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Westfries Museum:
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Museum van de Twintigste eeuw I Maquette Hoorn anno 1650.
Eigendom van Ver. Oud Hoorn:
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur:

HOMMAGE BIJ VERTREK VAN EEN BIJZONDER BESTUURSLID
Vijfentwintig jaar lang heeft
Albert de Graaf de Vereniging Oud
Hoorn gediend. Nu hij met zijn
bestuurswerkzaamheden stopt,
realiseert de redactie zich van
welk een bijzonder mens de vereniging tijdens de komende voorjaarsledenvergadering afscheid
neemt.
Albert personificeert in vele schakeringen de grote betrokkenheid
· van "zijn" Oud Hoorn bij de historische stad. De vereniging moet
oppassen dat zij zonder Albert

niet inboet aan waakzaamheid,
aan prikkeling tot actie, aan
smaakmakende en toonzettende
aanklachten"
De redactie denkt er goed aan te
doen om in dit kwartaalblad stil
te staan bij het afscheid van deze
kleine grote man. Zij heeft daartoe
een aantal personen die de afgelopen decennia nauw met Albert te
maken hebben gehad, uitgenodigd
enige gedachten over hem op papier te zetten.

Allereerst gaat voorzitter Ton van
Weel in op Alberts rol voor de
Vereniging Oud Hoorn. Daarna
noteert Hoorns wethouder van
Kunst, Cultuur en Monumentenzorg, de heer Jaap Schaper, enige
persoonlijke ontboezemingen over
zijn relatie met Albert de Graaf
Vervolgens staat Van der Louw stil
bij zijn loopbaan in het onderwijs. Alberts betekenis voor
Hoorns Lutherse Kerk wordt uiteengezet door Klaas Jelle van der
Hoek.

Albert de Graaf, einde van een tijdperk
Ton van Weel
Ieder mens is uniek, sommigen zijn evenwel unieker.
Albert de Graaf behoort tot de laatste. categorie. Van
hem is er maar één en dat is maar goed ook!
Hij is geboren in Enkhuizen op 6 januari 1931. Na zijn
beroepsopleiding werkt hij als onderwijzer in
Alkmaar, Hoofddorp en Haamstede. In 1960 keert hij
terug naar West-Friesland waar hij eerst les geeft aan
de Christelijke Nationale School voor lager onderwijs
aan de Abbingstraat in Hoorn, de C.A. Potterschool,
een school die later wegens fusie met De Hoeksteen in
de Kersenboogerd is opgeheven. In datzelfde jaar, hij
kan daar zelf smakelijk over vertellen, wordt hij na
enige balloterende snieren actief lid van de vereniging.
De toenmalige procedure om lid te worden was voorwaar geen eenvoudige. De jaren daarna ontstaat zijn
dierbare vriendschap met Hermanus Krijgsman van
wie hij veel steun ondervindt en die hij later zo zal missen.
Albert wordt een van de drijvende krachten achter de
realisering van het kinderdagverblijf De Caroussel
voor geestelijk gehandicapten in Hoorn. Ook is hij als
als voorzitter van de Hoornse afdeling van de
Christelijk Historische Unie enthousiast voorstander
van fusie tussen de drie christelijke politieke partijen:
KVