oud Hoorn-affiches in de gaten?
Festiviteiten rond heropening Statenlogement
Allereerst is een verontschuldiging op zijn plaats aan
de leden die op dondagdagavond 26 juni - na de oproep in het kwartaalblad - tevergeefs de gerestaureerde
Statenpoort kwamen bezichtigen. Op het moment dat
de uitnodiging voor die bezichtiging in het kwartaalblad (blz. 59) werd geschreven, was het inderdaad het
plan om ook donderdagavond het gebouw open te stellen. Bij nader inzien is daar later vanaf gezien (koopavond!) en verschoof de eerste bezichtigingsavond
naar de woensdag.
De belangstelling voor de restauratieresultaten was
overweldigend: bijna tweeduizend mensen kwamen
donderdagavond en zatermorgen met eigen ogen zien
tot welk grandioos einclprocluct de samenwerking tussen de gemeente Hoorn, de Rijksdienst voor de Mom1mentenzorg, restauratiebedrijf Koninklijke Woudenberg
en vele andere organisaties en bedrijven heeft geleid.
Gemeente-architect Joost Buchner en monumentenambtenaar, tevens bestuurslid van onze vereniging,
Arie Boezaard verdienen alle lof voor de zorgvuldigheid
waarmee gedurende anderhalf jaar is gewerkt aan één
van Hoorns oudste en indrukwekkendste monumenten.
Zaterdagmorgen 28 juni 1997 kon in de zonnige binnen-
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tuin genoten worden van de fraaie klanken van het carillon van de Grote Kerk. Oud Hoorn bood de gemeente
bij gelegenheid van haar tachtigjarig bestaan een zonnewijzer aan die door wethouder Schaper namens het
gemeentebestuur in ontvangst werd genomen. In zijn
dankwoordje zei de heer Schaper zich sterk te zullen
maken voor de vurige wens van Oud Hoorn naar een
echt eigen onderkomen.
Vrijdagmiddag 5 juli werd de ingrij pend gerestaureerde
Statenpoort officieel in gebruik gesteld door staatssecretaris A. Nuis. Bij die gelegenheid sprak de bewindsman vol lof over de kwaliteit van de monumentenzorg
in Hoorn. Zijn enthousiasme betrof vooral de nieuwe,
meestal culturele, bestemmingen die gerestaureerde gebouwen in Hoorn krijgen.
Ook de Stichting Stoomtram Hoorn-Medemblik v.v.
haakte in op het tachtigjarig jubileum van Oud Hoorn
én de heropening van de Statenpoort. De traditionele
intocht van koningin Wilhelmina tijdens het 'Koninklijk
Bezoek anno 1926' werd op woensdag 30 juli opgeluisterd door de ontvangst in de pas gerenoveerde trouwzaal alwaar 'Oud Hoorn-voorzitter J. C. Kerkmeijer' het
woord tot haar richtte. De voorzitte"r kon het niet nalaten hare majesteit te wijzen op de vele gevaren waardoor Hoorns historisch stedelijk schoon wordt bedreigd. Tijdens de rondgang door het stadhuis en de
stad heeft hij haar en haar gevolg daarover uitvoerig nader ingelicht. Hare majesteit gaf te kennen de
zorg om het behoud van de historische schoonheid te
delen.
Ledenwerffolder en logo
De vele belangstellenden voor de opgeknapte Statenpoort ontvingen bij de toegangspoort de nieuwe wervingsfolder van de vereniging Oud Hoorn. De folder naar een ontwerp van bestuurslid Jan Rietvink - vond
gretig aftrek en kreeg alom waardering. Voorop prijkt
een sfeervolle kleurenprent van Hoorns havenaanzicht,
naar een foto van Hans Albers. Het bestuur vertrouwt
erop dat het met deze eigentijdse folder .een aansprekend middel in handen heeft om nog meer mensen aan
de vereniging te binden.
Nadat Studio Brouwer uit Hoorn door een bestuurscommissie was voorgedragen om voor de vereniging
een logo-ontwerp te maken, volgden vele indringende
en soms emotionele discussies over de ideeën omtrent
het wezen van de vereniging. Ontwerper Tina Brouwer
ging met die ideeën aan het werk. Het resultaat bestond
uit vier ontwerpen waarover ieder commissielid zich
eerst individueel en later in discussie uitsprak. Zo ontstond uiteindelijk één voordracht aan het bestuur. Het
bestuur heeft in haar junivergadering die voordracht
overgenomen en mevrouw Brouwer gevraagd het ontwerp enigszins aan te passen.
Mevrouw Tina Brouwer zal de gedachten achter het uiteindelijke Oud Hoorn-logo tijdens de najaarsledenvergadering voor de leden toelichten. Het bestuur is van
mening dat de vereniging een stijlvol en zeer herkenbaar beeldmerk rijker is. Op dit moment vindt nog
overleg plaats over aangepast briefpapier. Ook buigt de
redactiecommissie van het Kwartaalblad zich met enkele bestuursleden over de mogelijkheden en wenselijkheden van een meer moderne layout van het blad. De
prijs-kwaliteitsverhouding zal daarbij zeker niet uit het
oog mogen worden verloren.
Stichting Stadsherstel: 25 jaar
Vrijdag 20 juni 1997 vierde de Stichting Stadsherstel
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haar vijfentwintigjarig bestaan met de officiële ingebruikneming van enkele woningen en kantoren aan de
Turfhaven, de oplevering van de gerenoveerde Hoornse
Weeshuistuin achter de Mariakapel en de presentatie
van deel 7 van de Bouwhistorische Reeks: "De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn" geschreven door Willeke Jeeninga.
Van vele kanten werd de stichting lof toegezwaaid voor
haar onvermoeibare strijd tegen de verloedering van
Hoorns monumentale bezit. Mevrouw Rita Bax, ruim
tien jaar voorzitter van Stadsherstel, ontving bij die gelegenheid uit handen van burgemeester .Janssens de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. De burgervader sprak daarbij de bewogen woorden "Stadsherstel is
geen stichting ... Stadsherstel is een Beweging".
Ook Oud Hoorn liet zich niet onbetuigd bij deze viering.
De drie leden van het dagelijks bestuur, gestoken in kledij à la de Kerkmeijers, zwaaiden de stichting dichterlijke lof toe vanaf het water (zie foto). Vice-voorzitter Albert de Graaf had daarvoor zijn poëtische pen in voortreffelijke inkt gedoopt. Mevrouw Bax ontving een in
goudverf gestoken drieluik waarmee symbolisch Oud
Hoorns jubileumgeschenk van f 5.000,- werd overhandigd.
Het bestuur van Oud Hoorn heeft gemeend er wel
aan te doen de Stichting Stadsherstel voor te dragen
voor de Kunst7 en Cultuurprijs van de gemeente Hoorn
1997.

Ledenenquête
Hoewel de contouren van uw reacties geleidelijk aan
steeds duidelijker worden, is het bestuur er nog niet
goed toe gekomen om de enquêteresultaten volledig te
inventariseren, correct te interpreteren en te voorzien
van geëigende conclusies. Het gaat om de verwerking
van zo'n 750 ingezonden formulieren. De vakantie heeft
ons daarbij ook parten gespeeld. Het bestuur vraagt de
leden enig begrip voor deze vertraging. Het streven
blijft erop gericht om in het laatste nummer van dit jaar
de resultaten volledig op te nemen.
Schenkingen
Van de heer T. Zwarekant uit Hoorn ontving de vereniging voor haar documentatiecentrum het boekwerkje
'De drinkwatergeschiedenis van West-Friesland', uitgegeven door het Provinciaal Waterleiding Net Noord-Holland t.g.v. de opening van het nieuwe districtskantoor
Hoorn op 23 mei 1997.
Van de twee dochters van oud-bestuurslid Simon Hendericus Boot (1924-1938), de dames P.H. LanghorstBoot en H.P. Bergsma-Boot, beiden woonachtig in Rhenen, ontving de vereniging een reeks boeken en boekwerk.jes waarvan vele inmiddels hun weg naar het documentatiecentrum hebben gevonden. Het betreft onder meer de Inventaris van het archief der stad Hoorn
door C..J. Gonnet, de Geschiedenis der Stad Hoorn in
twee delen door Dr. C.A. Abbing, deelcatalogi verzorgd
door Kerkmeijer en zijn echtgenote van het Westfries
Museum (schilderijen, tekeningen en reproducties van
tekeningen, kaarten en hout, onedel metaal, natuursteen).
Door deze laatste gift bezit de vereniging nu bijna de
corilplete reeks deelcatalogi. Bijzonder onderdeel van
de schenking was de brochure "De Openbare School",
ingelegd met 14 krantenknipsels en uitgegeven door het
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. In geschrift
en artikelen uit 1927 wordt het bijzondeMmderwijs fel
aangevallen.

Oud Hoorn feliciteert op ludieke wijze in dichtvorm de jubilerende Stichting Stadsherstel vanaf het water.

Oud Hoorn tachtig jaar: feest
Femke Uiterwijk
In de maand juli vonden een aantal feestelijke bijeenkomsten plaats in Hoorn waarbij het tachtigjarig bestaan van onze vereniging menigmaal een rol speelde.
Het begon op zaterdag 28 juni. Op deze ochtend was
het pasgerestaureerde Statenlogement c.q. voormalig
stadhuis aan de Nieuwstraat voor de tweede maal
opengesteld voor bezichtiging door de bevolking van
Hoorn. Om elf uur bood onze voorzitter Ton van Weel
namens de vereniging het gemeentebestuur c.q. wethouder Jaap Schaper een koperen zonnewij zer staande
op een sokkel aan. Eén en ander vond plaats in de
nieuw ingerichte tuin van het Statenlogement, waar de
zonnewijzer een centraal plaatsje heeft gekr egen. Onder grote belangstelling van leden en niet-leden werd
aan Jaap Schaper ook nog het eerste exemplaar van onze nieuwe verenigingsfolder aangeboden.

en haar echtgenoot Ben bewonen sinds verleden jaar
een nieuw huis met in de tuin een vlaggenmast. Als enthousiast Oud Hoornlid vond Joke het wel passen als
aan die mast niet alleen onze nationale driekleur maar
ook een Hoornse rood-witte wimpel kon wapperen. Ze
zocht contact met wethouder Schaper. Die vond het
een goed idee, temeer daar de gemeente een passend
cadeau zocht voor onze jubilerende vereniging. Zo
werd op dinsdag 1 juli onze voorzitter-door burgemeester .Janssens verrast met een drie meter lange wimpel
voorzien van het Hoornse wapen zonder de eenhoorn
en drie banen in de kleuren rood en wit. De burgemeester maakte in zijn toespraakje gewag van het feit dat de
gemeente onze vereniging aan haar borst koestert,
maar dat Oud Hoorn haar daar soms bijt. Ook mevrouw
Joke van Tartwijk ontving een exemplaar van de nieuwe
wimp~l.

Het tweede evenement betreft een samenzijn van oudambtenaren en oud-raadsleden van de gemeente op
1 juli in de trouwzaal van het Statenlogement,waarbij
als belangrijkste gasten waren uitgenodigd de heer Ton
van Weel, voorzitter van de tachtigjarige vereniging
Oud Hoorn en mevrouw Joke van Tartwijk- Hylkema. Zij

De gemeente heeft honderdvijftig exemplaren van deze
wimpels laten maken. Belangstellenden kunnen er één
kopen aan de balie in de centrale hal van het stadhuis
voor het bedrag van veertig gulden. De vereniging is
verheugd dat in het jaar van haar tachtigjarig bestaan
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nadrukken hoe belangrijk het is te beseffen dat we in
een prachtige stad wonen, met vooral een binnenstad
die het waard is om met de grootste zorg te worden behandeld en waarin ook de komende jaren forse investeringen gedaan zullen moeten worden in niet alleen de
gebouwen, maar ook in het openbaar gebied: de pleinen, de straten en de parken. De gemeenteraad van
Hoorn heeft daar de afgelopen jaren al veel werk van
gemaakt. Denk aan de restauraties van de Hoofdtoren,
de Waag, de Koepoortsbrug, het St. Jansgasthuis, de
Mariakapel, de Rodesteen en zo meer. En sinds kort kopen we ook weer monumentale panden aan om het behoud en een goede bestemming te waarborgen.'

De nieuwe Hoornse wimpel wordt uitgerold door v.l.n.r.: Voorzitter ver. Oud Hoorn A.G.F v. Weel, burgemeester Plv!G.P
Janssens en de initiatiefneemster mevrouw Jo!?e van TartwijkHylkema.

De vierde gebeurtenis waarbij Oud Hoorn nauw betrokken was, betreft het geënsceneerde bezoek van koningin Wilhelmina, prins Hendrik, hun dochter Juliana
en hun gevolg aan Hoorn op 30 juli j.l. Het bezoek dat
geacht werd in 1926 te spelen, was georganiseerd door
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Het gezelschap gekleed naar de mode van 1926 werd omstreeks
11 uur ontvangen in de trouwzaal van het Statenloge-

de stad Hoorn op hoogtijdagen kan vlaggen met haar
eigen wimpel!
De derde happening was het weer in gebruik nemen
van het zo prachtig gerestaureerde Statenlogement, het
voormalige stadhuis op vrijdag 4 juli door staatssecretaris drs. A. Nuis. Wethouder Schaper hield bij die gelegenheid een toespraak namens het gemeentebestuur,
waarbij hij refereerde aan het besluit van de staatssecretaris om in 1996 uit een extra, direct uit te keren potje 1 miljoen gulden beschikbaar te stellen alleen voor
de restauratie van de Ceciliakapel. Er behoefde geen
geld te worden geleend met alle rente die daar bijhoort!
De wethouder beëindigde zijn speech met de woorden:
'In samenwerking met de firma Stumpel biedt het gemeentebestuur u als u het pand verlaat een exemplaar
aan van 'De historische schoonheid van Hoorn', geschreven door J.C. Kerkmeijer. Kerkmeijer was tachtig
jaar geleden de oprichter van de vereniging Oud Hoorn
en gaf het gemeentebestuur in die hoedanigheid belangrijke impulsen tot behoud en herstel van het stedelijk schoon. Het toeval .wil dat de oprichtingsvergadering van Oud Hoorn plaatsvond in de zaal waar wij ons
nu bevinden. Met dit presentje willen wij nog eens be-

Voorzitter A.G.F v. Weel biedt wethouder J. Schaper de zonnewijzer aan in de tuin van het Statenlogement. Tevens overhandigt hij hem de nieuwe verenigingsfolder.
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Hoorn anno 1926: burgemeester Bisschop met enkele notabelen, militairen en de heer en mevrouw Kerkmeijer staan !daar
om het koninklijke gezelschap met hun geuolg te ontvangen.

ment aan de Nieuwstraat, alwaar vanwege het tachtigjarig bestaan van onze vereniging onze oprichter de heer
Kerkmeijer in de persoon van onze voorzitter de heer
Ton van Weel het hoge bezoek met een toespraak welkom heette. In zijn rede vraagt de heer 'Kerkmeijer' ook
aandacht voor het behoud van particuliere gebouwen.
In 1926 bestaat onze vereniging nog maar 9 jaar!
Uit de toespraak het volgende citaat: 'Nederland werd
een halve eeuw geleden door Jonkheer mr. Victor de
Stuers terecht verweten onverschillig te staan tegenover oude monumenten. Vrijwel alle Europese landen
bezitten dan een Monumentenwet, in ons land heeft de
gemeentelijke monumentenverordening het gebrek aan
een nationale wet meer dan een halve eeuw moeten ondervangen. Bij ons in Hoorn raakte het Westfries museum vanaf 1880 welhaast automatisch betrokken bij het
lot van oude panden: bijzondere onderdelen werden uit
de sloop gered en in het museum ondergebracht: een
aarzelend begin van wat historisch waardevol is.'
Na ontvangst op het oude stadhuis werd een wandeling
langs de kraampjes in de stad gemaakt, waarbij de heer
Kerkmeijer werd vergezeld door zijn vrouw, gespeeld
door de secretaris van onze vereniging,.mevrouw Nelleke Huisman.

Het oude prentenboek van Hoorn
Gesicht op de Koepoorts-weg
door HA.M Stumpel
Met ingang van het vorige nummer van het kwartaalblad wordt op een bijzondere manier teruggegrepen op
de historie van Hoorn. In elk nummer zal een gedrukte
prent met een afbeelding van de stad worden gereproduceerd. Op die manier wordt inzicht gegeven in de
wijze waarop in vroeger eeuw de stad Hoorn werd afgebeeld als illustratie in boeken of zomaar als losse afbeelding, bedoeld om in huis te worden opgehangen.
De prenten worden waar mogelijk op ware grootte af:
gedrukt en besproken door H.A.M Stumpel.

Cornelis Pronk (10 december 1691 - 28 september 1759)
staat voornamelijk bekend om zijn topografische tekeningen. In de eerste helft van de 18e èeuw heeft hij geheel Nederland bereisd en overal tekeningen gemaakt.
Vanwege de datering op enkele tekeningen weten we
dat hij in 1727 ook in Hoorn geweest is waar hij vele
plekken heeft vastgelegd. Zijn tekeningen zijn van een
bijzonder goede kwaliteit. Niet alleen van een artistieke
kwaliteit, maar ook zijn de prenten voorzover bekend
topografisch zeer correct. Een deel van de tekeningen
die door Pronk gemaakt zijn, is nog bewaard gebleven.
De 25 tekeningen die op Hoorn betrekking hebben zijn
zelfs in het bezit van het Westfries Museum . Verder zijn
er nog tekeningen bewaard in Alkmaar, Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch, Delft, Dordrecht, Groningen, Den
Haag, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Otterlo,
Rotterdam en Utrecht.
De eerste maal dat zijn Hoornse tekeningen ook werden
gebruikt als boekillustratie was een jaar na zijn komst
in Hoorn. Toen werd een boek gepubliceerd door drukker/uitgever Jacob Duyn onder de titel HOORNS BUITENSINGEL in rym beschreven door R. Westerop. Te Hoorn,
Gedrukt by Jacob Duyn, Boek-drukker en Boek-verkoper
op 't Oude Noord. MDCCXXV!ll. De datum van uitgave is

dus 1728. De techniek waarmee de tekeningen in het
boek werden opgenomen is die van de kopergravure.
Door een kundig ambachtsman werden de tekeningen
in spiegelbeeld gegraveerd in een koperen plaat. Na
beïnkting werd in een pers een afdruk gemaakt op een
apart stuk papier, dat met de tekstpagina's tot een boek
werd samengebonden.
In het boek waren vijf gravures opgenomen: twee paginagrote afbeeldingen van de Koepoort en drie uitslaande platen met afbeeldingen van de Koepoortsweg (2x)
en de Nieuwe Weg (de weg naar Zwaag en Blokker aan
het eind van de Koepoortsweg). De beide afbeeldingen
die bij dit artikel zijn afgedrukt hebben ook een titel:
Gesicht op de Koepoorts-weg, na de Stadt siende en Gesicht op de Koepoorts-wech; uyt de Stadt komende. Op de
laatste is ook nog het jaartal 1727 toegevoegd.
Op alle prenten staat C Pronk del.ad viv; en J·Goeree
scu/p:direx:. Delineavit ad vivum betekent dat Pronk de
tekening ter plekke heeft gemaakt, getekend naar het leven. Het was dus niet , zoals in het vorige aflevering,
een tekenaar die de schetsen van andere tekenaars bewerkte. De termen sculpsit en direxit betekenen dat
J. Goeree de tekening heeft gegraveerd. Deze J. Goeree
(20/ 10/ 1670 - 4/ 1/ 1731) was de zoon van een Amster-

damse uitgever/boekhandelaar en werkte zelf als illustrator en graveur voor verschillende uitgevers. Dat hij
hier werkt in opdracht van Jacob Duyn illustreert weer
de nauwe betrekkingen tussen de uitgevers/boekverkopers in Hoorn en Amsterdam.
De prenten zijn door uitgever Jacob Duyn nog een keer
gebruikt in de vierde druk van de kroniek van Hoorn,
die verscheen in 1740. Deze druk zou eigenlijk niet verschenen zijn, ware het niet dat de drukker/uitgever Jacob Duyn de heer Sebastiaan Centen ter goeder uure gelukkig aantrof die hem de aantekeningen bij die derde
druk (1648) ter beschikking stelde. De vierde druk is
dus bijna twee keer zo dik als de derde druk en ook zitten er tweemaal zoveel plaatj es in het boek. In de derde
druk waren er nog maar één kaartje van de stad, een afbeelding van de slag op de Zuiderzee en vier portretten, maar in de vierde druk van bijna een eeuw later
zijn toegevoegd een portret van de oorspronkelijke auteur Velius, twee plattegronden van verschillende datum en de vier prenten van de Koepoort en omgeving.
De prent van de Nieuwe Weg vond hij kennelijk toen te
saai om in de kroniek op te nemen. Overigens betekent
dit dat de koperplaten van de derde druk bijna honderd
jaar zijn bewaard, tot zij weer eens gebruikt konden
worden.
Iets dergelijks is ook geschied met de koperplaten van
de hier besproken gravures. In 1762 verscheen namelijk
de tweede druk van Hoorns Buitensingel onder de volgende titel: Hoorns vermaakelyke Buiten Singels, plantagien, laanen en aangenaame wandelplaatsen, Naauwkeurig beschouwd en in Dichtmaat Beschreeven door R.
Westerop. Verciert met IV Fraaije gezichten, geteekent
door C. Pronk, en in 't Koper gebragt door J Goeree.
Te Amsterdam, By Hermanus de Wit, Boekverkoper op
de Hoek van de Voorburgwal en Molsteeg. 1762. Behalve

deze nieuw gedrukte titelpagina (met een gegraveerd
drukkersvignet) is de gehele uitgave identiek aan de
uitgave van vier-en-dertig jaar eerder. Dat betekent dat
het loden zetsel van de gehele tekst (enkele honderden
kilo's) al die tijd zorgvuldig bewaard is gebleven en
toen kennelijk is verkocht aan de nieuwe uitgever. Omdat voor deze uitgave de zetkosten nihil waren, kon
worden volstaan met een betrekkelij k geringe oplage
om toch iets te verdienen. Dit is vermoedelijk de reden
waarom mij van deze tweede druk slechts twee exemplaren bekend zijn (waarvan één exemplaar in het
streekarchieO.
Wat is nu de situatie op de prenten? Eerst eens kijken
naar de huidige situatie: als je vanuit de stad over de
Achterstraat fietst, steek je het Koepoortsplein over, je
passeert de brug over de Draafsingel en je gaat de Koepoortsweg op. In die tijd was dat ook zo, alleen stond
aan het begin van de Koepoortsbrug, de Koepoort (zie
voor een afbeelding ervan Kwartaalblad 12e jaargang
1990 nr.1). Als je onder de poort doorging stak je de
brug over met rechts én links de Draafsingel. Zie de
kleine afbeelding die afkomstig is van de kaart van Blaeu (1630). De Koepoortsweg stak als een dam een beetje uit in de brede Draafsingel en aan het eind van de
brug stond een overdekt wachthuisje.
De Koepoortsweg had een slootje aan beide kanten,
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maar op de prenten van 1727 is alleen het slootje aan
de rechterkant nog over dat in directe verbinding stond
met het water van de stadsgrachten. De weg had aan
beide kanten een rij bomen en was pas vanaf 1657 bestraat. De percelen links van de weg (nog steeds bezien
vanuit de stad) waren erg kort: ze reikten tot aan de
Tocht, de oorspronkelijke afwatering van het platteland
naar de Zuiderzee, die via Gouw en Kerkstraat bij de
Rode Steen uitkwam in de zee. Op een 18e eeuwse kaart
wordt dit water ook wel De Vaart genoemd. Aan die linkerkant was de bebouwing dus vrijwel aaneengesloten,
zoals ook op de prenten te zien is. De rijkere burgers
van Hoorn flaneerden daar, men had daar de buitenhuizen. Een van deze buitenhuizen, eigendom van de familie van Foreest is nu onderdeel van Verpleegtehuis Lindendael. Zoals te zien is, waren het betrekkelijk grote
stenen huizen met langsgevels: de zijkant van het huis
stond aan de weg.
Aan de rechterkant van weg lag de sloot achter de bomenrij ; de huizen langs de weg stonden dus aan de
overkant van de sloot. Het waren deels stenen huizen,
zoals op de prenten te zien is, deels houten buitenlmizen met pronkgevels zoals men nog kan zien op oude
foto's.
Op de plaat die de stad uitkijkt, is rechts een huis te
zien met een vlag, waarop de letters EMVB / NOVS. Gezien de tijd waarin dit speelt zal dit wel een latijnse afkorting zijn van de een of andere spreuk, welke is niet
bekend. Het stenen huis waar deze vlag wappert staat
precies op de plek van de zeer lange lijnbaan die op de
kaart van Blaeu te zien is. Maar in de honderd jaar ná
die kaart is kennelijk de lijnbaan verdwenen en is het
een huis geworden van een rijke familie, compleet met
theekoepeltje.

Lezérs
sclfrijven
HOORNSE VRIENDSCHAP
Mijn vriendin en ik gaan al 62 jaar met elkaar om en wel
vanaf de eerste klas van de meester Penningschool.
Mijn vriendin woont in Nieuw Vennep, ik in Doetinchem
en ik ben ook lid van Oud Hoorn. In juli jl. was het weer
zover en altijd halen we herinneringen op, dat kan niet
missen. Zij heette toen Mientje Fok, ik Trientje Hes. De
vijfde klas hebben we een paar maanden gevolgd in huizen achteraan de Drieboomlaan. Het was toen mobilisatietijd (1939), onze school was bezet door soldaten en
die huizen stonden veelal leeg. Later dat jaar zijn we
naar de Muntstraatschool gegaan.
Meester Penning woonde op de Koepoortsweg, ik op de
Tweeboomlaan, Mientje fok aan het Weeltje. Op een
dag vroeg meester Veldhout of ik na schooltijd een stift
voor zijn vulpotlood wilde halen bij meester Penning
thuis. We deden dat graag, het was een hele eer. Van
mevrouw Penning kregen we de stift en een toffee voor
onderweg. We gingen toen op de fiets naar de Emmastraat, waar meester Veldhout woonde, ik bij Mientje
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achterop, de stift in een sigarendoosje. Af en toe keek
in dat doosje. Ik zag de stift steeds zitten, maar toen we
in de Emmastraat waren was ie weg. Verloren. We zochten tevergeefs. De volgende dag gaf ik het doosje aan de
meester, die natuurlijk niets zag. Huilend vertelden we
hem dat we de stift verloren hadden. Streng zei hij ons
toen dat we maar weer een stift moesten halen. Bang
gingen we opnieuw naar mevrouw Penning. We deden
het bijna in ons broek van angst toen we aanbelden,
maar mevrouw Penning deed niet moeilijk, gaf ons weer
een stift en opnieuw een toffee. Opgelucht kwamen we
op school aan.
Ik denk dat de jeugd in deze tijd niet meer zo'n ontzag
voor het onderwijzend personeel heeft als wij toen.
Niettemin hebben we een fijne schooltijd gehad, ook
onze tienertijd was fijn. Onze 60-jarige vriendschap
hebben we in Nieuw Vennep extra gevierd. We hopen
het 65-jarige feest in Doetinchem te vieren.
Vindt Oud Hoorn dit leuk om te lezen?
T. de Heer-Hes, Kreuzenstraat 3, 7009 JP Doetinchem.

Sint-Maarten in augustus
Arie van Zoonen

Dit artikel vloeit voort uit een opmerking van Henk
Saaltink in zijn rubriek "Men vraagt ons" (Oud Hoorn
2, 15 juni 1997, p. 92). Hij schreef dat hij in aanraking
kwam met een bijzonder stukje Hoornse volkscultuur
(Sint-Maarten-na-de-kermis), waarvan hij niets afwist.
Hij verbond ·daaraan de vraag of lezers iets meer weten te vertellen over dit verder (voor hem) onbekende
feest. In het onderstaande artikel geeft Van Zoonen
enig historisch perspectief aan deze verdwenen
Hoornse folklore.!

Sint-Maarten
Op 8 maart 397 overleed Martinus, die toen vijfentwintig jaar bisschop van Tours was. Altijd was hij eenvoudig gebleven. Zijn barmhartigheid was legendarisch, zodat hij toen al een grote vermaardheid bezat.
Iedereen kende het verhaal uit zijn soldatentijd, die hij
als Romeins legionair in Amiens doorbracht. Toen hij
een keer de stad binnen reed merkte hij een vrijwel
naakte man op die om voedsel en kleding vroeg. Anderen zagen dat ook maar waren te gehaast om zich het
lot van de man aan te trekken. Martinus zag dat met lede ogen aan, maar hij had niets om te geven. Al zijn
geld was aan aalmoezen opgegaan. Dienstbevel, hij was
toen onderofficier, verbood hem zijn uniform af te leggen. In een flits sneed hij daarop met zijn zwaard zijn
mantel door en gaf de helft ervan aan de bedelaar. "Alleen door de stof in tweeën te snijden was én aan het
gebod der naastenliefde én aan het dienstvoorschrift
voldaan". Hieraan herinnert dan de aloude Sint-Maartens strofe: "Sinte Maarten is zo koud / Geef hem een
turfje of wat hout / Om hem bij te warmen / Met zijn
blote armen".
Na zijn soldatentijd trok hij als een soort missionaris
door een groot deel van Europa. Vaak maakte hij daarbij gebruik van een ezel. Toen hij eens aan de kust het
geloof verkondigde, had hij het dier vastgebonden buiten de ruimte waarin hij predikte. Toen hij klaar was
met zijn dienst, kon hij zijn rijdier nergens vinden. Omdat het ondertussen donker was geworden, ontstaken
zijn toehoorders lantaarns om de ezel te zoeken. Van-

Een achtjarige bereidt zich serieus voor op Sint-Maarten 1962.

daar zegt men, dat zo vele kinderen op Sint-Maartensavond met hun lichtjes lopen, al of niet individueel of in
een optocht.
Toen de bevolking van Tours Martinus als bisschop wilde, probeerde hij zich aan die wens te onttrekken door
te vluchten in een ganzenhok. Het gegak van de dieren
verraadde hem. Zijn vervolgers voerden hem mee. En
zo werd hij tegen wil en dank op 4 juli 371 tot bisschop
van Tours gewijd. Hierop zou dan het eten van de gebraden gans op de avond van 10 november, de eigenlijke Sint-Maartensavond, teruggaan. Dit gebruik, vooral
in het oosten en zuiden van ons land, is nu vrijwel verdwenen.
Met het verkrijgen van de bisschopsstaf had Martinus
aanzien gekregen. Hij gebruikte zijn overwicht niet alleen tegenover eenvoudigen. Ook de toenmalige heerser, keizer Valentianus, kreeg met hem te maken. Die
bracht vanuit zijn standplaats Trier eens een bezoek
aan Tours. Omdat de keizer het Arianisme beleed, wilde
Martinus hem daarvan afbrengen. Hij verzocht daarom
om een audiëntie. Die werd, na een aanvankelijke weigering, uiteindelijk verleend. De keizer nam echter niet
·de moeite om ter begroeting op te staan toen Martinus
bij hem binnentrad. Eén van de elementen nam het
toen voor de bisschop op: plots vloog de leunstoel van
de keizer in brand. "Vuur overdekte het vorstelijk gedeelte en trof de keizer aan het lichaamsdeel waarop hij
gezeten was". De keizer sprong met een gil overeind,
omarmde de bisschop overtuigd als hij nu was van
diens hoge waardigheid en bekeerde zich tot het christendom. Aan dit voorval zou het stoken van de vuren
op Sint-Maartensavond herinneren, hoewel anderen het
afleiden uit het verbranden van de afgoden door Martinus.
Van 11 november naar augustus
Na zijn overlijden werd bisschop Martinus van Tours
op 11 november ten grave gedragen. Al kort na zijn
dood wees de synode van Aken die dag als verplichte
feestdag aan. Hij was een van de eerste niet-martelaars
die als een heilige werd vereerd. Generaties lang was
Sint-Maarten de enige wiens feest niet één dag duurde
maar verlengd werd tot een octaaf. Dat betekende dat
men een volle week missen tot zijn nagedachtenis
mocht lezen.
Heidense en christelijke gebruiken liepen op die dag
door elkaar. Sint-Maartensvuren werden gestookt (zie
boven), ook omdat de winter begon" De fakkel- of lampionnentochten dienden als ondersteuning van de in
kracht afnemende zon. Hieruit kwamen specifieke kinderoptochten voort, nadat vroeger eeuwenlang jong én
oud het feest vierden. Daarvan maakte Prins Willem
van Oranje in 1563 gewag. De kinderen liepen met lichtjes en herinnerden met hun liederen aan de barmhartigheid van de bisschop. Sint-Maarten sloot de oogstperiode af. De nieuwe wijn werd gedronken en de ganzen
werden geslacht. Zo was Sint-Maarten ook het begin
van de slachttijd en zong men:
Sinte Maarten had een koe / Die moest naar de slager
toe / Was-ie vet of was-ie mager/ Hij moest naar de slager.
De Sint-Maartensdag werd met grote Juister gevierd.
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Met Sint-Maartenstafeltjes langs de deuren. De speelwagen, 1952.

Klokgelui riep de gelovigen ter kerke. De straten waren
met groen versierd. Sint-Maartensliecleren zingend
overdag vroeg de jeugd om bijdragen in natura of geld
voor de 's avonds te ontsteken Sint-Maartensvuren.
Hoewel men na de hervorming, van kerkelijke zowel als
overheidskant pogingen deed deze heiligenverering uit
het volksleven te laten verdwijnen, slaagde men daarin
niet.
Het Sint-Maartensfeest in Hoorn week van de oeroude
gebruiken af. Eeuwenlang trok men in de hoofdstad van
West-Friesland langs de huizen in de week die begon op
de vierde maandag van augustus. Van maandag tot en
met vrijdag was de stad in een feestelijke stemming.
De vraag rijst: waarom vierde Hoorn het Sint-Maartensfeest in augustus? Nog steeds is op deze vraag geen bevredigend antwoord te geven. Wel laten we enkele veronderstellingen volgen.
Een eerste verklaring naar de oorzaak van het Hoornse
gebruik verwijst naar de processies van de octaven van
Sint Cyriacus (8 augustus) en Sint Laurens (10 augustus), die sinds 1485 in elkaar overliepen. De Grote Kerk
had twee patroonsheiligen. Sint Cyriacus en Sint Johannes. Men zou nu bij de herdenkingsdag van de onthoofding van Johannes de Doper, 29 augustus, aansluiting
hebben gezocht. De soldaten van Herodes zouden op
hun tocht naar de ondergrondse kerker om Johannes te
onthoofden brandende flambouwen in de hand hebben
gedragen. Hieruit zou het Hoornse gebruik van een lampionnenoptocht, maar ook van donderbussen en voetzoekers(!) in deze maand te verklaren zijn. Daarbij
zou het gebruik van de lichtjes aanleiding kunnen zijn
geweest om Sint-Maartensliederen te gaan zingen. Zo
zou er sprake kunnen zijn van "een chaotische verglijding van allerlei markante tijdstippen uit de oude
feestkalender, ( ...) alles min of meer beïnvloed door
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de edele geest van de christelijke naamgever". Maar
duidelijk is deze verklaring van "antidateril'lg", die ook
elders plaats vond en wellicht op een ander feest wees,
niet.
In de tweede plaats wordt geopperd dat de Hoornse "afwijking" van het landelijke gebruik zijn oorsprong vond
in de Sint Laurensmarkt. De stemming zat er in augustus bij jong én oud goed in. Het Sint-Maartensfeest immers beperkte zich niet tot de jeugd. De Hoornse ouders nu "zullen .niet liever hebben gewild dan dat hun
kinderen bij de rondgang door de in de herfst zo winderige havenstad profiteerden van het meestal mooie augustusweer". Dat er verband bestond tussen de heîligen Martinus en Laurens maakt ons hun beeltenissen
uit 1648 op de gevel van Koepoortsweg 5 duidelijk. Is
toen die koppeling van kermis en Sint-Maarten gelegd,
of was die er al? Merkwaardig is, dat nog rond 1950 in
Tours op 25 augustus een processie plaats vond ter ere
van Sint-Maarten.
Als derde mogelijkheid wordt naar voren gebracht, dat
er sprake kan zijn van een verband met de verschuiving
van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender, waardoor de hele feestviering veranderd zou zijn van begin
september naar eind augustus. In dat geval maakte de
Sint-Maartensviering in de late nazomer deel uit van
een periode van twee maanden lichtjesfestijnen waarin
over heel Europa vieringen plaats vonden, die te vergelijken waren met het Hoornse Sint-Maartensfeest. Zo liepen in verschillende delen van Duitsland tot ver in de
19e eeuw op de avond van 23 augustus, de dag -voor
Sint Bartholomeus, feestelijk uitgedoste kinderen, in
optocht door hun woonplaats.
Tenslotte "bedacht" een Hoornse journalist in 1947 een
andere oplossing, hoewel hijzelf de verklaring niet redelijk vond. Hij redeneerde dat de Hoornse jeugd pas ker-

mis had gevierd. Een week na dit feest realiseerde zij
zich dat nog eens goed in de portemonnaie. Om op de
snelst mogelijke manier weer aan de nodige contanten
te komen maakten de jongeren erebogen en tafeltjes,
waarmee ze de voorbijgangers aanhielden voor een
kleine gift.
Alle vragen omtrent de oorsprong van het Hoornse
Sint-Maartensfeest in augustus waren echter in 1967
nog levensgroot aanwezig toen de Hoornse Jeugdraad
besloot het Sint-Maartensfeest te verplaatsen naar
11 november.
Een feestweek in Hoorn
ln 1851 vroeg.een lezer van het populair-wetenschappelijke blad "De Navorscher" zich af of het toen al jaren in
Hoorn bestaande rondlopen "met geoliede papieren
lantaarnen" (die men 'Sint-Maartens' noemde) in de
maand augustus te maken had met de viering van de
Bartholomeusnacht van 23 op 24 augustus. (De vraagsteller bleek niet bekend te zijn met de Londense kermis van die naam die vergezeld ging van "enkele dagen
lang oogluikend toegestane straatschenderij".) De redactie beantwoordde de vraag ontkennend.
Of moest men meer denken aan de herinnering aan de
viering van de verjaardag van Koning Willem I die op 24
augustus plaats vond, zoals de Hoornsche Courant in
1875 schreef. Het blad stelde de vraag hoe het toch
kwam dat de kleintjes bij die optocht altijd Sint-Maartensliedjes zongen. Niemand echter "denkt eraan de
kinderen hier dat genoegen te bederven, en evenals
vroeger zullen zij ook nu weer ongestoord langs het
Noord kunnen wandelen, en evenals in de laatste jaren
zullen onze knapen zich herinneren dat het werpen met
voetzoekers en ander vuurwerk verboden is. ( ...) Die
van zoiets houdt neme Bengaals vuur en steke dat af
( ... )".Na de feestweek berichtte de krant dat men genoten had in die week. Maar het toezicht dat leden van de
vereniging voor 'Volksvermaken' (opgericht in 1871,
VZ) uitoefenden was van lieverlede verslapt. Hoewel er
niet veel "geschoten" was, liep men des te meer met
flambouwen en brandend papier, en dat was niet verantwoord, aldus de krant.
Dit soort berichtgeving over het Hoornse Sint-Maartensfeest vinden we doorlopend in de dag- of weekbladen tot op het eind van de jaren dertig. Er was herhaaldelijk sprake van een week feest, waarin gedurende vijf
dagen het lopen van de jongeren met lampions de harten vertederde. De inkopen voor het feest concentreerden zich in de Kerksteeg (nu Lange Kerkstraat). Daar
was de winkel van Geertje Brandhof. Ze verkocht lampions, kaarsen, sterretjes, waspitten, rotjes, allemaal
ongevaarlijke artikelen. Het was dan ook altijd een gezellige week. Maar de baldadigheid van de oudere
jeugd, die veel voorkwam, wekte bij de volwassenen ergernis op. De overheid probeerde met verboden op de
verkoop van vuurwerk zonder voorkennis en/of goedkeuring van de commissaris van politie, met name van
begin augustus tot begin september, paal en perk te
stellen aan de ergste uitwassen.
Van 1908 tot 1945
In 1908 zou de Sint-Maartensviering menigeen lang heugen. Het lopen met de lichtjes door de kleinen ging over
in het afsteken van vuurwerk door de groten. Het begon al op de maandagavond, trok vele belangstellenden
en nam op de volgende avonden grotere vormen aan.
Sommige volwassen toeschouwers werden er later van
beschuldigd de opgeschoten jongens van geld te hebben voorzien voor het kopen van vuurwerk. Op de
woensdagavond was de situatie zodanig dat de passage

tussen Nieuwsteeg en Kerksteeg werd gestremd, terwijl
de (paarden)tram zijn dienst moest staken. De adjunctinspecteur van politie Sepp gaf zijn ondergeschikten bevel over te gaan tot charges met de degenstok en blanke sabel. Ook onschuldigen werden het slachtoffer.
Daarop kondigde burgemeester Joncheere op donderdag een samenscholingsverbod af voor meer dan vijf

Als 'Indianen' verhleed. 1965.

personen, dat hij op de maandag daarop introk. Voor
velen was het optreden van de heer Sepp onaanvaardbaar. Hij werd gezien als degene die de lont in het kruitvat had gegooid. Ene Huizenga beklemtoonde in een ingezonden stuk dat de ambtenaar goed was opgetreden.
Piet Eyken deelde enkele dagen later mee het daarmee
volstrekt oneens te zijn. Een commentator schreef: "Laten én politie én burgers tot de overtuiging komen dat
kalmte en overleg eigenschappen zijn in alle omstandigheden onmisbaar. Had iedereen dat overdacht in de afgelopen week, in Hoorn zou de rust niet verstoord zijn
geworden". Weken later vielen er vonnissen bij kantonrechter en arrondissementsrechtbank. Naast boetes
ook gevangenisstraf.
In de jaren daarna ging het er rustiger aan toe, hoewel
voetzoekers, donderbussen en vuurtjes op straat tot
het feest bleven behoren, ·naast de normale gang van
zaken: het laten zien van versierde tafeltjes, erebogen
langs de huizen, lampionnenoptocht. De krant zag in
1913 op de maandagavond een grotere drukte dan in de
jaren er voor. Meer kinderen dan anders namen deel
aan de feestvreugde, die "Flaneur" in een commentaar
als gemoderniseerd voorkwam. Want hij miste het onvervalste Sint-Maartenslicht in de vorm van "het ronde
van gaten voorziene blik, bevestigd op een lange stok".
Ook bleken de jongens en meisjes de tekst van de SintMaartensliedjes niet zo goed meer te kennen. Vandaar
dat "Flaneur" een geheugensteuntje in de krant plaatste, waarbij hij steunde op een Sint-Maartenslied dat Ter
Gouw in 1871 publiceerde:
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Sinte Sinte Maarten / De kalveren dragen staarten
De koeien dragen horens/ De kerken dragen torens
De torens dragen klokken / Oude vrouwen dragen rokken
Turf en de murf /En de maan die schijnt
De meid is mijn /Al is zij verbrand
De molen is verbrand / Er is geen beter meid in Holland.
De brand vliegt in de lantaren / De vonken vliegen eruit
Mooie meisjes lopen om garen / Mooie jongens om beschuit
Wie heeft buurman dronken gemaakt? / En de klepels
van de klokken?
Mooie jongens dragen broeken / Oude wijfjes schorteldoeken.

Een groepje beeldt Sneeuwwitje en de zeven dwergen uit. 1964.
(N.B. Ter Gouw en "Flaneur" schreven "meid". Mij lijkt
"mijt", in de betekenis van hooiberg, beter -te passen,
VZ).

Onze "Flaneur" zag veel lichtjes door de straten dwarrelen, meer dan anders. Ook de echte Sint-Maartentafels
werden in grotere aantallen rondgedragen. En met tevredenheid constateerde de commentator het succes
dat door de Hoornsche Courant met de plaatsing van
bovenstaand liedje was bereikt: "Ja, ik heb ze gezien die
tersluiks bij 't schijnsel der lampions nog eens een blik
sloegen op het knipsel uit de HC".
Het neutraal-liberale blad wekte op om het Sint-Maartensfeest niet uit te laten sterven, maar waarschuwde
ervoor het feest niet in ontaarding te laten overslaan.
Want ook nu had men gezien, dat de oudere jeugd, "die
veel gelei, eigen gelei, op zak had, meer dan ik toen ik zo
jong was" in grote mate vuurwerk had afgestoken: slangetjes, rotjes, voetzoekers, zevenklappers en ander tuig
kwam terecht in de portieken van huizen en winkels of
voor de voeten van de agenten. Die deden het ook nu
weer niet goed door niet al te streng op te treden! Toch
zag de krant deze handelwijze liever dan die van 1908.
Maar de teugels mochten niet al te los gelaten worden.
Met name werd optreden tegen de vuurblazers gevraagd: die hadden een fles petroleum in de zak, namen
een slok, hielden een lucifer voor de weer uitgespuugde
olie, en schrikten zo met grote vlammen de toeschouwers op.
Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de viering van SintMaarten in augustus roerig. De gebeurtenissen in 1932,
1933 en 1934, met grote vuren op de hoek van Breed en
Westerdijk en in andere straten, met donderbussen en
ander vuurwerk, met soms zeer krachtd<tdig optreden
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van de politie, riepen tal van reacties op. Burgemeester
Leemhorst kondigde weer samenscholingsverboden af.
Dat was na 1934 niet meer nodig. Hoewel er baldadigheden bleven, was de teneur van het krantennieuws, dat
de Sint-Maartensvieringen rustiger gingen verlopen.
Ondanks verduisteringsmaatregelen en het (latere) gebrek aan kaarsen handhaafde zich in de oorlogsjaren de
folkloristische traditie. Die bestond uit het "aanleggen
van erebogen en tegen de schemeravond kon men de
jeugd met lampions en met fraai opgemaakte tafeltjes
langs de huizen zien leuren, daarbij hun liedjes zingend
en de giften, meestal in natura incasserend, een
schouwspel, dat zich de komende avonden zal herhalen". De gift in natura was in 1943 nog wel zo welkom.
De snoep, de koekjes en het fruit waren toen echter
schaars geworden, zodat het nog slechts sporadisch
voorkwam dat de jeugd hiermee werd bedacht . De
vroeger voorkomende ongeregeldheden behoorden
vrijwel tot het verleden, hoewel men het op de lanen,
met name Drieboomlaan en Venenlaan, ook toen nog
wel eens aandurfde om met Sint-Maarten een fikkie te
stoken. De 001fogsomstandigheden verdrongen het
feest niet. Men verwachtte dat het feest in augustus
nog jaren zou voortleven.
Na de oorlog
In augustus 1945 was het nog moeilijk om vuurwerk af
te steken. De Oranjevereniging vroeg per advertentie
om breikatoen om het vuurwerk op koninginnedag,
31 augustus, door te laten gaan. Toch werd op maandag
27 augustus , de eerste Sint-Maartensdag, proces-verbaal opgemaakt tegen een 16-jarige jongen omdat hij
een voetzoeker in het Victoriatheater gooide.
Het was toen niet denkbeeldig dat het Hoornse SintMaartensfeest een roemloos einde zou krijgen. Ondanks het feit echter dat velen zich de nare incidenten
tijdens de Sint-Maartensfeesten van voor de oorlog herinnerden, wilde men - met voorkoming van de uitwassen - het fees t niet verloren laten gaan. Toen in 1947 de
Hoornse Gemeenschap werd opgericht waren haar eerste initiatieven de instelling van onderraden en de oprichting van een muziektent op de Kaasmarkt. De actiefste onderraad werd de Hoornse Jeugdraad. Die stelde
zich ten doel het Sint-Maartensteest in ere te houden en
in goede banen te leiden.
De Jeugdraad richtte zich in circulaires tot de Hoornse
bevolking. Ze slaagde erin die achter haar ideeën te
krijgen. Ze sloot aan bij de bestaande traditie van lampionnenoptocht, verkleedpartijen, versierde tafeltjes,
erebogen en guirlandes langs de huizen. Het gehele
Sint-Maartensfeest ging vier dagen duren. 's Avonds beoordeelde men respectievelijk de beste tafeltjes, erebogen en verklede deelnemers. Op de vierde avond reikte
men de prijzen uit. Om bedelpartijen om geld, zoals dat
in de vooroorlogse jaren nogal eens was gebeurd, te
voorkomen, deelde het bestuur hµis-aan-huis vellen
met zegels uit. Wie de meeste zegels ophaalde kreeg op
de laatste avond ook een prijs. In 1951 werden bij de gezinnen 130.000 zegels uitgezet, waarvan er 107.000 terugkwamen.
Het feest begon op de vierde maandag in augustus, een
week na lappendag. De middag en avond werden bestemd voor het tonen van de tafeltjes langs de huizen.
folklorist D. J. van der Ven zag hoe buurtmeisjes en
-j ongens elkaar probeerden "te overtreffen in de kuqstig
versierde met zand en schelpen, groen en bloemen opgesmukte tafeltjes, die als miniatuuraltaartjes worden
opgericht en worden verlicht door tientallen in het
zand gestoken kaarsjes". Hij zag vele kinderen met hun
tafeltjes van huis tot huis gaan. Ze zongen hun liedjes

die een regelrechte aanval waren op de goedgeefsheid
van de bewoners: "Geef mij een half centje/ Dan ben je
mijn beste ventje/ Geef mij een appel of een peer/ Dan
kom ik het hele jaar niet weer". Maar o wee, als de deur
voor de bellers niet werd open gedaan. Dan borrelde
het bij de kinderen van binnen en zongen ze: "Sinte
Maarten de deur is vast / Geef die man een klap op z'n
bast / Geef die vrouw een dikke zoen / Dan zullen ze de
deur wel open doen". Kregen de kinderen in het geheel
geen gehoor dan gingen ze maar "al te vaak over tot
een bekogeling met stenen en straatvuil van de huisdeur, waarachter de gierige bewoners zich schuil hielden".
Op de dinsdag waren de erebogen en -poorten aan de
beurt. Daar werd grote zorg aan besteed. Vele huizen
hadden een (primitieve) versiering van slingers en lampions en ook op die avond bewogen zich naarmate de
avond vorderde, hoe langer hoe meer verlichte lampions langs de straten. Van der Ven meende in deze grote zorg die aan de erepoorten werd besteed een
"Hoornse variant van Meitak en Oogstmei, van Meikrans en Oogstkroon" te herkennen.
Op woensdagavond waren speciale groepjes gevormd,
meestal buurt- of straatgewijs . Vooral Venenlaan en
Drieboomlaan leverden vele deelnemers.
De kinderen verkleedden zich en gingen met geverfde
gezichten de straat op, een eeuwenoud gebruik. Al in
de l 7e eeuw verbood men in Hoorn zulk soort "mommerij" door het jaar heen. De kinderen traden individueel op of in groepjes en beeldden uit: kabouters, elfen
en andere sprookjesfiguren (Sneeuwwitje en de zeven
dwergen, Hans en Grietje, Roodkapje, Assepoester), toneelfiguren (Kloris en Roosje, Snip en Snap), Sinterklaas en Zwarte Piet, Flipje van Tiel, danseresjes,
clowns, indianen, keurig in stijl geklede kampeerders,
jodelaars, Donald Duck's, Fakir Rano, het staatspensioen etc.
Een grote optocht besloot op donderdagavond de feesteli jkheden. Dan mocht alle jeugd, verkleed en met lampions, meelopen. De uitbeeldingen van de woensdagavond zag men altijd terug. Herhaaldelijk trokken meer
clan duizend kinderen langs de straten. Men verzamelde
zich op het Doelenplein, soms op het Gerritsland. Vandaar liep men langs Onder de Boompjes naar de Korte
Achterstraat, via de Gouw, de Gedempte Turfhaven, het
Breed en het Grote Noord naar de Rode Steen. Drie muziekkorpsen, 'Kunst na Arbeid', 'Apollo' en 'Crescendo'
begeleidden de stoet langs een route die door duizenden belangstellenden was omzoomd. Daar werden de
kinderen (vanaf de muziektent) toegesproken door óf
de burgemeester óf een bestuurder van de Jeugdraad.
Daar hoorde men ook of men in de prijzen was gevallen, die men de dag daarna kon ophalen. Na deze ceremonie ging ieder zijns weegs, moe maar voldaan.
Met de organisatie echter was een deel van de spontaniteit van het feest verdwenen. Hoewel er nog wel eens
een straatfikkie voorkwam, waren de rellen verdwenen.
Nu klaagden sommigen echter over de overlast van het
bellen van de jeugdigen overdag en vonden sommigen
het feest te lang. Toen de Jeugdraad in 1954 opriep om
a lleen tussen 4 en 8 uur langs de huizen te gaan commentarieerde het Dagblad voor West-Friesland: "Het
feest is sinds de oorlog keurig geordend; er wordt - heel
keurig - niet meer om een centje gebedeld; een keurige
jury beoordeelt de keurige kunstproducten van de
jeugd en een keurige optocht besluit het keuringsgeheel. Nu komen de keurige kindertjes ook nog op een
keurig uur aan onze keurige deurtjes bellen. Over een
paar jaar dan is Sint-Maarten hier keurig dood gemaakt".

De groep 'De Kalief en zijn harem' wist nog niet dat ze deel zou
nemen aan de laatste SinNVfaartensoptocht in augustus in
Hoorn. 1966.

De kinderen trokken zich echter van het verzoek niet
veel aan, bleven op de door hen gekozen momenten
langs gaan en toonden aan dat het feest niet dood was.
Wel kwam er een verandering in 1959. Toen werd besloten het feest met één dag te bekorten. Op de maandagavond trok men de beoordeling van tafeltjes en erebogen samen, op de dinsdag de groepjes, op de woensdag
de optocht. Ook besloot men af te stappen van het zegeltjessysteem en benadrukte men dat het de bedoeling was dat de kinderen tussen 4 en 7 uur langs de huizen gingen. In de jaren daarna werd de belangstelling
langzaam aan minder, hoewel de optocht nog altijd
meer dan duizend kinderen trok.
Door de verminderde belangstelling kortte men het
Sint-Maartensfeest in 1965 in tot twee dagen: dinsdag
en woensdag, en besloot men in 1967 in Hoorn het SintMaartensfeest in augustus niet meer te houden, maar
aansluiting te zoeken bij de traditionele feestdag op
11 november.
De Hoornse Jeugdraad wilde ook hier weer organiserend optreden. Ze verspreidde folders met de SintMaartenviering-nieuwe-stijl. De kinderen dienden tussen vijf en zeven uur met zelf gemaakte lampions langs
de huizen te gaan, waarna men gezamenlijk in optocht door de stad zou lopen onder begeleiding van de
drumband Jong Hoorn. Grote stortregens maakten van
dit eerste feest in november geen succes. Een poging
in het jaar daarop de gecostumeerde kinderoptocht
eind augustus weer tot leven te brengen werd een fiasco. Wel werd twee maanden later, Sint-Maarten op
grootse wijze gevierd. Maar de organisatie verdween.
Kinderen (én ouders) namen net als voor de oorlog het
heft weer in eigen handen. Ze gaan nu op 11 november
op het tijdstip dat hen (of hun ouders) schikt - maar altijd in de avond - langs de deuren, individueel of in
groepjes, met een gekochte lampion of met een uitgeholde biet.
Nostalgische herinneringen blijven slechts over voor
degenen die de viering van Sint-Maarten-in-augustus in
Hoorn meemaakten.
l. Wie een overzicht wil hebben van gebruikte literatuur en bronnen
kan aan de auteur een opgave vragen.
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Aanwinsten documentatiecentrum
Christ Staffelen
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn is het laatste
halfjaar weer met vele boeken en geschriften uitgebreid. Het betreft deels aankopen, maar gelukkig ook
deels schenkingen. Van enkele vermeldenswaardige
aanwinsten volgt hier een korte beschrijving.
Blijft u alstublieft aan het documentatiecentrum denken, want het is nog lang niet volledig. Ook komen er
geregeld aanvragen binnen voor oude kwartaalbladen.
Daaraan kan ik alleen gevolg geven bij voldoende
schenkingen.
Van mevrouw Loes van der Linden van SprankhuizenLighthart ontvingen we het boekje uit 1929 over de restauratie der Noorderkerk te Hoorn.
De heer Frans van Arenthals liep in 1986 stage in het
Westfries Museum . Naast het verzorgen van een tentoonstelling schreef hij een stageverslag met de titel
'Een onderzoek naar de economische maatregelen van
de stedelijke overheid van Hoorn tussen 1357 en 1572'.
Hierop vervolgde Frans zijn studie en voltooide in 1988
zijn doctoraalscriptie geschiedenis, waarvoor zijn stageverslag als basis diende. Deze scriptie 'De economie
van een Westfriese stad' met als ondertitel 'Maatregelen uitgevaardigd door de Hoornse stedelijke overheid
tot 1572' mochten wij van hem copiëren voor het documentatiecentrum. Het is een prettig leesbaar werk over
onder meer de belangrijkste economische activiteiten,
de ambachtsgilden, de markten, verkeer en havenwezen in Hoorn tot 1572.
Christiaan Schrickx stelde een aardig boekwerkje samen van krantenartikelen over het behoud--van de r.k.

'
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kerk van de H.H. Cyriacus en Franciscus van 13-10-1980
tot 7-10-1992. Het documentatiecentrum kreeg een
exemplaar van dit overzicht onder de naam Koepelkerk.
Een opmerkelijk boekwerk ontvingen we van de heer
D. Bakker van boekhandel Bakker. Het is de 'Naamlijst
voor den Telefoondienst' uit januari 1915. Dit is het 758
bladzijden tellende telefoonboek van Nederland uit die
tijd , ca. 39 jaar na de geoctrooieerde verbeteringen van
de telefoonverbindingen door Alexander Graham Bel!.
Alle verbindingen kwamen nog tot stand door bemiddeling van een of meerdere centralisten. Amsterdam en
Den Haag, zo zien we in het telefoonboek uit 1915, hadden al zoveel·aansluitingen dat ze twee centrales nodig
hadden voor de hele stad. Op bijgaande foto zien we de
telefoonkamer van het postkantoor aan het Grote Oost
begin jaren '20.
In 1897 werd de aanleg en exploitatie van het plaatselijke telefoonnet van Hoorn door de gemeenteraad voor
25 jaar in concessie gegeven aan de Bell Telefoon Maatschappij. De telefooncentrale zat vanaf het begin in het
in 1897 gebouwde postkantoor Groote Oost 28-30. Daar
bleef de centrale totdat omstreeks 1938 het gebouw aan
de Noorderstraat gereed was voor huisvesting van de
nieuwe centrale.
In onze aanwinst vinden we op de bladzijden 436 en 437
alle ruim 130 namen en adressen bij de toenmalig aangesloten telefoontoestellen in Hoorn. We treffen voornamelijk namen van bedrijven, middenstanders en notabelen aan. Sommigen daarvan zijn nu geheel verdwenen uit Hoorn, anderen nog altijd aanwezig op hetzelfde
adres of elders in de stad.
In het kwartaalblad van 15 maart van dit jaar kon u lezen over mijn contact met mevrouw Coni jn-Duijvens
uit Rotterdam. Naar aanleiding daarvan beloofde ik
nog iets te schrijven over De officieele Hoornsche Beurijdings-Revue 'Het gaat goed' uit 1945. Dit was een
productie van Johan M. Ridderikhoff. Gré de Reus
(nu beter bekend a ls Margreet van Hoorn) en Jac.
Broersen.
De revue ging op 31 augustus 1945 in première en de in
totaal 15 voorste llingen werden door ongeveer 8000 enthousiaste bezoekers bijgewoond. De baten kwamen
ten goede aan het Nederlandsche Roode Kruis .
De revue behandelde vele wederwaardigheden en gebeurtenissen uit de vijf oorlogsjaren. Bij enkele daarvan
horen de hierna volgende teksten.
ZWARTE HANDEL
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Ik handel in het zwart,
De handel heeft m'n hart.
Die zit me in 't bloed,
En 't gaat me reuze goed.
Er is niets wat me deert,
Zelfs niet als het volk krepeert,
Ik word zoo stiekem rijk,
Van 't aardse slijk.

Vier dam es van de telefooncentrale in het postkantoor Grote
Oost begin jaren '20.

Refrein:
Het gaat goed, meer dan goed,
't Gaat precies zooals het moet.
Wat doen mij leed en smart,
'k Verkoop boter en vet,
'k Rook een fijne sigaret,
Want ik handel in het zwart.
Ka n ik van U soms ook wat verdienen
Met een paar tienen doe je niet veel,
Het gaat goed, meer dan goed.
Gij de zorgen, ik de poet
Zoo krijgt e/l?een zijn deel.

Je couplet:
Het bomt en steunt en kraakt;
Met anti-plof en lappen
Wordt helsch kabaal gemaakt.
Vooruit maar jongens, trappen.
Och arme optimist,
Gesis, gefluit, een knal,
Een man die naar de lappen vischt.
Een hopeloos geval.
Refrein:
Jij ouwe, trouwe aftandsche wanhoopsfiets,
Wij hebben samen gezwoegd, maar niet voor niets.
Je moest vaak sjouwen, de boer op eiken dag,
Maar menig vracht werd thuis gebracht.
Langs Landwacht en langs Mof
De buren pech en wij een bof

2e couplet:
Ik handel in tabak,
Al is het niet mijn val<.
Ook help ik U aan zeep,
Een mens is nooit te leep.
Aan zijden directoirs,
(Al vind U het wat raars)
Een strop van twee, drie mille,
Lap ik aan mijn hiel.

FIETSENLIED

2e couplet:
Een bandelooze rit,
Op velgen die lawaaien;
Geen spaak meer in 't gelid,
Maar jij, een ouwe taaie.
Gaat door, opeens gekrak,
Een wiel dat het begeeft;
Een man, die steigert op een wrak,
Een fiets die niet meer leeft.

Tekst: Gré de Reus ,
Muziek: Bern. Haring.

Refrein.

H 00 R N.

(Rijkstelefoonkantoor.)

Diensturen: Werkdagen: van 8. - vm. tot 9.-'- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- 11Jll.
Het locale telefoonnet ia geopend: Werkdagen; van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-vm. tot. 9.-vm, van 1.-n11>
tot z.- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in bet Post- en Telegraafkantoor.
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Aan te vragen: "Rijkstelegraar."

De Archiefgroep 'Hoorn 1806'
Henk Saaltink

Opgedragen aan mijn voormalige medewerkers van
de archiefwerkgroep J Admiraal, Th. van Balen,
E. Huberts, H. Nijntjes, A. Pieter.se, JE. Pitstra-Basjes,
Röge, T Schrickx, H. Stapel, JA. v.d. Stel, H W Sweering, H v.d. Velde en alle anderen die hebben meegeholpen om een betere kijk op Hoorn in het fameuze
jaar 1806 te krijgen.

Voor enkele van onze leden is het een legendarisch begrip, andere staan je met glazige ogen aan te kijken, als
je het hebt over de archiefwerkgroep "Hoorn 1806".
Degenen die erbij waren, zien nog de eindeloze stapels
formulieren en oranje mappen. Sommigen zagen het
niet meer zitten en verlieten de gelederen van de snuffelaars. Uiteindelijk bleken voorliefde voor puzzelen en de
bereidheid een grenzeloze hoeveelheid gegevens in te
tikken noodzakelijk om het geheel tot het gewenste einde te brengen. Nu het gehele werkstuk aan de openbaarheid wordt prijsgegeven door overbrenging naar de archiefdienst, wil ik nog eens nagaan, hoe het zover gekomen is, wat we gedaan hebben en wat onze leden ermee kunnen doen. Want dat was de bedoeling,
de leden een hulpmiddel te bieden bij historisch onderzoek.

Hoe het ontkiemde
De idee voor een archiefwerkgroep is ontstaan in de
late zeventiger jaren, toen "Oud Hoorn" in een stroomversnelling terecht kwam. In Hoorn leerden we het
woord overloop kennen en merkten, dat de bevolkingsgroei ook gevolgen had voor de vereniging "Oud
Hoorn". Kwaliteit en kwantiteit van het ledenbestand
begonnen te veranderen.
De vereniging was niet langer een club van burgers uit
de betere stand, maar werd een verzamelplaats voor
vreemdelingen. Op een foto van het achtkoppige bestuur uit 1982, zien we alleen maar mensen die buiten
de stad geboren zijn. En het bestuur was hierin een afspiegeling van het ledenbestand.
De opmerking van de stadsbevolking, dat je om toegelaten te worden tot Oud Hoorn, minstens eigenaar moest
zijn van een huis aan de Doelenkade, veranderde in de
uitspraak dat ze bij Oud Hoorn niet eens wisten waar
de Kaasmarkt lag.
De vereniging kreeg een nieuw gezicht, doordat het bestuur veranderde. De bedaarde burgers moesten plaats
maken voor een stel jonge honden, die de hele zaak
overhoop gooiden. Wie de lijst van bestuursleden bestudeert, die Leo Hoogeveen in het eerste nummer van
deze jaargang publiceerde, ziet, dat er in de jaren vijftig
2 nieuwe bestuursleden aantraden, in de jaren zestig 8
en in de jaren zeventig 14!
En het was dan ook niet zo gek dat een grote groep leden eens wat meer wilde clan één maal per jaar een vergadering in een café bijwonen of een slaapverwekkend
jaarverslag te ontvangen, en dat het bestuur het daarmee volkomen eens was.

Korte tijd na elkaar verschenen er een kwartaalblad,
twee werkgroepen, één voor archeologie en één voor

archiefonderzoek en werden er rondwandelingen georganiseerd.
Moeilijke start
De archiefwerkgroep onder de enthousiaste en bekwame leiding van Leo Hoogeveen maakte na een redelijke
start een moeilijke periode door. Zelf bewaar ik nog de
beste herinneringen aan de uitstapjes en lezingen die er
het eerste jaar georganiseerd werden. Maar door een
aantal botsingen binnen de archiefdienst kwam het
plan, een geschiedenis van de volksbuurt rond de Italiaanse Zeedijk te schrijven, niet van de grond en na ongeveer twee jaar werd de werkgroep opgeheven.

De idee van een archiefwerkgroep bleef echter leven en
in de beginmaanden van 1985 begonnen we met een
tweede werkgroep. We hadden van het eerste onderzoek geleerd, dat het wel nodig is van een goed omschreven doelstelling uit te gaan, omdat je anders in
een oneindig gepriegel verzeild raakt en nooit tot een
afrondende conclusie komt.
We wisten, dat zich in het Hoornse archief een paar
stukken bevonden met een schat aan gegevens, waarvan tot dan nog weinig gebruik was gemaakt. Dat waren
het patentregister van 1806 en het verponclingskohier
van 1809. Het eerste geeft een overzicht van de beroepen die door een groot deel van de Hoornse bevolking
werden uitgeoefend , het tweede laat nauwkeurig zien,
wie de huizen- en grondbezitters in de stad waren. De
vragen die je met dit materiaal zou kunnen beantwoorden, waren gauw gesteld.
Hoorn maakte in de eerste vijftien jaar van de negentiende eeuw economisch een zware tijd door. Hoe hadden de Hoornse mensen zich door die tijd heengeslagen? De handel van de V.O.C. was verdwenen. Veel mensen kwamen zonder werk te zitten. Wat waren al die
werkelozen gaan do~n?
Voor we die vragen konden beantwoorden, moesten we
al de mensen die in die twee archiefstukken voorkwamen op een rijtje te zetten. We begonnen vol goede
moed. Dat het er een kleine 3000 waren, wisten we toen
gelukkig nog niet.
Patentregister en verpondingskohier
Voor je een bronl voor je onderzoek gaat gebruiken,
moet je wel weten waar hij oorspronkelijk voor gemaakt is. Een belastingkohier bezit een andere graad
van betrouwbaarheid clan een kroniek van Klaas van
Voorst. Daarom een paar woorden over het patentregister en het verpondingskohier.

Het patentregister is de verantwoording van een belastingambtenaar voor afgegeven patenten. Een patent
was toen een gezegeld biljet met toestemming om een
daarin omschreven beroep uit te oefenen. Volgens een
in 1806 door minister van Financiën Gogel ingevoerde
wet moest ieder die een ambacht of een bedrijf wilde
uitoefenen, voor het opgestempelcle zegel betalen. Natuurlijk was de wet ingevoerd om de staat aan gelei te
helpen, maar ook hoopte Gogel door het invoeren van
de patenten de oude gilde-organisatie de nek om te
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draaien. Voor die tijd moest ieder die een ambacht of
een bedrijf uitoefende, lid zijn van een gilde. Er waren
nogal wat Nederlanders die tegen opheffing van de gilden waren, soms uit louter behoudzucht, maar ook omdat de gilden belangrijke sociale functies vervulden, zoals het ondersteunen van weduwen van overleden gildemeesters of het verzorgen van de begrafenissen van
de leden van het gilde. Voortaan was voor uitoefening
van een ambacht geen toestemming van het gilclebestuur nodig, maar kon ieder die de zegelkosten van het
patent voldeed, het gewenste bedrijf of ambacht uitoefenen. In het register boekte de ambtenaar de naam
en het ambacht of bedrijf van de aanvrager, zijn adres
bestaande uit een wijk- en een huisnummer en het betaalde patentbedrag.
Het verpondingskohier is een lijst van onroerende goederen (gebouwen en percelen grond) waarover men
verponding, een grondbelasting, moest betalen. De verponding was in tegenstelling tot het patent een zeer oude belasting, die al in de middeleeuwen werd geheven.
Deze belasting werd geheven van de inkomsten van onroerend goed. Naar aanleiding van de belastingherziening van Gogel werd een nieuw verpondingskohier opgemaakt.
In dit kohier werden vermeld het voor de verponding
verschuldigde bedrag, het adres van het huis, ditmaal
bestaande uit een letter voor de wijk en een huisnummer, de naam van dé eigenaar van het huis of het
grondstuk en een omschrijving van het belaste perceel.
Dat laatste kon uiteenlopen van eenvoudig "huis" tot
"huis met erve en zeemmolen" of "huis met stadhuis".
Het verschil tussen het patentregister en het verpondingskohier is, dat bij de patenten het initiatief van de
aanvrager uitging, maar bij de verponding van de overheid.
Niemand was verplicht een patent aan te vragen, maar
had dan ook bij niet betaling het recht om het betreffende beroep uit te oefenen, terwijl iedere grond- of
huiseigenaar wel verplicht was grondbelasting te betalen, of hij wilde of niet. Het verschil tussen deze twee
bronnen is niet zo belangrijk, omdat de meeste mensen
uit economische overwegingen toch wel gedwongen
waren een beroep of bedrijf uit te oefenen en dus een
patent aan te vragen.

Langzame voortgang
Belangrijker is , dat bepaalde beroepsgroepen geen patent behoefden aan te vragen. De patentverplichting
was er voor beroepen die zich daarvóór in een gilde
hadden moeten verenigen, en die verplichting had niet
gegolden voor boeren en zeelieden2. Het patentregister
bevat dus niet alle beroepsbeoefenaren in de stad. Het
was een van de eerste problemen die we al werkend tegenkwamen en we hebben het nooit kunnen oplossen.
Maar er kwamen er meer. Er ontstond de behoefte de
godsdienstige gezindheid te bepalen, omdat we de indruk kregen dat alle Hoornse vissers die we konden
achterhalen, remonstrants waren, in de textielhandel
de meerderheid katholiek was en het huiseigendom geconcentreerd was in joodse handen. Het lukte vrij aardig uit allerlei bronnen de kerkelijke gezindte van de inwoners van Hoorn te bepalen waarbij de meeste van
onze veronderstellingen bevestigd werden.
Een kwestie waar we niet geheel en al zijn uitgekomen
is dè adressering voor de onderzochte panden. De in
1796 ingevoerde indeling van de stad in 19 wijken3 werd
zowel in het verpondingskohier als het patentregister
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gebruikt, zij het dat het eerste boek voor de wijkaanduiding letters en het tweede cijfers gebruikte. De volgorde van de huizen in de wijken kwam aardig overeen,
maar de straatnamen ontbraken. Door eindeloos vergelijken met andere bronnen als begraafregisters, notariële akten en na 1811 akten van de burgerlijke stand kon
het grootste deel met het nodige voorbehoud bepaald
worden. Een ander obstakel bij het juist vaststellen van
de ligging van de huizen was het feit, dat sommige huizen door meerdere gezinnen , andere helemaal niet bewoond werden. De rest van de problemen laat ik ter wille van de plaatsruimte achterwege.
Vanaf het begin waren de binnengekomen gegevens per
gezin op bladen genoteerd. Als gezin werd een bij elkaar wonende groep personen beschouwd. Dienstboden, leerjongens, inwonende oude grootmoeders werden dus tot het gezin gerekend. Op dit moment zijn er
2924 bladen ingevuld.

De computer in en verder
Gegevens van 3000 gezinnen zijn alleen nog via een
computer te bewerken. Daarvoor moesten de gegevens
van de kaarten worden overgebracht in een zogenaamde database, een soort electronische kaartenbak. Het
was ons lid Joke Admiraal die al de bijzonderheden van
de Hoornse bevolking in zo'n systeem heeft ingetikt te
beginnen met wijk A nr. 0001, Rode Steen westzijde,
waar gevestigd was Dirk Groen, logementhouder met
minder dan 5 kamers, tapper van wijnen en sterke dranken en verkoper van melk4 tot en met wijk T nr. 120,
Pompsteeg, op welk adres verbleef Christiaan Kars,
zonder nader aangegeven beroep.
In 1992 was het systeem min of meer gebruiksklaar. Dat
wil zeggen, dat de gegevens van de 3000 gezinnen gebruikt konden worden door bezitters van een computer, die bovendien met het gebruikte computerprogramma moesten kunnen omgaan. Van gebruik van de gegevens in een artikel buiten enkele bijdragen in dit kwartaalblad is het nog niet gekomen. Vooralsnog schijnt dit
aanvankelijk gestelde doel, wat te hoog te zijn gegrepen. Om echter het resultaat van met zoveel enthousiasme verricht werk ongebruikt in de kast te laten liggen, vond ik ook jammer.
Ik heb dus in overleg met Jan de Bruin, medewerker
van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, besloten
het werk van "Hoorn 1806" ter beschikking te stellen
van de Archiefdienst. Bezoekers van de archiefdienst
kunnen de gegevens raadplegen, voorlopig alleen op
dinsdag- en donderdagmiddag na afspraak met Jan de
Bruin of één van zijn collega's. Binnen afzienbare tijd
krijgt de archiefdienst de beschikking over een computer voor bezoekers en is het maken van een afspraak
niet meer nodig. Een handleiding voor het oproepen
van de gewenste gegevens en een overzicht van wat de
database biedt, is op de studiezaal van de Archiefdienst
aanwezig. De database geeft de volgende bijzonderheden van de Hoornse bevolking in 1806: Wat de huizen
betreft: het huisnummer, bijzonderheden van het pand,
of de bewoner het huis in huur bezat of in eigendom,
welke bedrag hij voor de verponding betaalde, aan welke straat het huis stond en wie de eigenaar was. Wat de
bewoners aangaat: naam van de hoofdbewoner, zijn
doopdatum en -plaats, zijn bedrijf of ambacht, zijn huwelijk, dezelfde gegevens voor zijn echtgenote en de
medebewoners, bijzonderheden over de verkoop van
het huisS. Tenslotte als voorbeeld de gegevens van een
enkel gezin.

Henk Saaltáik (r.) geeft Jan de Bruin oan de archiefdienst een floppy met alle gegevens van 'Hoorn 1806'.

1. Grof gezegd is een bron alles waaruit men voor zijn
onderzoek gegevens kan putten.
2. Het Rijnschippersgilde was meer een verbond van
kooplieden en geen ambachtsgilde. Daarom behoefden
de schippers geen patent te betalen. Boeren waren er
praktisch niet in de stad. Melkboeren, die meest eigen
vee hadden , betaalden wel patent.
3. De indeling was ingevoerd ten behoeve van de verkiezing voor de Nationale Vergadering, de eerste Nedelandse volksvertegenwoordiging.
4. Een van onze leden vroeg zich af, of Dirk een melkboer met alcoholische problemen was, of kamers verhuurde waarbij de gasten elke morgen getracteerd werden op melk met een borrel.
5. Omdat het patentregister in 1806 is opgemaakt en
het verpondingskohier in 1809, is onderzocht of het betreffende pand tussen deze twee jaren van bezitter is
veranderd. Er is naar gestreefd zoveel mogelijk ook wat
het eigendom betreft de toestand van 1806 weer te geven. Bezitswijzigingen tussen 1806 en 1809 zijn hier genoteerd.
6. Volgens het verpondingskohier wijk H nr. 96 of volgens het patentregister wijk 8 nr. 94. Op de kadastrale
kaart van 1830 komt het pand voor op blad A als
nr. 430. Nu Grote Oost 19.
7. HS: Huis zonder erf of tuin. EG: het pand is eigendom
van de bewoner.
8. on: onbekend. De doopdatum en plaats van herkomst van Bresser waren niet te vinden.
9. 01: Het volgende is het eerste door hem uitgeoefende beroep. Omdat de inkomsten erg laag.wáren, oefenden veel personen meerdere beroepen uit. Om te con-

troleren hoeveel beroepen men gemiddeld had, is het
aantal beroep~n van -ieder genummerd. f.9 is de prijs
van het patent vo0r het uitoefenen van het beroep van
koekenbakker.
10. 10 is een codering voor de namen van de geboorteplaatsen, om de immigratie in Hoorn te kunnen bepalen. f. 3.- is het middel op het trouwen, een belasting
die geheven werd bij het huwelijk en afhankelijk was
van het eigen vermó'gen. f. 3.- werd geheven bij een
eigen vermogen van f. 300 tot f. 2000.
11. GR: gereformeerd (nu Ned. Hervormd) gedoopt.
12. nvt: Niet van toepass ing. Het huis is in de jaren
1806 - 1809 niet van eigenaar veranderd.
1

(Gegevens betreffende het huis)
Huisnr: H096; 8.094; KA 4306.
Gebouw: HS;EG7 Verponding: f.7 .Straat: Oost NZ, hoek Hogesteeg ten 0.
Eigenaar: Bresser, Fredrik
(Gegevens betreffende de bewoners)
Hoofdbewoner: Bresser, Freclrik
Doop: ons
Beroep: 01; koekebakker; f.99
Huwelijk: 1785-02-17; Hoorn; 010; f.3-10
Echtgenote: Pootjes, Selia.
Doop echtgenote: 1766-08-24; Hoorn; 010; GRii
Medebewoners: on
Bijzonderheden: nvt12
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De bronnen van Velius

Hoe Petrus Junius over Hoorn
'mijn geboortepiek' schrijft
Dirk van Miert
Dirk van Miert (1974) studeert aan de Universiteit
van Amsterdam Spaans en Latinistiek, het laatste
met een specialisatie Neolatijn, in het bijzonder het
Latijn van de Hollandse humanisten. Momenteel
werkt hij onder begeleiding van prof. dr. C.L. Heesakkers. Hij is prof. Heesakkers zeer erkent elijk voor
het kritisch nalezen van dit artikel (een afstudeerscriptie over de Batavia, het hoofdwerk van Hadrianus Junius).
Met bewondering en belangstelling heb ik na het lezen
van de recensie in het vierde nummer van 1996 van
Oud Hoorn het boek van Van der Knaap en Veerkamp
ter hand genomen. In de recensie was mijn aandacht in
het bijzonder getrokken door de passage over enkele
van Velius' bronnen, namelijk een 'Origo Civitatis Hornensis' (in het vervolg afgekort als OCH), dat zich, o.a.
met een 'De prima fundatione Civitatis hoernensis' in
een Haarlems Hs. bevindt; verder het 'Latijnse boeksken', in bezit van en misschien geschreven door Petrus
Junius; en het in de British Library aangetroffen handschrift van een 'Chronicon Hoernensis Monsterii et Comitum Hollandiae' (CHMCH) .
In de recensie wordt de vraag opgeworpen of Petrus Junius wellicht de auteur is van CHMCH. Naar mijn mening behoort deze optie tot het rijk der onwaarschijnlijkheden. In het onderstaande zal ik enkele argumenten
aandragen ter ontkrachting van deze theorie. Ik zal
daarbij gebruik maken van een zesde bron waar Velius'
gebruik van maakt , naast de op p. 139 van de recensie
en op p. 19 van Uit de schemer genoemde vijf bronnen.
Het betreft hier het hoofdwerk van Petrus Junius' geleerde zoon Hadrianus (15 11-1575)1. de Batavia waar, in
een hoofdstuk over de belangrijkste steden van Holland, ook enkele pagina's gewijd worden aan Hoorn, de
geboortestad van de schrijver.2
In Uit de schemer van Hoorns verleden krijgt de kwestie bijzondere aandacht op p. 18 en p. 25. Op p. 18 komt
het Latijnse Boeksken aan de orde. Velius maakt daarvan tweemaal melding en brengt het in verband met
Petrus Junius. Op p. 95 van de vierde druk (na het verhaal over de Hoornse lijfwacht bij de tent van Karel de
Stoute) schrijft Velius: "Dit vind ik onder de schriften
van Junius in een oud Latijnsch Boeksken/ handelende
van enige bysondere geschiedenissen van onse Stad/
en (na mijn gissinge) geschreven voor 't sestig jaren of
eerder." Velius' formulering is hier wat duister: een
"oud Boeksken" dat zich bevindt "onder de schriften
van Junius". Mag men op grond hiervan aannemen dat
Petrus Junius3 de schr ijver was van dat bewuste boeksken? Afgaande op wat Velius op p. 636 over Petrus Junius en diens vermeende boeksken zegt ("Ik hebbe seeker Latijns Boeksken gesien/ 't welk ik meene dat van
hem beschreven is ... ") hebben enkele mensen die een
schets van het leven van Petrus' zoon Hadrianus hebben gemaakt, aangenomen dat Petrus Junius inderdaad
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de auteur was van het boekje.4 Velius' zelf is echter
minder zeker van zijn zaak: hij 'meent' dat het boeksken door Petrus is geschreven. Bovendien brengt hij in
de eerste druk van zijn Chronijck, bij de anecdote over
de oplettendheid der Hoornse wachters, het boeksken
nog niet in verband met Junius.
Op p. 25 van Uit de schemer wordt de vraag opgeworpen hoe CHMCH in Engeland terecht heeft kunnen komen. Als het Latijnse Boeksken waarvan Velius melding
maakt, in het bezit is geweest van Petrus Junius, clan is
het na diens dood in 1537 zeer waarschijnlijk overgegaan in handen van Hadrianus. Junius junior woonde
enige tijd in Engeland, in dienst van graaf Henry van
Sur rey. Toen deze in januari 1547 op last van Hendrik
VIII werd geëxecuteerd, werd zijn verzameling boeken
en handschriften, toen hijzelf toevallig afwezig wass, geconfisceerd. Onze Hoornse humanist heeft zich veel
moeite getroost de boeken terug te krijgen, zo wordt
ons uit een brief van hem duidelijk6. Hij wist van enkele
banden waar die zich bevonden: Cogor hac de ipsa causa frequentius potentiorum et apud quos mei libri delitescunt, limina terere: "Om deze zelfde reden ben ik gedwongen om de deur plat te lopen van de invloedrijkeren en 'van hen' bij wie mijn boeken verborgen zijn". Hij
wist ook wanneer hij met dit karwei klaar zou zijn: !stud
negotium quum primo quoque tempore confecero (conficiam autem, uti spero, sequente hebdomada,) etc.:
"Zo spoedig mogelijk als ik deze taak zal hebben voltooid (en ik zal dat, naar ik hoop, volgende week doen),
enz."

Heel vreemd
Het is echter zeer de vraag of Junius zijn hele bibliotheek weer compleet heeft kunnen krijgen: uit de geciteerde brieffragmenten blijkt dat de verzameling verspreid was. Zijn bibliotheek bestond behalve uit gedrukte banden, ook uit handschriften. Junius' eerste
publicaties stammen uit dit decennium: in 1548 verscheen van zijn hand een Grieks-Latijns Woordenboek.
Het handschrift daarvan had hij kennelijk wel kunnen
redden, of hij had het bij zich toen zijn bibliotheek geplunderd werd, of het lag reeds bij de drukker. Onder
de minder fortuinlijke manuscripten zou zich CHMCH
hebben kunnen bevinden. Dat het werk in het bezit geweest is, eerst van Junius senior en vervolgens van Junius junior, is dus niet onmogelijk: het zou zelfs verklaren hoe het handschrift in Engeland terecht is gekomen.
Het blijft echter heel vreemd dat Velius dan inzage zou
hebben gehad in CHMCH: er zou dan een afschrift van
moeten hebben bestaan, een afschrift dat in het bezit
moet zijn geweest van Junius, zoals Velius op p. 95 van
zijn Chronijck zegt. Maar om welke Junius gaat het hier
eigenlijk? P. Scheltema betoogt in zijn Diatribe (p. 8. Zie
boven, noot 3) dat het om Petrus gaat en niet om Hadrianus. Maar hij gaat er in zijn argumentatie vanuit dat
de door Velius genoemde Junius het boeksken geschreven heeft. Inderdaad heeft Hadrianus nooit zo'n werk

geschreven. Maar het is opvallend dat Hadrianus voor
zover ik weet ook nergens melding maakt van zijn vader als auteur van een boekje over de geschiedenis van
Hoorn. In zijn ruim 400 bladzijden tellende Batavia verwijst onze geleerde Hoornaar voortdurend naar klassieke, middeleeuwse en contemporaine schrijvers of bronnen. Het is opvallend dat in de paar pagina's die hij
wijdt aan Hoorn, geen melding wordt gemaakt van het
werkje van zijn vader. Junius junior spreekt altijd met
veel eerbied over zijn vader. Hij noemt hem in zijn stukje over Hoorn dan ook met name: "Ik herinner me tameIij k goed van mijn vader Petrus Junius, destijds burgemeester van deze stad, vernomen te hebben dat die bewuste situatie [nl. van de vruchtbare grond van Hoorn]
hem vroeger door zijn overgrootouders is verteld."7
Waarom verlaat onze humanist zich op een enkele herinnering uit de kindertijd, hoe sterk zijn geheugen ook
was? Waarom zou Junius geen gebruik van zijn vaders
boekje als mogelijke bron hebben gemaakt, terwijl hij
zich veel moeite heeft getroost om zoveel mogelijk
bronnen te bemachtigen voor zijn geschiedwerk: in een
brief aan de Spaanse humanist Benito Arias Montano,
vraagt hij de geadresseerde of die voor hem bij de paus
wil bemiddelen opdat Junius boeken kan lezen die op
de index van verboden boeken stonden - boeken die Junius nodig had voor zijn geschiedwerk.8 In een andere
brief schrijft hij het plan te hebben om een studiereis te
maken langs de Hollandse steden, op zoek naar bronnen voor zijn werk.9 Wie meer wil weten over Junius' leven, zijn werken (met name zijn Batavia), verwijs ik
naar mijn "De voorwoorden van Hadrianus Junius' Batavia".JO

Onwaarschijnlijk
Naar mijn mening is het zeer onwaarschijnlijk dat Pet rus Junius ooit een boekje over Hoorn heeft geschreven en is de door Velius op p. 95 genoemde Junius wel
degelijk Hadrianus Junius. Diens dochter Clara was getrouwd met Meindert Verlanius, die enige tijd burgemeester was van Hoorn. Uit dit huwelijk werd de medicus Albert Verlanius geboren, die een vriend was van
Velius en er voor zorgde dat enkele geschriften van zijn
grootvader Hadrianus het Jicht zagen.11 Het is waarschijnlijk dat Velius dus via de kleinzoon van Hadrianus
Junius inzage heeft gehad in diens nalatenschap, een
nalatenschap waarin zich zeer wel dat Latijnse boekje
heeft kunnen bevinden. Het is ook waarschijnlijk dat de
geleerde Hadrianus een boekje over de geschiedenis
van Hoorn heeft bezeten. Velius' aanname op p. 636 van
zijn Chronijck, als zou dit boekje door Petrus Junius geschreven zijn is niet meer dan een hypothese.
Voorts denk ik niet dat het genoemde Latijnse boeksken hetzelfde is als CHMCH. In de eerste plaats telt
CHMCH 286 pagina's: te veel voor een 'boeksken'. En
ten tweede schrijft Arie van Zoonen in zijn recensie
over het boek van Van der Knaap en Veerman: "Voor Velius geven ze aan, zoals Heeres al eerder deed, dat Velius alleen de 'Origo' kende en daarvan veel gebruik
heeft gemaakt, maar dat hij van de drie andere handschriften niet op de hoogte is geweest." Dit betekent
dus dat Velius CHMCH niet kende, maar wel een Latijns
boekje over de geschiedenis van Hoorn uit de nalatenschap van Hadrianus Junius.
Samenvattend stel ik me de loop der gebeurtenissen als
volgt voor: Petrus Junius is geïnteresseerd in de geschieden is van Hoorn (Hadrianus .zegt dat zelf) en is in
het bezit van CHMCH. Hij overlijdt _in 1537. Zijn zoon
Hadrianus, die er clan net twee jaar studie aan de universiteit van Leuven op heeft zitten en op het punt
staat naar Italië te vertrekken om daar te promoveren,

erft het literaire bezit van zijn vader, waaronder
CHMCH. In Engeland gaat CHMCH voor Hadrianus verloren. Hij komt later, bij zijn onderzoek voor de Batavia,
wel in het bezit van een Latijns boekj e over de geschiedenis van Hoorn. Velius ziet dit boekje in ('onder de
schriften van Junius') en neemt aan dat het dan wel
door Petrus Junius geschreven zal zijn. Latere geleerden nemen d it zonder meer over en zo neemt men gemakshalve aan dat Petrus Junius de auteur was van een
verloren gegaan Latijns boekje.
En het Latijnse boekje zelf? Dat zou best eens het in het
Latijn opgestelde geschrift kunnen zijn dat tesamen
met vier andere geschriften is overgeschreven door Jan
Buyes, wiens handscJuift te Haarlem wordt bewaard.
De prima fundatione Civitatis hoernensis heet dat Lat ijnse geschrift, 11 folio's klein. Van der Knaap en Veerman over dit geschrift: "Men leest daarin een aanzienlijk aantal feiten uit de geschiedenis van Hoorn, die echter zeer beknopt worden weergegeven. Je zou haast
denken aan een inhoudsopgave" ." (Uit de schemer, p.
22 en 23). Zouden dit de 'Annales' zijn waar Hadrianus
Junius in zijn kort overzicht van de geschiedenis van
Hoorn in de Batavia melding van maakt?
Ik heb echter niet willen uitzoeken door wie het 'Latijnse Boeksken' is geschreven; ik heb slechts willen duidelijk maken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het door
Petrus Junius is geschreven. Van Zoonen schrijft in zijn
recensie (p. 140): "Was CHMCH het boekje van Petrus
Junius? Had Velius het gebruikt? De onderzoekers beantwoorden deze laatste vraag negatief." Wat die laatste vraag betreft vertrouw ik op het oordeel van de onderzoekers. Wat de eerste vraag aangaat: d ie beantwoord ik ook negatief.

J unius over Hoorn
Ter afsluiting van deze overwegingen volgt hier een
vertaling die ik maakte van Junius' beschrijving van
Hoorn.1 2 Hoorn ligt op twee mijl afstand van Enk-
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huizen13 en het is mijn geboortepiek. Waar de stad zijn
naam oorspronkelijk aan ontleent, heb ik niet duidelijk
kunnen achterhalen. Ik ben daarom niet van zins een
oorsprong als waar en vaststaand aan de naam toe te
schrijven, om niet de indruk te wekken dat een al te
verheven oorsprong eerder door liefde voor mijn geboortestad dan op grond van vaststaande gegevens is
ingegeven. Ik ben namelijk de mening toegedaan dat
het mensen met verkeerde bedoelingen eigen is om bedrog te plegen en leugens te verspreiden om zo een
gunstige beoordeling van de stad te bekomen.
Niettemin ben ik geneigd te denken dat de naam
'Hoorn', die ook wel 'horen ' betekent, aanvankelijk ontleend werd aan de baai van haar haven, die langwerpig
is als een gekromde hoorn (een haven die er zo uitzag
noemden de Grieken zelfs 'kéras'I4 - aldus Moschopolos - en Cicero rept van de 'hoorn van een haven', zij
het in i.ets andere zin). In ieder geval is zo'n vorm van
de haven hier tot op de dag van vandaag nog waarneembaar.15
Anderen houden staande dat de naam gegeven is vanwege de drie herbergen, die niet ver van een schutsluis
die men de Kuil noemde (afgeleid van het woord voor
gracht) waren neergezet als de eerste gebouwen van de
stad. De meest opvallende van die drie liet bij wijze van
uithangbord van het huis een hoorn zien.16 Daar pleegden passerende reizigers als gasten uit den vreemde
onderdak te vinden en ook nu staat dat gebouw, opgetrokken uit een zeer stevige constructie van dikke muren, nog overeind, midden op het stadsplein, waar de
markt is.
De optie van de militaire roem, die berust op de kromhoorn of de krijgstrompet (in de volkstaal beide
'hoorn" geheten) of op het samenklinken van die
hoorns, zou ik hier niet naar voren willen halen; alsof
daar de sleutel zou liggen tot de oorsprong van de
naam van een stad die op haar ver afgelegen plaats buiten bereik van het wapengekletter lag, dit ondanks het
feit dat de stad een dergelijke krijgstrompet in haar wapen voert.
Hoe het ook zij, ik hecht geen groot belang aan de
kwestie: wel staat vast, zoals alles klein begint, dat men
rond het jaar 1300 voor het eerst begon te bouwen en
regelmatig de plek te bezoeken, omdat Deense schepen
in tamelijk grote aantallen met hun grofvee koers zetten
naar de baai. En sinds die vroege tijd is daar een gerespecteerde plek, die in grote getale door veehoeders
wordt bezocht, zodra in de maand april de eerste wind
waait uit het noorden of het oosten en de Deense kotters uit Jutland het anker plegen te lichten. Ik ben de
mening toegedaan dat die bewuste plek van oudsher
uitverkoren is geweest voor de koeien vanwege de
vruchtbaarheid en de goede staat van de weidevelden,
waar volop gras groeit.
Ik herinner me nog goed van mijn vader Petrus Junius,
destijds burgemeester van deze stad, vernomen te hebben dat die bewuste situatie hem vroeger door zijn
overgrootouders is verteld. In de Annalen!? tref ik aan
dat op die plek een houten kapelletje heeft gestaan, gewijd aan Sint Cyriacus, aan wiens patronaat de stad is
toevertrouwd. Het lag buiten de dijk die de stuwing van
de zee tegenhield en is ongeveer dertig jaar nadat men
begon te bouwen in de as gelegd door een toevallige
brand.
Deze stad staat bekend als het centrum en de belangrijkste stad der Frisii Minores, de bewoners van WestFriesland of 't Bovenrijnse. De stad was vooraanstaand
tijdens de prelatuur van de Deken, die de Utrechtenaren vroeger als vicaris van West-Friesland stuurden,
een ambt dat nu is overgegaan op de bisschop van
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Haarlem. De residentie die daar ooit met veel pracht en
praal en onder geweldige kosten was opgetrokken,
staat nog altijd overeind en doet dienst als zetel voor
de proost.
Het is een rijk bevoorrade stad, overlopend van levensmiddelen en zuivel, en voor de helft bespoeld door de
zee. Het overige gedeelte wordt omringd door aangename akkers en stralende weidevelden met rijke en allerminst in het verborgen liggende dorpen. Hoorn heeft
vrij brede straten, iets wat aan steden een bijzondere
charme en schoonheid pleegt te geven. De stad heeft
een veilige en rustige haven in het midden van de baai.
De kalmte van die haven is intens en was vroeger nog
intenser, toen tegenover de haven en de stad een eiland
met een dorpje erop, Dampten genaamd , het geweld en
de kracht van de zee in die baai , opgezweept door de
Zuidenwind, opving en afbrak. Als kind herinner ik me
dat overblijfselen van dit dorp (gereedschap, kommen
en zware koperen ketels) gedurende een hevige storm,
die de golven van de zee alle kanten opblies en ver uit
elkaar dreef, via de toen begaanbare zeebodem naar de
stad zijn gedragen door een paar burgers van voorbeeldige moed, die door de buit waren verlokt tot minachting van het levensgevaar.
Culinaire lekkernijen maken Hoorn beroemd: de stekelbaarsjes, die bij nuttiging nergens ter wereld het verhemelte beter weten te strelen (net als de oesters het
meer van Lucrinusl8), en ook de overdadige opbrengst
van witte penen (wortels die net als pastinaak tamelijk
bol zijn). Ze worden vanwege hun opvallend goede kwaliteit beschouwd als een lekkernij en door de groenteboeren Hoornsen genoemd. Plinius memoreert dat keizer Tiberius ze zó lekker vond, dat hij het bevel gaf dat
ze elk jaar vanuit Gelduba, een vesting gelegen aan de
Rijn, naar hem, helemaal naar Rome, overgebracht
moesten worden.19
l.

2.

3.

4.

5.

6.

Voo r Junius' geboorte- en sterfjaar, cf. .J.W. de Crane, in diens Iets
over het geboorte- en sterfjaar van Hadianus Junius, in P. Scheltema, Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde, Amsterdam 1844, pp.167-173. Het sterfjaar dat Velius'
geeft, 1574 (4e druk 1740, p. 638 en 64 1, en in de rand van het
portret van 1-ladrianus .lunius), is foutief: het moet 1575 zijn.
Waarschijnlijk is van deze bron gebruik gemaakt voor het straatnaambordje van de .Juniusstraat, dat meldt: "Dr. Adrianus Junius,
Geleerde, 1511-1 514."
Hadriani Junii, Medici Hornani Batavia. In qua praeter gentis et
insulae antiquitatem, etc. Lugduni Batavorum (Leiden) 1588,
pp.279-281.
Er is geopperd dat het hier niet om Petrus Junius zou gaan, maar
om zijn zoon Hadrianus. Ervan uitgaande dat de genoemde .Junius de schrijver is (en niet de bezitter) van het boeksken, betoogt
P. Scheltema in zijn Diatribe in Hadriani .lunii vitam (Amstelodami 1936, p.8) dat deze optie niet houdbaar is.
Bijvoorbeeld de schrijver van het anonieme levensschetsje dat
vooraf gaat aan een editie van een groot aantal brieven van Hadrianus Junius, Epistolae quibus accedit ejusdem vita et oratio de
artium liberalium dignitate, Durdrechti 1552 [het jaartal is een
zetfout: het moet 1652 zijn ), *3r. en verder P. Scheltema in zijn
Diatribe,p.8.
Het is dus niet zo dat Junius 'hals over kop de benen moest nemen met achterlating van zijn hele bezit aan boeken', zoals op
p.25 van Ui t de schemer staat.
Cf. P.Scheltema, Hadriani .Junii epistolae selectae nunc primum
editae, Amsterdam 1839, p.4: Absente me procul in Nordfolkia,
dum capitis arcessitur Maecenas tum meus, Comes Surrianus,
pars bona bibliothecae meae, quae in Musaeo is tius adservabatur, direpta fuit. In ea recuperanda (taceo de debitis) totus nunc
sum, cogorque hac ipsa de causa fequentius potentiorum et
apud quos mei libri delitescunt, limina terere. lstucl negotium

ï.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

quum primo quoque tempore ccmfecero (conficiam autem, uli
spero, sequente hebdomada,) etc .
Batavia, p.280.
Cl. Scheltema 1839, p.43-5. Om ruimte te bes paren zal ik de passage niet ci teren.
Cl. Hadrianus Junius, Epistolae, p.257-8.
Uitgegeven, ingeleid, vertaald en van een commentaar voorzien
door Dirk van Miert, Hoorn 1996 (92 pp.) Het boekje over .Junius.
Zie Scheltema, Diatribe, p.44.
Batavia, pp.279-8 1.
Voorafgaand aan deze passage, geeft .Junius een beschrijving van
Enkhuizen. Hoe Junius aan "twee mijl" komt (Ho rna d uurn rnilliari um interuallo clissidet ab Enc husa, Bat.. p.279), is niet duidelijk.
Na Hoorn volgt Alkmaar, waarvan hij zegt dat het op d rie mijl a fstand van Hoorn ligt (Almeria, siue ul vulgus nominat Alcmaria,
tribus milliaribus Horna abest, Bat, p.281).
Vandaar de naam van .Jacobus Ceratinus, aan wie Velius (p.635636) enkele woorden wijdt. Centen licht in noot 878 toe: "Jacobus Ceratinus, dat is in 't Grieksch te zeggen van Hoorn."
Zie ook Velius. p. 11, onderaan.
Vgl. Velius, p.12, bovenaan.
lnuenio in Annalibus aediculam illic extitisse ligneam Diuo Cyriaco custocli, cuius tutelae dicatum est. oppidum, etc. Bat, p.280.

Welke annalen .Junius hier op het oog heeft is mij niet duidelijk.
Misschien, zoals ik eerder opperde, het De prima fundatione Civitatis hoernensis uit het Haarlemse handschrift. Voor Sint Cyriacus, vgl. Velius, p.12.
18. Een meer aan de kust van Campanië, slech ts door een dam van
de zee gesc heiden. Voor de beroemde oesters, zie Cicero in
diens Brieven aan Atticus, 4,10,1.
19. Cf. Plinius Maior, Natu ralis Historia boek 19, paragraaf 90 ( =
hoofdstuk 28): "Siser et ips um Tiberius princeps nobi li.tavit flagilans omnibus annis e German ia. Gelduba appellatur castellum
Rheno inpositu m ubi generositas praecipua, ex quo apparet frigidis locis convenire. !nest longi t.udine nervos qui decoctis extrahitur, amari.tuclinis tarnen magna par t.e relicta, q uae mulso in cibis temperata etiam in gratiam vertitur. Nervos idem et pastinacae maiori, clum taxat anniulae. Siseris satus mensibus Februario. Martio, Aprili, Augusto, Septembri, Octobri.''
Het boekje over Junius en zij n Batavia is voor f 12,50 verkrijgbaar bij
de Hoornse Boekhandel, boekhandel Stumpel (filiaal Grote Noord) en
Bonte Boeken. U kunt het ook bestellen. J\1laak clan f 12,50 + 2,50 portokosten over op bankrek.nr. 44.91.24. 797 tnv. Dirk van Miert, ABN
Amro Hoorn (giro 2162), onder vermelding van '.J unius' voorwoorden'. Het boekje wordt dan zsm. verzonden naar het adres dat op het
overschrijvingslonnulier staat.

CURSUSSEN GESCHIEDBEOEFENING 1997 - 1998
Geschiedenis is leuk! Veel mensen die bezig zijn met
historisch onderzoek naar h un familie , h uis of nederzetting kunnen dat bevestigen. Het lijkt soms op puzzelen
zonder dat men weet hoe het plaatj e er uit zal komen te
zien. Het kan verslavend werken want ieder gevonden
antvvoord levert nieuwe vragen op. Steeds meer mensen houden zich bezig met het onderzoek van het verleden. Het aantal bezoekers van archiefdiensten neemt
nog altijd toe en in Noord-Holland zijn inmiddels bijna
honderd verenigingen - met samen meer dan 50.000 leden - actief. Geschiedenis is niet moeilijk. Iedereen kan
leren hoe een h istorisch onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd. De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland biedt daartoe ieder winterseizoen een aantal cursussen aan waarvan de belangrijkste hieronder zijn opgenomen.
Heeft u geen enkele ervaring met historisch onderzoek,
dan is het raadzaam eerst een basiscursus te volgen of
het boekje Gids voor historisch onderzoek in Noord-Holland (eind 1997 zal een herziene 2e druk verschijnen) te
bestuderen. U kunt zich voor deelname aan een cursus
zowel schriftelijk als telefonisch opgeven bij het bureau
van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening NoordHolland, Postbus 5212, 2000 GE HAARLEM, tel./ fax 0235318436, e-mail: rgnh@tref.nl.
Oud Hoorn wenst u een leerzaam en plezierig cursusseizoen toe!
Speuren in het verle den - Basiscursus historisch
onderzoek
Locatie: Vereniging Historisch Pumerend, gebouw De
Ark, Wilhelminalaan 1, Purmerend
Tijdstip: woensdagavond 19.30-2L30 uur
7 lessen, 1 x per twee weken
Duur:
Kosten: f 105.19 nov., 3 en 17 dec. 1997, 7 en 21 jan., 4 en
Data:
18 februari 1998
Huizenonderzoek en dorpsreconstructie
Locatie: Gemeentearchief Zaandam
Tijdstip: maandag 19.00-21.00 uur
Duur:
6 lessen
Kosten: f 90.Data:
27 okt., 3, 10, 17 en 24 nov., 1 dec. 1997

Onderzoek naar de Bataafs-Franse Tijd (1795-1 813)
Locatie: Timmennansgîldehuis , Tussen Dal 2 en 3,
Hoorn
Tijdstip: maandag 19.15-21.15 uur
4 lessen, 1 x 2 weken
Duur:
.
Kosten: f 60.Data:
3 en 17 november, 1 en 15 december 1997
Aspecten van stedelijk leven: 'Kerk, School en Schaal'
Locatie: Archiefdienst voor Kennemerland,
Jansstraat 40 te Haarlem
Tijdstip: dinsdag 19.30-21.30 uur
3lessen
Duur:
Kosten: f 45.Data:
11 , 18 en 25 november 1997
Theatergeschiedenis
Locatie: Theaterinstituut Nederland, Herengracht 168
te Amsterdam
Tijdstip: Zaterdag 13.30-16.30 uur
4 lessen, 1 x per 2 weken
Duur:
Kosten: f 60.Data:
11 en 25 januari, 8 en 22 februari 1998
Introductie Internet en Geschiedenis
Locatie: Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem
Aanvang: zaterdag 13.30 uur
Kosten: f 25.Datum: 1 november 1997
Een tentoonstelling realiseren
Locatie: Rijksarchief in 'Noord-Holland , Kleine Houtweg 18, Haarlem
Tijdstip: zaterdagochtend 11.00-13.00 uur
Duur:
3 lessen
Kosten: f 45.Data:
maart 1998
Paleografie
Locatie: Archiefdienst Westfries e Gemeenten, Stadskantoor van Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 AR
Hoorn. Tel.: 0229-252290
Ti.jclstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur
12Jessen
Duur:
Kosten: f 100.Data:
aanvang oktober 1997 ( 1 x per 2 weken)
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De Hoofdwacht, begrip uit
het Westfriese verzet
B. W Pieterse, J Roos
Wat de heren B. W Pieterse uit Blokker en J.Roos uit
Den Helder vertelden over de Hoofdwacht bij een gelijknamige foto in de rabriek "Men vraagt ons", was zo
omvangrijk en interessant, dat het me de moeite
waard leek er een klein extra artikel aan te wijden. Er
komen nogal wat persoonlijke uitspraken in voor. Die
komen geheel voor hun rekening. Meent U iemand op
onjuistheden te kunnen betrappen, dan kunt U Uw mening via een ingezonden brief aan de redactie kwijt.
Wij plaatsen Uw brief in het volgende nummer.

De Hoofdwacht is een begrip uit de geschiedenis van
het verzetl tegen de Duitsers tijdens de laatste wereldoorlog in West-Friesland. Oorspronkelijk was de groep
een onderdeel van de 0.D.2 en heette Stafwacht, omdat
ze ter beschikking stond van en bevelen uitvoerde voor
de staf van de 0.D. Contacten werden onderhouden
met de "goede" politiebureaus in de regio. "Goed" betekende dat er geen overtuigde nationaalsocialisten deel
van het korps uitmaakten of dat men niet clan onder
dwang handlangersdiensten voor de Duitsers wilden
verrichten. Het werk van de Stafwacnt bestond voor
een belangrijk deel uit het organiseren van "droppings"
op daarvoor aangewezen terreinen in de regio. Een
"dropping" was het op maanloze nachten per parachute lossen van een lading, die meestal uit wapens bestond, vanuit een Engels vliegtuig. Opdrachten kwamen
van de 0.D. Commandant van de Hoofdwacht was Lou
(Jan Lampers), een werknemer van Iepenga, die een
zaak in electrische artikelen had aan het Kleine Oost3.
De leidinggevende figuur in het Westfriese verzet was
De Flart, commandant van de B.S.4 De Flart werkte in
die tijd in een modezaak op de hoek van het Grote
Noord en het Breed.
Na de bevrijding van Hoorn nam de 0.D. direct het gezag over de stad in handen en bezette het stadhuis. De
Stafwacht kreeg een andere taak. Patrouilles van deze
organisatie betrokken posten voor het stadhuis en gingen met de bevrijders (Engelsen en Canadezen, HWS)
patrouille lopen door de stad. Waarom, vraagt de argeloze lezer, die het allemaal niet mee heeft gemaakt.
Waarschijnlijk om de orde te handhaven. De Nederlandse orde, de Duitse was voorbij (HWS).
Maar het stadhuis kreeg snel zijn oude bestemming terug en de Stafwacht kreeg weer iets anders te doen. Zoals de Krentetuin en de Mariaschool5 bewaken, het begeleiden van gedetineerden6 van hun gevangenis naar
hun werk, dat aanvankelijk bestond in het opruimen
van wegversperringen. De stoeten gevangen die regelmatig onder bewaking van de Stafwacht de brug naar
het oostereiland passeerden, waren in die dagen een
bezienswaardigheid voor de Hoornse bevolking. De
Stafwacht werd losgekoppeld van de Staf 0 .D. en ondergebracht in een ontruimde meubelwinkel op de Gedempte Turfhaven, die het eigendom was van een politieke delinquent7. De getoonde foto is voor deze winkel
genomen.
Volgens Pieterse werd de Stafwacht vanaf dat moment
128

Hoofdwacht genoemd. Volgens Loos noemde men de
groep al voor de bevrijding Hoofdwacht. (HWS)
De foto werd genomen op 7 juli 1945. Op dat moment
was het niet langer één groep mensen die in het verzet
hadden samengewerkt. Er waren leden van de B.S in opgenomen8, die tot dan toe in barakken bij de Rijks
H.B.S. waren gelegerd. Ook verzetsmensen uit andere
delen van Nederland, zoals Roos zelf, die in Varsseveld
ondergedoken had gezeten en door de Duitsers was opgesloten in gevangenissen aan de Amstelveense weg en
de Weteringschans in Amsterdam, maakten er deel van
uit. Aanleiding tot het maken van de foto was het vertrek van een gedeelte van de groep naar Engeland voor
een opleiding tot beroepsmilitair om in wat toen nog
als "ons Indië" werd gezien de strijd op te nemen tegen
de Japanse bezetter9. Een paar bekende namen uit deze
groep zijn Frits Blauw en Sicco Hiemstra. Degenen die
achter bleven werden onder het Militair Gezag10 geplaatst.
De 17-jarige Attie Schneiders kreeg als enige vrouw de
bloemen. Van de achterblijvers zijn de meesten na enige tijd weer in de burgermaatschappij terechtgekomen.
Er resten nog wat losse opmerkingen. De Engelse opschriften op de ruiten van de post van de Hoofdwacht
waren bedoeld voor de buitenlandse militaire delegaties die de stad bezochten.
Slager Bertus Groot, volgens Loos een figuur die bekend moet zijn bij de oudere lezers van ons blad,
slachtte elke week een koe illegaal voor de mensen van
het verzet.
Toen de letterlijk en figuurlijk nogal vrijgevochten jongens van het verzet geplaatst werden onder het Militair
Gezag, dat waren vaak militairen uit het vooroorlogse
Nederlandse leger en ambtenaren, gaf dat uiteraard
nogal eens problemen. Financiële bijvoorbeeld. Mensen
die een maand daarvoor nog op leven en dood waren
gewikkeld in een strijd met een alles behalve denkbeeldige vijand waren niet van plan zich druk te maken
over halve cent te weinig op hun salaris. De ambtenaar
aan de andere kant begreep dat.niet.
1. Als een belangrijke bron voor de geschiedenis van
de Hoofdwacht wordt genoemd De mannen van overste
Wastenecl<er. Geschiedenis van de BS in Noordhollands
Noorderkwartier. Auteur, plaats en jaar van uitgave wor-

den niet genoemd. (HWS)
2. O.D. staat voor Ordedienst, een 'v erzetsorganisatie
van voormalige officieren van het Nederlandse leger. De
O.D. was nogal behoudend en streefde naar herstel van
de vooroorlogse verhoudingen en lag daardoor nogal
eens overhoop met andere verzetsorganisaties, bijv. de
links georiënteerde Raad Van Verzet (HWS).
3. Zie Hoorn bezet en bevrijd. [Foto's: J.D. Os inga sr. Auteurs: Herman Lansdaal en J.D. Osinga sr. Hoorn 1995.]
Besproken in Oud Hoorn 17e jrg, nr 2, p. 60. De naam
van Lampers heb ik daarin niet gevonden, maar misschien is Lampers een van de drie onbekenden uit de
lijst met medewerkers van Post Poddie. Zie blz. 86 van
het genoemde boek. Het boek geeft ook een uitgebreid
verslag van de rol die lepenga in het Westfries verzet
heeft gespeeld (HWS).

4. B.S. staat voor Binnenlandse Strijdkrachten. Een militaire organisatie, opgericht op 5 sept. 1945 en gesteld
onder het bevel van prins Bernhard , die alle militaire
groepen in het verzet verenigde.
5. Voor degene die het niet weten, de Krentetuin was
de gevangeis op het Oostereiland, waar toen degenen
werden opgesloten, die tijdens de oorlog de zijde van
de Duitsers hadden gekozen. De rol van de Mariaschool
bij de bevrijding is mij niet bekend (HWS).
6. gedetineerden - gevangenen (HWS)
7. Politieke delinquent - iemand die is opgesloten wegens zijn politieke houding tijdens de oorlog, dat wil
zeggen samenwerking met de Duitse bezetter. (HWS)
8. De beide auteurs spreken elkaar hier tegen. Uit het
verhaal van Roos krijg ik sterk de indruk, dat de Hoofdwacht (hij heeft het ook nooit over Stafwacht) rechtstreeks deel uitmaakte van de B.S., de Binnenlandse
Strijdkrachten. Volgens Pieterse behoorde de Hoofdwacht bij de O.O., de Ordedienst, die op zijn beurt was
aangesloten bij de B.S. (HWS)
9. Toen de oorlog voorbij was, bleek een gedeelte van
de verzetsstrijders de weg terug naar de burgermaatschappij niet meer te kunnen vinden. Dat waren de
mensen die Indië gingen bevrijden van de Japanners en
later van de Republikeinen en uiteindelijk in Korea terecht kwamen of Vietnam. In het voorjaar van '45 na-

Leden van de Hoofdwacht voor hun post op de Gedempte Turfhaveri.

men ze dienst als O(orlogs) V(rijwillig)er bij het L.l.B.
(een voor mij onbekende legereenheid, HWS), de Stoottroepen, Mariniers, Marine of Gezagstroepen. (HWS)
10. Het Militair Gezag vulde het machtsvacuüm op landelijke niveau op na het vertrek van de Duitsers en de
instelling van een normaal burgelijk bestuur in het late
voorjaar van 1946. Voor de zuidelijke provincies, die al
in de herfst van 1944 waren bevrijd, was dat meer dan
een half jaar. (HWS)

Lezers
scJlrijven
Brug Oostereiland
In de rubriek 'Kent u Hoorn ook zo?' van 15 juni jl.
wordt iets geschreven over de huidige brug naar het
Oostereiland. Als aanvulling het volgende: Deze brug is
op 5 oktober 1944 - ik was toen twaalf jaar - tijdens het
bombardement op de Krententuin (het Oostereiland)
aan de kant van het Oostereiland dusdanig beschadigd,
dat men de Krententuin niet meer kon bereiken. Men
moest over de brokstukken klimmen om het eiland te
bereiken. Ook deden de dag na het bombardement verhalen de ronde, dat er bommen tussen het Hoofd en de
brug van de Veermanskade in het water van de binnenhaven waren gevallen. Oogget uigen hadden enor me waterzuilen gezien. Ik vraag me af of er ooit projecten in
de Hoornse haven zijn gevonden. Misschien zijn er nog
mensen, die hier iets meer van weten.
In de rubriek 'Men vraagt ons' wordt gevraagd wie iets
meer kan vertellen over het Sint-Maarten-na-de-kermis.
Sint Maarten was voor Horinezen een bekend feest. In
mijn kindertijd gingen we met een lampion langs de
deur om centen op te halen, want snoepgoed was er
toen niet. We moesten dan eerst een Sintermaartenliedje zingen. Sommige jongen, die bij mij in de buurt woonden, moesten net zolang met hun lampion langs de
deur lopen tot ze genoeg centen hadden opgehaald om
een paar nieuwe klompen te kunnen kopen. Dat kv.1am
wel voor. Ik mocht van mijn moeder geen centen aannemen, want dat was bedelen. Wel mocht ik met een lampion langs de huizen Jopen.
Na verloop van tijd werd er in Hoorn een zogenaamde
Jeugdraad opgericht. Deze Jeugdraad vond dat gebedel
om centen maar niets. De mensen konden op diverse
adressen vellen zegeltjes kopen. Als de kinderen dan
met een lampion langs kwamen kon men ze een zegellje

geven. Deze zegeltjes werden op een kaart geplakt
waarop je naam en adres moest vermelden en inleveren
bij het voor malige missiehuis in de Ramen. In de oorlog
hadden daar de paters van Mill Hili in gezeten. Daarom
noemden we dat huis in onze jongenstijd het oude missiehuis. Uit al die kaarten met zegeltjes werden een aantal adressen getrokken en diegenen kregen clan een
prijs.
J. Wiggers, Schoutenstraat 5.

'Historische straatnaambordjes'
Het is een soms storend allegaartje van diverse soorten
straatnaambordjes in de stad. Op een aantal kruisingen
van straten zijn verschillende straatnaambordjes te
zien op de hoeken van de betreffende straten en de binnenstad. (Mogelijk een prijsvraag in blad Oud Hoorn:
Op welke kruising van straten vindt men de meest verschillende, vooroorlogse, vlakke, bolle met witte rand,
bolle met en zonder vleugels aan de zijkanten voorbevestiging enz., straatnaambordjes?)
Nog iets opmerkelijks: Er zijn straatnaambordjes met
onder de naam verklarende tekst betreffende de straatnaam b.v. Willemsweg, Schoutenstraat, Mecklenburgstraat o.a. (Zeevaarder, jaartal).
Géén verklarende tekst bij Bontekoestraat, zelfs geen
voorletters, Crabstraat (wel bij Sonckstraat), Pieter Floriszstraat, Messchaertstraat, J. D. Pollstraat. In Hoorn
Noord Wabenstraat. Wie, wat is Waben? Liornestr aat.
Waarom de ene straat wel en de andere, soms vlakbij
niet?
Een en ander maakt een slordige indruk. Waar in Hoorn
is overigens de J.C. Kerkmeijerstraat? Of Kerkmeijer-de
Regtstraat?
J.W. Entius, Achterom 73.
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STADSBEELD
Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumentencommissie en andere instellingen waarin Oud
Hoorn-bestuursleden zitting hebben:

1 september 1997
Achterom 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770,' in verval.
Achterom 95 (rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak,
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij).
Pand verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.
Achterstraat 2 (rijksmonument)
Doelengebouw, voormalig Doelenhotel bestaande uit
drie onderdelen, behoeft hoognodig grondige restauratie. Eigenaresse is de Vereniging Hendrick de Keyser.
Vereniging moet wachten op de volgende ronde van de
"Nuis-geleien". De staatssecretaris heeft op 4 juli met
eigen ogen kennis genomen van de deplorabele toestand van ex- en interieur.

Baatland
Mogelijk de locatie van Hoorns nieuwe muziektent (zie
foto). Eerste presentatie was organisatorisch een succes maar heeft toch veel vragen opgeroepen omtrent
de locatiekeuze en het geboden amusement; wordt vervolgd.
Bierkade
Hoorns z.g. "groentje" kreeg er op basis van eerdere
toezeggingen zomaar een terras bij. Door Oud Hoorn
gevraagde opheldering leidde niet tot echte helderheid.
Huidige terrasinrichting is in ieder geval in strijd met
de richtlijnen van de Terrassennota.
Breed 31
Plan voor uitbreiding dienstwoning; verbreding dakkapel.
Breed 36/Achterom 115
Bedrijfspand in neo-renaissance stijl, gebouwd in 1881,
wordt uitgebreid en de winkel wordt verbouwd.

Appelhaven 6
Hernieuwd plan van Stichting Stadsherstel voor bouw
van appartementen met z.g. Franse balkons.
Appelhaven 9
Plan voor verbouw tot woning met kantoor aan huis.
Appelhaven 26r
Oud Hoorn heeft officieel geprotesteerd tegen de gedoogverklaring voor het drijvende terras. Commissie
voor de bezwaar- en de beroepschriften geeft Oud
Hoorn op alle fronten gelijk. Het college heeft ons protest niet ontvankelijk verklaard. Oud Hoorn heeft een
beroep gedaan op de Hoornse raadsleden en op de
rechter in Alkmaar.
Baat land
~-

Dal - Sint Pietershof
De grote houten bol die als versiering op één van de
twee schoorstenen van dit rijksmonumenten stond, is
vanwege neerstortingsgevaar verwijderd (zie foto) . De
gemeente Hoorn zal het ornament terugplaatsen.
Draafsingel 57-59
Drukkerij Noordhollancl 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 .
Draafsingel 6 1
Oud Hoorn zet zich in om de monumentale leeuwen die
eens een ingang sierden, terug te laten keren vanuit Abbekerk naar hun oorspronkelijke ligplaats.
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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.
Gedempte Turfhaven 14rd
Plan voor uitbreiding woning.
Gouw 29-31
Verbouwing van winkelruimte. Architect heeft geen enkele aansluiting gezocht bij de historische stad noch bij
de bouwstijl van de bovenverdieping. Het maniërisme
van het luifeltje blijkt nog niet overleefd.

Grote Oost 26/Appefhaven

Grote Noord

Grote Noord
Oud Hoorn spreekt de wens en de verwachting uit dat
bij de komende reconstructieplannen van deze winkelstraat de oorspronkelijke stoepen terugkeren in het
straatbeeld (zie foto).
Grote Noord 65
Plan tot verbouwen van de winkel.
Grote Oost 2-6 (rijksmonumenten)
Er staat tijdelijk kantoorruimte in de tuin.
Grote Oost 7 (rijksmonument)
Interieur is verbouwd tot vier appartementen. Pand
kent zeldzame stoep met ijzeren hekken. Unieke renaissance fries, mogelijk van de hand van bouwmeester
Hendrick de Keyser, opnieuw in Bentheimer geschilderd. Waarom zijn bij de reconstructie van de Rode
Steen de plaveistenen van de nieuwe stoep niet doorgetrokken tot en met dit pand?

ke - 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 (zie foto).
Aangepast plan: goothoogte varieert van 3 tot 9,5 m.;
z.g. accenten tot 15 m. zijn mogelijk. De Woningstichting zal samen met Zeeman de ontwikkeling verder ter
hand nemen. Twee flinke torens in concept getekend.
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 als er voldoende financiële middelen zijn
gevonden.

Grote Oost 16 (rijksmonmnent)
Huis met hoge bakstenen gevel met een rechte kroonlijst waarop zich gesneden consoles en dakkapel bevinden. In terieur is verbouwd tot drie appartementen.
Oud Hoorn nam initiatief tot onderzoek naar de bouwen bewonings-geschiedenis van het panel: nieuw deel in
de Huizenreeks Hoorn loopt binnenkort van stapel.
Grote Oost 26/Appelhaven
Neo-gotische kapel in "achtertuin" wordt grondig en
zorgvuldig opgeknapt (zie foto).
Jeudje

Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm dakpan loos.

Julianap~k/Schellinkhouterdijk

Jeudje
Van het Jeudje-front weinig nieuws een jaar voor de verkiezingen. Plannen voor herinrichting van deze tijdelij-

Bestemmingsplan wordt voorbereid in combinatie met
het Karperkuilgebied. Nieuw plan voorziet in minder
parkeerplaatsen, minder asfalt, minder ingrepen en de
brandweerkazerne aan de rand.
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SOW fourneert Hoorn f 8,5 mln. om het park zelf in te
richten en te beheren. Zwaar giftig cyanide nabij voormalige vuilstort aangetoond.
Hek rond parkeerterrein Watersportvereniging Hoorn
zal door de gemeente worden teruggezet. Grondige opknapbeurt is ondertussen begonnen. Ook 'de schietberg' uit de garnizoenstijd van Hoorn wordt aangepakt.
(zie foto).
Hoofdveld Hollandia zal in de zomer worden verplaatst,
B-veld wordt opgeknapt.

Julianapark/Schellinkhouterdijk

Karperkuil
Vier architecten hebben hun deelplannen gepresenteerd . In aanzet zijn de plannen overwegend positief
ontvangen, al is er nog geen sprake van een totaalplan.
Oud Hoorn zal blijven streven naar handhaving van de
Scheepswerf van Droste aan de Karperkuil (zie foto).
Stichting Historische Scheepswerf Hoorn i.o. - waarin
Oud Hoorn is vertegenwoordigd - beijvert zich voor behoud werf met een educatief centrum.

Kleine Noord 3-5

gewacht met het nemen van een beslissing inzake de
bouwvergunning waardoor deze moest worden toegekend. Eigenaar pand nummer 45 verzet zich tegen verplaatsing van de ingang en tegen de mogelijke samenvoeging.
Kleine Noord 4 7 (rijksmonument)
Schermer Wijnkopers zijn per 1 september 1997 vertrokken. Zorgelijke situatie omtrent de toekomst van de
panden. In het pand zijn enige pandgebonden roerende
goederen aanwezig, zoals een spiegel en een Iadenkast.
Oud Hoorn zal de gemeente verzoeken om een aantal
van de zeven z.g. Schermerpanclen op de gemeentelijke
monumentenlijst te.plaatsen.

Karper/wil

Kerkplein
Restauratie toren Grote Kerk is urgent in verband met
onder andere de veiligheid op straat.
Kleine Noord 3-5
Wijziging voorgevel van in Eclectische stijl gebouwde
Apotheek De Hertekop afgerond. Nieuwe koperkleurige
vijzel s iert de gevel (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 heeft in navolging van de
winkeliersvereniging het college verzocht deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Gemeente heeft te lang
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Kleine Noord 67 - 69 (beeldbepalend)
Huidige gebruiker is vertrokken. Plan voor bouwen van
twee nieuwe winkels en twaalf appar tementen ingediend. Sloopvergunning is aangevraagd.
Oud Hoorn spreekt de vrees voor hoogbouw à la het
Volmaakte Schip uit. De schoonheid van de entree voor
het nieuwe Kleine Noord vloeit direct voort uit een ha rmonieuze bouwhoogte. Hoog op zich is geen doel maar
een manie.
Kleine Oost
De gemeente ontving f 420.000.- uit het provinciale
stads- en dorpsvernieuwingsfonds ten behoeve van het
herstel van de sluis en de brug. Wanneer starten de
werkzaamheden nu eindelijk eens?
Kleine Oost 41 (rijksmonume nt)
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wijzen. Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een
schilderbeurt.
Voor de restauratie van de Oosterpoortbrug kwam uit
het stads- en dorpsvernieuwingsfonds het bedrag van
f 281.000,- beschikbaar.

Korte Achterstraat 2 (rijksmonument)
Het Amsterdamse Sandberg Instituut is de nieuwe huurder van de Mariakapel. Instituut zal er een post-academische opleiding gaan verzorgen. In het Weeshuis komen de ateliers en woonruimten voor de tien studenten. Weeshuistuin is opgeknapt en heeft een bescheiden openbare bestemming gekregen.
Lange Kerkstraat 18-20 (beeldbepalend)
Plan voor uitbreiding winkelpand.
Molsteeg
Plan tot bouw van twee woningen.
Mosterdsteeg
Tweede gedeelte van de kazerne wordt binnenkort aangepakt: plan tot verbouw met woningen en kantoor.
Nieuwland
Kademuur vertoont scheuren.
Nieuwland 8
Discotheek Kiss volledig uitgebrand na' brandstichting.
Ook de panden aan weerszijden hebben grote brandschade 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.
Nieuwbouw Nieuwland 10 (zie pag. 135)
Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Nieuwe Noord 67-69
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aangebracht.

Rode Steen/Kerkplein

Rode Steen/Kerkplein
Het herinrichtingsplan is voortvarend uitgevoerd. Het
historisch belang bij die herinrichting is matig verzorgd. Klein straatmeubilair (zie foto) voltooit de uitvoering.
Rode Steen 6 (rijksmonument)
Onderpui gewijzigd; horecabestemming is geëffectueerd. Oud Hoorn vraagt zich af wanneer de weliswaar
originele maar verfoeilijke reclame-lichtbundels die tot
ver buiten de stad het nachtelijk silhouet geweld aan
doen, verdwijnen. Het is nu leuk geweest.
Rode Steen 8 - Waaggebouw (rijksmonument)
Onze fotograaf schrok bij zijn bezoek aan het pand Grote Oost 7 van de slechte staat waarin de dakkapel aan
de noordzijde van het Waaggebouw verkeerde (zie foto).

Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument)
Oorspronkelijk 17e eeuws pand 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.
Oostereiland
Werkzaamheden aan aanlegsteiger voor de chartervaart begonnen. Er wordt een hekwerk met extra beveiliging geplaatst rondom de penitentiaire inrichting.
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. De Hoge Brug
blijkt geen rijksmonument te zijn. "Aangezien de brug
wel 'n beeldbepalend object is, wordt bij het maken van
het renovatiebestek uitgegaan 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,-.

Rode Steen 8 - Waaggebouw

Rode Steen 9 (rijksmonument)
Erven Ridderikhoff en Van Schoten staken de verhuuractiviteiten. Pand heeft vroeger dienst gedaan als onderkomen voor een garnizoen van het leger, later was
café-restaurant Dalmeijer erin gevestigd. In het interieur bevinden zich enkele fraaie ornamenten.
Achterzijde pand schreeuwt om restauratie (zie foto).
Er zijn plannen gelanceerd voor een logement. Inwendig is een zeventiende eeuws binnenpoortje aanwezig
en een voormalige wintertuin uit 1880, ontworpen door
architect A.C. Bleijs.
De gemeente Hoorn heeft het pand gekocht en zoekt
naar een juiste bestemming.
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Vollerswaal/Kleine Oost
Sluis uit 1750 en ophaalbrug uit 1925 verkeren in zeer
slechte staat. B & W willen 2 miljoen op de restauratie
bezuinigen door de fundering niet te vernieuwen en de
sluisvloer niet te repareren. Men hoopt later met geld
van het Waterschap West-Friesland deze onderdelen
aan te pakken. Sluizen zullen na de beperkte restauratie
weer open en dicht kunnen.
Uit het Stadsvernieuwingsfonds ontving de gemeente
f 420.000,- voor dit project.
Westerdijk 1
Realisering van 2 bedrijfsruimten en 8 appartementen
(zie foto) in het "gat" aan de dijk. Het is hoog tijd voor
nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad die
op de Hoornse maat zijn toegesneden.
Rode Steen 9

Rode Steen 12 (rijksmonument)
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant.
Slapershaven
.
Bossuhuizen zijn de enige huizen in Hoorn met een
overtuin. Ambtenaren willen er een groene open ruimte/parkeerplaatsen van maken. Oud Hoorn is daar fel
tegen .

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. Bevolking heeft keuze kunnen maken uit twee ontwerpen: één dicht tegen de historische stad aan, de ander iets verder van de stad gesitueerd.
Wilhelminaplantsoen
Projectgroep van vertegenwoordigers van de gemeente
en de Stichting Het Engelse Park beoordelen renovatieplannen. Werkzaamheden zouden in september kunnen
beginnen. Gemeenteraad akkoord met voorbereidingssubsidie van f 45.000,Willemsweg
Bestuur Waterschap overwegend positief over ontwerp
van nieuw te bouwen Waterschapshuis aan de entree
tot de stad.
Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument)

Slapershaven

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 zoekt samen met
de bewoners en de gemeente naar een goede invulling
van het restauratieplan.
Visserseiland
Nieuw bestemmingsplan voorziet in uitbreiding woonbestemming. Plan tot bouw van 112 woningen. Oud
Hoorn heeft een advocaat in de hand genomen tegen
het bouw- en bestemmingsplan. Provincie heeft bestemmingsplan op 7 april 1997 akkoord bevonden.
Oud Hoorn heeft haar advocaat gevraagd bij de Raad
van State in beroep te gaan.
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Wisselstraat 6-8-10

Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel
(zie foto).
Zon 11 (rijksmonument)
17e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige
staat van verval.
Zwaag - Nederlands Hervormde Kerk
Schip en toren vertonen tekenen van ernstig verval en
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe.

Nieuwbouw Nieuwland buitensporig hoog

Geheel boven: te/lening van destijds; hierboven: ontwerp van
nu (voorgevel); rechts: stempel van geen bezwaar.

d

Herbouw gestart van muziekwinkel met daarboven elf
appartementen. Kap torent onverantwoord hoog boven
bestaande bebouwing uit. Oud Hoorn vraagt om opheldering.

••
••
;..-

1. Tekening uit Hoorn, huizen, straten, mensen toont cle
oorspronkelijke verhoudingen in de gevelwand
2. Eerste trap: bestudering van door de architect ingediende tekening leert dat, pas in tweede termijn en na
explic iete vragen van Oud Hoorn in de Welstandscommissie, de belendende panden te hoog zijn getekend.
Verklaring van Geen Bezwaar op basis van deze tekening! Door dit "opblazen" van de omgeving vertoont het
ingediende plan geen buitensporige hoogte. Een verwerpelijke architectonische truc.
3. Tweede trap: Uit de foto blijkt dat er in werkelijkheid
ook nog hoger gebouwd is dan de bouwvergunning toestond. Navraag heeft duidelijk gemaakt dat dit veroorzaakt is door gebruik van een verkeerde peilmaat:
Bouw- en woningtoezicht zag het door de vingers of zag
niet toe!
Resultaat: door de buitensporige hoogte is een historische gevelwand blijvend verwoest. Alle verantwoorèle1
lijken stonden erbij en keken er naar.
Op verzoek van Oud Hoorn zal de Welstandscommis~ie
het college schriftelijk verzoeken er voortaan op toe te
zien dat de juiste tekeningen ter beoordeling worden ingediend.
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KENT U HOORN OOK ZO?
Femke Uiterwijk
Even kreeg ik het afgelopen kwartaal spijt van de fotoopgaven die ik als onderwerp van de rubriek 'KENT U
HOORN OOK ZO' had gekozen. Verschillende mensen
deden mij kond van hun vergeefse zoektocht naar deze
muren. Maar zie ... begin augustus staken er toch tien
oplossingen uit mijn brievenhouder.
De mooiste muur vind ik peroonlijk die van foto vier.
Om die muur te ontdekken moest u twee deuren opendoen want hij bevindt zich aan de binnenplaats van het
Sint-Jozefhuis met zijn prachtige voorgevel aan het Achterom. Gebouwd in 1772/73, het eerste officiële gebouw
dat de Roomskatholieke geloofsgemeenschap in Hoorn
na de reformatie mocht bouwen.
Het werd een pand waarin ouden van dagen en wezen
onderdak vonden, met links en rechts van de ingang regentenkamers.
Om de binnenplaats werden de kamers en andere ruimtes gesitueerd. Naast de Lodewijk de veertiende-, vijftiende- en zestiende-versieringen die u boven de deur
aantreft, was er tussen de zuilen d ie de achterverdieping ondersteunen een open ruimte, waardoor er een
verbinding was met de tuinen, huisjes die aan de Zuiderzeeclijk lagen.
Pas omstreeks 1882 werd de achtermuur van de binnenplaats 'opgevuld' door de Hoornse architect Bleijs,
zodat het huis meer kamers ter beschikking kreeg. Het
is een beetje vreemde muur geworden, doordat de zuilen oorspronkelijk wat achterover stonden en de tussenmuren rechtop, te lood, zijn gebouwd. Het is nog

De muur op foto 1 bevindt zich in de Pieterseliesteeg en
behoort bij het eetcafé 'het Brandpunt' aan het Kerkplein. Ik vind het een aardige muur, omdat er toch enige
bouwkunstige zorg aan is besteed: het ronde poortje,
de afwerking van het muurgedeelte en links de twee gemetselde pilaartjes.
Inzender Arnold de Wolff zag pas nadat hij de plaats gevonden had, bovenin de foto een stukje Grote Kerk ui tsteken!
In het grote boek 'Hoorn, huizen, straten, mensen'
wordt achter het jaartal 1939 vermeld, dat de gemeente
toestemming geeft om tijdens de kermis dat jaar in de
tuin een houten vloer neer te leggen 'benevens palen
voor het overdekken van de tuin met zeil'. Bovendien
wordt er vergunning gegeven om sterke drank in de
tuin te schenken. En wat lees ik vanmorgen in de
Hoornse krant: 'Kermis en kroegen vannacht zonder
muzie k extra uur open'.
Foto 2: Muur en begroeiing zijn te vinden langs het trottoir van de Wijdebrugsteeg en ze behoren bij het panel
Grote Oost 42. Even was ik bang dat de muur na het
verschijnen van het kwartaalblad door de verdergroeiende klimop geheel onzichtbaar zou zijn geworden,
maar het viel mee. In het najaar kleuren de bladeren
prachtig rood en voegt het iets extra's toe aan dat kleine straatje.

Foto 1

Foto 2
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steeds mogelijk om door de deur en de gang erachter
het gebouw aan de achterzijde te verlaten.

Foto 3: De heer Jacques Wester schrijft bij zijn antwoord het volgende: 'Aan het begin van deze eeuw
werd in opdracht van het R.K. Parochiaal kerkbestuur
aan het Nieuwe Noord een schoolgebouw neergezet dat
moest dienen als R.K. Meisjesschool.
Na de verhuizing van de school naar de Eikstraat is
hoegenaamd het gehele terrein volgebouwd door de
Verenigde Westfriese Uitgeverijen welke was gevestigd
aan de Ramen 11.
Sinds enkele jaren wordt het gebouw, waarvan we de
gevel op de foto zien, gebruikt als opslagplaats van 'antieke' bouwmaterialen. Naast deze meisjesschool stond
de kleuterschool welke grensde aan de achtergevel van
de winkel van de fa. P. de Gruyter.
In maart 1964 is het kleuterschooltje jammer genoeg afgebrand. Daar waar ik in 1956 mijn eerste stappen in de
kleuterschool zette, stap ik nu bij Vroom & Dreesmann
binnen'
Ik ben blij. dat de heer Wester dit schrijft, want ik wist
nooit wat die 'rommel' op het dak te betekenen had.
Bovendien rent er vaak een blaffende hond op het dak
met je mee. Enfin, reden te over om zo'n leljjk stukje
Hoorn in het kwartaalblad te zetten. Het prachtige
Amsterdamse School-achtige pand op de hoek van de
Nieuwsteeg werd in 1928 door de fa. de Gruyter gebouwd en is nu in gebruik bij V&D.
Foto 5: Het vinden van deze muur gaf bij een aantal
deelnemers de meeste moeite: achterkant van Gouw 2,
hoek Korte Achterstraat. Het is een merkwaardig pandje, zo taps toelopend naar de hoek. Vooral dat kleine
pakhuisdeurtje intrigeert mij .
De muur is donkergrijs bepleisterd. Eronder bevindt
zich een bakstenen muur die niet zo mooi meer is. In de
pleister werden horizontale en verticale strepen getrokken, zodat het net lijkt of de muur met natuurstenen
blokken is opgebouwd.
Foto 3

Vom: de oudere Horinezen: hier hadden de dames
Maassen in de twintiger jaren een snoepwinkeltje.
De goede inzenders zijn: Marja/Meriam Kager, J. Lakeman, Gerard Lampe, M. C. Mes, J. de Rooy, Rik Singer,
J.C.Waard-Opmeer, Hennie Webster/Myra Petersen, Jacques Wester en Arnold de Wolff.
De winnaars zijn geworden: Marja/Meriam Kager.
De winnaar krijgt dit keer niet alleen een boekenbon ter
waarde van vijfentwintig gulden. De heer Beuving, chef
bij de Fa. Blokker aan de Veemarkt, stelt als extra een
door hem gemaakt etsje van een Hoorns plekje beschikbaar. Ook met de volgende 'KENT U HOORN OOK ZO?'
is zowel een boekenbon als een etsje te winnen. Misschien zal dit aanbod ook alle andere achttienhonderd
dertig leden doen besluiten: 'Ja, wij doen mee!'

De nieuwe prijsvraag:
Foto 1: Een pand met allure, midden in de stad. Let
op de erker.
Foto 2: Een mooi deurrooster dat ergens in het havengebied aan de gevel is bevestigd.
Foto 3: Stenen ribben, die in een medaillon bij .elkaar
komen. U kunt ze vinden in een openbaar gebouw,
dat in vroeger tijden 's avonds en 's nachts gesloten
werd.
Foto 4: Een mooi doorkijkje naar een binnentuin,
oude kastanje. De tuin is al eeuwenoud en er hebben
veel kinderen in gelopen.
Oplossingen dient u voor 1 november op te sturen
naar, in te leveren of in de brievenbus te gooien bij
Femke Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn.

Foto 4
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Wat is het nut van steeds maar weer onbekenden opsporen op verder lang vergeten foto's?
Voor een generatie kunnen we in onze samenleving gemiddeld 25 tot 30 jaar rekenen. Zo rond je vijfentwintigste loop je grote kans moeder of vader te worden en na
je zestigste beginnen (schoon)dochters te vragen of je
eens een dagje op de kleinkinderen kunt passen. Als je
de vijfenzeventig haalt, merk je dat de rijen van je leeftijdgenoten al aardig gedund zijn en ondanks het voort"
schrijden der medische wetenschap zijn de honderdjarigen nog steeds een kleine minderheid, hoewel geen bezienswaardigheid als in de 18e eeuw: Zo'n vijfentwintig
jaar voor een generatie dus. De
meerderheid heeft dus na drie gene'
.
raties het tijdige voor het eeuwige
verwisseld en daarmee een hoop
kennis meegenomen. Dat zijn niet
de wetenswaardigheden waarmee
we dagelijks op tv en in de krant
worden doodgegooid. Maar wel de
namen van de jongens waarmee je
in de straat thuis een balletje trapte •
of het beeld van het huis van je
grootmoeder, een oud pandje op het
Achterom. Je zou toch nog wel eens
willen weten hoe de slager heette,
die altijd per fiets met een mand op
het stuur op vrijdag de bestellingen
kwam opnemen. De familie, de
vrienden, de school en het werk. De
bewoners van de Italiaanse Zeedij/?
met hun bijnamen. Dat willen we
niet kwijt. Het zijn de dingen die de
foto's in deze rubriek moeten laten
zien, omdat degenen die erover kunnen vertellen, er niet meer zijn. Laten we ermee verder gaan.

doorgeven - dat hij de muziektent op het Rode Steen
goed had gekend (zie het desbetreffende art. in het
juninummer 1997, blz. 72) en dat hij over een afbeelding van de passagiersboot "De Baron" een zusterschip
van "De Vereniging" beschikte. Dit naar aanleiding van
een opmerking in het jaarverslag Quninummer 1997,
blz. 61).
Mijn opmerking dat ik niets wist over het St. Maartensfeest-na-de-kermis maakte heel wat los. Ik kreeg als nietHorinees een stroom van informatie over me heen van
de heren N.J. Groot wonende Onder de Boompjes, Wiggers en A. van Zoonen van de Drieboomlaan. De heer

~

De nieuwe oogst
Ik ontving in totaal twee foto's, één van de heer Entius
van het Achterom met de dames Schouten, die aan het
begin van deze eeuw ergens in de stad een wasserij dreven. De tweede kwam van de heer Han Schaap uit de
Van Beyerenstraat en bereikte me via de heer Entius.
Het was een opname van de Hoornse Voetbal Vereniging "De Zwoegers" van omstreeks 1919. De naam alleen al is een opname in deze rubriek waard.
Inlichtingen over eerder geplaatste opnamen waren er
meer. Brieven kreeg ik van de dames Gravendijk-Doets
via P. Aartsen, Koreman-Kaptyn uit Veenendaal, Joke
Kramer van de Draafsingel, Haverbusch-Hagenaars uit
Purmerend en J. C. Waard-Opmeer uit de G. J. Henninkstraat. Voorts van de heren N. Lieshout uit de Johan
Poststraat, B.W. Pieterse uit Blokker, J. Wiggers uit de
Schoutenstraat, J. Roos uit Den Helder in samenwerking met de heer Lou Lampers en van J. Pik uit Luinjeberd in Friesland. Buiten deze rubriek vallen eigenlijk
de berichten van Pieterse - die we natuurlijk toch wel
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Foto !: Misdienaars op Texel.

Afb. 2: Schets van de misdienaars.

Foto 3: School 3 op schoolreis in Bergen.

Van Zoonen wijdde zelfs een doorwrocht artikel aan dit
onderwerp, dat u elders in dit nummer vindt. Alle inzenders zeer hartelijke dank voor het ontvangen materiaal en de inlichtingen.

Voor het laatst: ijsfabriek
Mevr. Gravendijk-Doets kwam nog een keer terug op
een foto van de eerste steenlegging van de uitbreiding
van de Hoornsche IJsfabriek (maartnummer 1996, blz.
45). De heren Ruttenberg en Dell hadden me eerder al
een eind op weg geholpen bij het terugvinden van de
namen van de hier getoonde Hoornse middenstanders.
Haalt U het betreffende blad er even bij? Ik geef geen
schets voor de nummering, ik tel gewoon van links naar
rechts.
1 en 2 blijven door de schaduw van de hoedrand onbekend. 3. G. (Kees) Tol, slager, Kleine Noord 23 (Gravendijk). 4. A. H. Doets, slager, Grote Oost 36 (G). 5. J. (Jo)
C. C. Deil, slager, Kerksteeg 17, vader van de in hetzelfde nummer op blz 44 genoemde Aat en Geer Deil (G,
Dell) 6. K. Wever, slager, Grote Noord, op het adres
waar later slager Pauw was (G). 7. Johan Nierop, banketbakker, Kleine Noord (G). 8. Mevr. Polak, Grote Oost
(G). 9. J. G. (George) Keet, slager, Gedempte Turfhaven
44 (Ruttenberg, G). 10. S. M. Polak voorz. Hoornsche
Vleeschhouwers Vereeniging, zoon van mevr. Polak (D.
G). 11. Notaris Van Leersum uit Winkel, vader van de latere directeur van de Haagse Schouwburg (zie dec.nummer '96, blz. 174). 12. Schagen, slager, Breed 42 (G). 13.
Architect Cramer (R, G), Grote Oost 38, later Draafsingel. 14. Kreeg te weinig ruimte van de drukker en werd
daardoor niet herkend.
Mevr. Gravendijk maakte ons ook nog attent op twee
fouten. In het juninummer van '96, blz. 91, foto 51 staat
voor de onderwijzer niet 23. Jan de Beer, maar André
van de Rol en 21 Rinus Waerts moet zijn Bertus Doets.
Het zij zo.

Afb. 4: School 3 op de schoolreis.

Retraite in Bergen
Mevrouw Koreman schreef me, d·a t ze bevriend was geweest met enkele leerlingen uit de eerste klas van de
christelijke lagere school op het Nieuwe Noord" hoewel
ze niet op deze school had gezeten. Dat waren Tiny
Sluiter (nr. 33) die boven een opticiën op de hoek van
het Grote Noord en de Duinsteeg woonde2. Mevrouw
Koreman woonde in die tijd boven de.Hoornsche Courant. Toen ze 20 was verhuisde ze voor haar gezondheid enkele jaren naar Renkum en ontmoette daar Annie of Hannie Spaargaren (nr. 15). Tjits Kleppe, kende
zij door de padvinderij en als buurvrouw van een aanstaande schoonzuster, en Tiny Jongkees is ook een bekende naam voor haar.
Dan de namen van de dames die aan een geestelijke bezinning bezig waren in Bergen Guninr. '97, blz. 92). Ik gebruik de nummers van de bijgevoegde schets. 5. Mevr.
Loos uit de Peterseliesteeg3. 9. Mevr. Swart. 11. Mevr.
Schneiders, de echtgenote van Toon Schneiders, die
kapper was. 14. Mevr. Schoof van de Drieboomlaan. 15.
Mevr. Van Duin van het assurantiekantoor. 16. Mevr. Haring uit de bloemenzaak. 18. Mevr. Zwemmer uit de Jan
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Foto 5: Rust bij touwtrekwedstrijd.

Haringsteeg. 26. Mevr. Van Mierlo van de zeilmakerij in
de Dubbele Buurt4. 27. Mevr. Klein van de fa. Zijp op het
Visserseiland. 28. Mevr. Kenter, getrouwd met een
schoenmaker. 29. Mevr. Tiet uit de Drieboomlaan. 31.
Mevr. Dekker, echtgenote van de aannemer op de Nieuwendam5. 33. Mevr. Rupers van het Grote Noord6. 34.
Mevr. Van der Gracht uit de Peper straat7. 35. Mevr.
Knol-Smit. 39. Mevr. Neeltje Nan-Mooy uit ZwaagdijkWest. 43. Mevr. Tensen uit de Lindestraat8. 44. Mej. Willems. 47. Mevr. Ursem, de moeder van Nic. Ursem, de
melkboer in de Kerkstraat. 49. Mevr. Vis uit de Tweeboomlaan . 52. Mevr. Overbeek, voorheen Tiet van de
Drieboomlaan. 56. Mevr. Van 't Hek van de
Nieuwendam9. 57. Mevr. Dekkers van het Grote Noord.
Haar man was JoodgieterlO. 59. Mevr. Knol sr. 61. Mevr.
Smit. 62. Mevr. v.d. Gulik. 63. Mevr. Groot uit de l\tlerensstraat. 66. Toos de Zwart. Alle dames w erden herkend
door mevr. Haverbusch met uitzondering van nr. 39
waarvan mevr. Joke Kramer de naam wist.

Schiphol en Hoofdwacht
Enkele misdienaars op Schiphol (maartnummer, blz.
42) werden nog herkend door de heer Lieshout. Dat waren: 13. Piet Ursem, de latere melkboer in de Kerkstr aat, 15. Ben Lieshout, wonende Kerkstraat 10, het
R.K. Gezellenhuis, 16. Jan van de Berg uit het filiaal van
Schermer in de Kerkstraat, 24. Bart de Zwar t, die geen
koster is geworden, maar wel een eerzaam timmerman/uitvoerder. De koster was zijn oom, Martinus de
Zwart, getrouwd met een meisje Pommerel van het
Keern bij de Watertoren. Dit laats te feit werd me ook
nog eens meegedeeld door de heren Pieterse en Wiggers. De heer Pieterse neemt me kwalijk, dat ik dit soort
fouten maak. Als echter een andere inzender, zoals in
dit geval, schr ijft, dat de man koster is geworden, dan
neem ik dit over, omdat ik niet weet, dat dit niet juist is.
Blijft nog over nr 25. Dat is Piet Lieshout, een jongere

140

broer van N. Lieshout, de inzender.
Dan de foto van de Hoofdwacht Guninummer, blz. 91).
Ook hier ontlaadde een storm van kritiek van de heer
Pieterse zich over mijn arm hoofd. De gemaakte fouten
zijn niet te wijten aan het feit "dat alles door elkaar gerommeld is", maar aan het nogal onduidelijke briefje
waarop de namen de eerste keer werden ingeleverd.
Wij kunnen niet aan iedere inzender nog eens vragen,
wat hij eigenlijk bedoelt, zoals de heer Pieterse voorstelt. Ik geef hier nu cle informatie en cle namen die ik
ontving van mevr. Waard-Opmeer (W) en de heren Bervoets (B), Pieterse (P) en Roos (R). De nummering is
die van de schets op blz. 91.
1. Willem van de Wetering uit Medemblik, broer van nr.
8 (P). 2. Jan Roos, de inzender (JI, R). 3. Kooter (P, R),
wapensmid (P). 4. Jan de Bliek (P, R), wachtmeester bij
de marechaussee, broer van 20 (P) . 5. Kleppe (8, R),
Harry Kleppe, bakker uit de Merensstraat (P). 6. Onbekende banketbakker (R), Nico 'Wuister, bakker van het
Gerritsland (P). 7. Jan Vriend (B, P, R) . 8. Henk van de
Wetering uit Medemblik, broer van nr. l (P). 9. Kouwenhoven (P), Bart Nannings, een verzetsman vanaf het begin (R) . 10. Ber voets (B, P, R). 11. Harry van Leeuwen
(B, P, R), commandant, verantwoordelijk voor de "distributie". 12. Attie S(ch)neiders, 16 of 17 jaar, koerierster, woonde op de Veemarkt, dochter van een groothandelaar in suikerwerken. Zij vervoerde na de "droppings" 11 soms overdags de revolvers e.d. verstopt in
een tas met groente. (JI, B, P, R). 13. Lou (Jan) Lampers,
een van degenen die de informatie voor dit artikel verschafte12 (B, P, R). 14. Piet Schoof uit de Drieboomlaan
(P). 15. Jaap (P) of Bul Groot (R). 16. Ben (P) Lieshout
(B, R). 17. Hans Ensink (B, R) of Harm Ensink, broer van
mevr. Pieterse-Ensink (P), Nico Wuijster (W), maar dat
is waarschijnlijk een vergissing. 18. Cor Okx (W, B, P, R),
een aannemer van de Veemarkt (P). 19. Duivis, zoon
van een kruidenier op de Drieboomlaan (P) . 20. Appie
de Bliek, een broer van nr.4 (P) of De Bie van het Grote
Oost(?) (R).

Het leek me beter de extra informatie die ik over de
Hoofdwacht ontving in een aparte bijdrage onder te
brengen, omdat dit artikel anders topzwaar dreigt te
worden.
Mevr. Waard herkende nog een jolige verzetsman op foto nr 6 in het juninummer van 1995, blz. 82. Links in de
deuropening staat met kuif Donald Opmeer.

Een enkel Berkel-klasje
De heer Pik grijpt nog eens terug naar het eerste nummer van dit jaar (de Van Berkel-klas op blz. 43). Ik vergelijk zijn opgave met de namen die ik voor het vorige
nummer van mevr. Gravendijk ontving. Ik houd de nummers van het erbij geplaatste schetsje aan. 1. Jongen
Delcour (Gravendijk, Pik). 2. Herman Pos (G, P). 3. Ankie Kloppenburg (G). 7. Meisje Post (G). 9. Bertie de
Boer (G). 11. Rinus Waerts (G) of Piet Brandenburg (P).
13 les Vleesdrager (G, P). 14. Kees Stokvis (G, P). 15.
Harm Kleppe (G, P). 17. Niek Schagen. 18 Jaap Pik, de
inzender. 19. Wim Tonneman. 20. Jongen Zaal. 24. Alie
Blauw (G). 25. Erwin Bossert (P). 26. James, een jongen
van Engelse ouders (P). 28. Een jongen die bij het afdrukken van de foto van het blad is gevallen. De heer
Pik geeft nog enkele meisjesnamen, maar hij zet er niet

Afb. 7: Schets van twee elftallen met bestuursleden.

bij, wie het zijn. Dat waren Betje Bakker, die later trouwde met Jan Post, garagehouder aan de Turfhaven, een
meisje de Lange, Marie de Reus, een zusje van Gré en
Ina Veen.

Misdienaars op Texel en schoolklas in het bos
Na de misdienaars op Schiphol de misdienaars op
Texel. De eerste nieuwe foto (afb. 1, zie pag. 138) die we
deze keer brengen, is een opname van van een groep
van deze nijvere hulpen van de kerk in een speeltuin op
Texel. Ik ontving deze foto van de reeds eerder genoemde heer Pieterse uit Blokker. Geen van de jongens is bij
naam bekend. We weten alleen, dat de man met het witte boord (26) wederom kapelaan Regier is en de heer
met het grijze pak (24) en dito haarkleur de heer Schutte. Een van de twee andere heren moet meester Van der
Knaap zijn, waarschijnlijk 27. Van U graag de namen van
de jongens en de andere onderwijzer. Voor Uw gemak,
heb ik een schets met nummering gemaakt (afb. 2 zie
pag. 139).
De volgende foto (afb. 3) ontving ik met een keurige
brief van een dame die vergat haar naam in de brief te
vermelden. Neemt U even contact met mij op, zodat ik
in staat ben u uw foto terug te zenden. Het gaat om een
schoolklas op een uitstapje naar Bergen. Volgens de
tekst op de omhooggehouden lei is dit school 3 uit
Hoorn en werd de foto gemaakt op 22 juli 1930. Geen
enkele naam is bekend. Gezien het aantal van ongeveer
50 kinderen zal het om meer dan één klas gaan. Ook
hier een schetsje met de nummering van de personen
(afb. 4).
Touwtrekken en voetbal
De rest van dit artikel wijd ik aan de sport. De eerste foto (afb. 5) laat de rustpauze zien tijdens een touwtrekwedstrijd in 1957 op de Veemarkt. De namen van alle
trekkers zijn bekend maar de foto is alleen al een plaatFoto 6: Hollandiaspelers samen met Tubantianen.
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sing waard om de kapsels van de he ren. We zien hier
van links naar rechts Jan Heins, Rinus Boom, Piet van
der Gracht, Freek Verëll, Jan Boom, Jan Dijkstra,
Claas(?) Zandbergen. Het bier werd tijdens dit sportieve evenement gepresenteerd door ome Cor van het
café "Veemarkt". Wellicht herkent één van onze lezers
zichzelf nog temidden van h et enthousiaste publiek op
de achtergrond. De eigenaar van de foto is de heer Oerlemans uit de Mauritsstraat.
Dan een opname uit de Hoornse voetbalhistorie (afb.
6). Een kaart die mevrouw Duin uit d e Juniusstraat me
toezond. Jaar onbekend. Achter op de kaart staat "Hollandia 2, Tubantia 3" en de volled ige samenstelling van
het elftal: "keeper Wim Vonk, rechts back Wim van Kalken, links back Co de Rooij, links half G. Kamst, rechts
half Cor Tiggelaar, spil Rinus Boom, rechtsbuiten Wim
Groot, rechtsbinnen De Bruin, midvoor Jaap Westhoven, linksbinnen Sjef Swinkels , linksbuiten Joop Dissel".
Het handschrift is niet zeer duidelij k, zodat sommige
namen verkeerd kunnen zijn weergegeven. Volgens een
begeleidende brief is de le staande man links Wim
Vonk, d e 4e staande links bestuurslid Nooy, de 7e Wim
Groot, de lüe Rinus Boom, de l l e het bestuurslid Cor
van de Rol, de 13e Joop Dissel, d e 14e Wim van Kalken,
de 18e het bestuurslid Jaap Haring en de le van rechts
Joop of Jaap Blokker. Knielend zien we als 3e van links
Sjef Swinkels, als Ge Daaf Westhoven. als 8e Cor Tichelaar en boven Cor Tichelaar, Gerrit Kamst. Ik heb maar
een nieuw schetsje (afb. 7) gemaakt en vraag onze lezers volgens de nummering van dat schetsje de namen
van de spelers en best uursled en van Hollandia voor zover bekend door te geven.
Als laatste breng ik een opname uit het prille begin van
de Hoornse voetbalgeschiedenis (afb. 8). Ondanks de
slechte staat een interessant plaatje. De Hoornse Voetbal Vereeniging "De Zwoegers". Han Schaap, de inzender, schat dat de foto omstreeks 1919 zal zijn gemaakt,
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Foto 8: Voetbalclub 'De Zwoegers'.

omdat zijn vader (Jan Schaap, geb. 1897) erop staat (de
derde staande figuur van links) en deze moet bij het
maken van deze foto omstreeks 22 jaar geweest zijn.
De tweede zittende figuur van links is Piet Timmer
en de vij fde Piet Bloem , een groenteboer aan de Gedempte Turfhaven. Degene d ie het vaandel vasthoudt,
is Hermanus Kwaad. Het vaandel toont een voetballer
in actie. De inzender veronderste lt, dat het een niet geregistreerde voetbalclub was, die in wisselende samenstelling speelde, omdat de spelers wel vier of vijf verschillende shirts dragen. Als b ijzonderheid vermeldt de
heer Schaap, dat er. gespeeld werd om bier voor de winnaar. Van U graag de ontbrekende namen van de spelers.
l. Voor d e verklaring zie het septembernummer van
dat jaar, blz. 131.
2. Dat was boven de winkel van Ruttenberg, Grote
Noord 102. Op Grote Noord 102 rood, woonde in 1964
T. Sluiter-van der Lek.
3. In 1964 woonden een B. Loos en een J. Loos op het
adres Pieterseliesteeg 2.
4. In de Dubbele Buurt werd ondanks ijverig speurwerk
geen zeilmakerij van Mierlo aangetroffen.
5. Nieuwendam 25.
6. Moet waarschijnlijk zij n mevr. Rupert. Grote Noord
4 7. Nu een winkel van lntertoys.
7. Peperstraat 10 (1964) .
8. Lindestraat 20 (1964).
9. Nieuwendam 14.
10. Moet zijn Deckers. Grote Noord 11 1. De zuidelijke
buurman van "De Bonte Hond".
11. Zie voor verklaring van "droppings" het artikeltje
over de "Hoofdwacht".
12. Zie ook het genoemd e boek Mannen Wastenecker,
blz. 83.

p
Leiêrs
Geachte redactie

sclJrijven

Toponiem Hoorn
Met veel belangstelling heb ik de bijdrage van de heer
Christ Stoffelen, de beheerder van het documentatiecentrum, gelezen over de betekenis van het woord oorgat, vooral de opmerking dat 'oor, oer' waarschijnlijk
connecties heeft met de plaatsnaam Hoorn vind ik interessant. Wanneer dit relictwoord de betekenis heeft van
'zekere landaanhangsels langs rivieren en binnenwateren, verbrokkeld oeverland', dan zijn de oevers aan de
monding van het stroompje De Gouw de mogelijke
'oren'.
Dat, om tot het toponiem 'Hoorn, Hoern' te komen,
eerst nog een h moet worden aangeblazen (prothesis)
en er nog een letter n moet worden achtergevoegd (paragoge) zijn veranderingen die in de taal niet ongewoon
zijn. Hoorn verschilt in deze met de plaatsen Uitgeest
en Egmond (Hutghest en Hecmunda), waar juist weglating van de letter h heeft plaatsgevonden (aphaeresis),
maar krijgt wat steun van Enkhuizen, in die zin, dat men
de h voor de plaatsnaam wel uitspreekt, maar niet
schrijft.
De achtervoeging van de letter n deelt Hoorn met De
Goorn.
De verdienste van Jan Brander vind ik dat hij een uitweg biedt om te ontkomen aan de steeds opduikende
verwarring van de woorden 'hoorn' en 'hom'. Immers,
in de plaatsnaamgeving heeft horn de betekenis van
vooruitspringende landhoek in water of moeras. Met
zo'n definitie kunnen we bij Hoorn toch maar slecht uit
de voeten. Hoorn ligt 'inverdan', aan een baai, het Hop.
En zo er al een kleine uitstulping aan de monding van
De Gouw was dan is die toch niet zo geprononceerd,
dat die aanspraak kan maken op de benaming landpunt
zoals bij Blokkerhoek, Fluithoek, Venhoek, Leekerhoek
enz.
In zijn plaatsnamenprisma geeft Kees Samplonius voor

Deze rubriek staat open voor alle lezers van .het kwartaalblad die willen reageren op geplaatste artikelen,
vragen willen stellen of kritiek willen leve!en. De bijdragen worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid
van de redactie of het bestuur. Er kan alleen schriftelijk gereageerd worden

West-Friesland nog een aanvulling: 'hoek, bocht in de
dijk'. Hoe scherp die hoek dient te zijn, of die binnenwaarts of buitenwaarts gekeerd moet zijn, blijft onduidelijk.
In Cassell's New English Dictionary (1946) is echter
steun te vinden voor de opvatting van Brander. Daarin
wordt een 'horn' omschreven als: a branch of a lake, inlet of the sea or stream. Met deze omschrijving is de geografische situatie bij Hoorn en Dorregeest in overeenstemming (geweest). Hoorn aan de inloop van de Zuiderzee danwel aan de uitloop van De Gouw, Dorregeest
(Thorenghest) aan een uitloper van het Lange Meer. De
Engelse 'horn' is daarmee synoniem met Branders
'hoorn'.
Een plaats waar deze hoorn een prachtige natuurlijke
haven vormt is bij het vroegere Constantinopel (Istanbul) *: de plaats aanvankelijk, in de kreek of kil van De
Gouw aan schepen een beschutte ligplaats geboden
hebben. Het buitendijkse Zudendorp is weggespoeld en
de hoorn van De Gouw is afgedamd; Hoorn ging op weg
naar de Gouden Eeuw.
* De Gouden Hoorn. Ooit zal de Horn bi Zudendorp,
want zo heette de plaats etc. (zie boven)

A.P. Koeman, Oesdammerveen 26, 1851 RX. Heiloo.

Wereld ging open
Mijn zuster en ik danken Oud Hoorn heel hartelijk voor
het toekomen van een exemplaar van het blad via Fred
Schuster. Wij waren erg getroffen door het zeer gedetailleerde stuk over onze vader Simon Hendricus Boot
in het juni-nummer. Zelf wisten we de details o.a. over
zijn bestuurslidmaatschappen niet eens .
Daar werd vroeger thuis niet over gepraat!
En bij het lezen van zoveel verschillende activiteiten en
interesses gaat er een wereld voor
ons open.
V0or onze kinderen en kleinkinderen die hun opa niet hebben gekend
hebben we hiervan een fotocopie laten maken, wat héél belangrijk voor
hen is!
Wij vinden het prettig een eenmalige bijdrage te geven aan de vereniging Het Carillon. Bij het overlijden
van mijn moeder kwamen er boeken
tevoorschijn, die bij 'Oud Hoorn' op
hun plaats zullen zijn wellicht!
Ook hebben wij nog een West-Friese
kap. (Zonder sierspelden), waar wij
niets mee weten te doen!
Ook nog een aantal jaargangen van
de speelwagen, die in Hoorn ook
meer op hun plaats zijn, dan in Rhenen!
Wat u niet voor 'Oud Hoorn' kunt
Historische foto uit 1952. We zien hier barahken aan de huidige .1.D. Pollstraat destijds gebruiken, wilt u misschien doorgegebruiht bij de start van het Werenfridus-Lyceum (J.948) en de Christelijhe M.UL.0. (op ven aan het West-Fries Museum!?
de voorgrond). We kijken over de Eikstraat naar de Commandeur Ravenstraat. De grote
barak.(links) was tot de capitulatie in 1945 de officiersmess annex toneelzaal; daarna
Rijkswerkplaats voor herscholing.
Foto: B. Hulst

Veel succes met dit 'materiaal'!
G.J_ Langhorst-Boot, Bremlaan 6,
3911 XH Rhenen.
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Femke Uiterwijk
Trots poseert vrachtrijder P. Schaper bij zijn wagen,
waarop duidelijk is aangegeven welke route op welke
dagen door hem wordt afgelegd. De plaat is genomen
op de Rodesteen toen er nog geen terrassen waren. Op
de achtergrond ziet u het pand Rodesteen 13. In de jaren twintig een woonhuis, nu een cafe.

Menig vrachtrijder reed in de eerste helft van deze
eeuw met paard en wagen en later met een heuse vrachtauto van de dorpen naar Hoorn en Enkhuizen om boodschappen te doen voor de Westfriese huisvrouwen.
Of onze wethouder Schaper een nazaat is van . deze
mijnheer Schaper is niet bekend.

Een kijkje in de Nieuwstraat omstreeks de eeuwwisseling. In het eerste pand, Nieuwstraat 21 naast het stadhuis, woont de familie Kernkamp, die op Nieuwstraat 15
een modezaak heeft. Nieuwstraat 19 en 17 behoren aan
A.Bakker. Later verkoopt hij in nr.17 speelgoed en in het
tweede pand nr.19 worden huishoudgoederen verkocht.
Nu is in beide panden al jaren de boekhandel van de
heer Dirk Bakker gevestigd.Daarnaast is de modezaak

van de familie Kernkamp. Op nr. 13 de stoffeerderij van
de heer Harderwijk (nu een gedeelte van BEDO). Dan
volgen de broodbakkerij van H. Kolkman, een banketbakkerij, een sigarenwinkel, een zaak in huishoudelijke
artikel.en van Willem Meijer, het donkere handwerkzaakje van de dames Kiel en ten laatste het sigarenmagazijn van Wilson. Deze man liep altijd met een zwarte
flambard op.
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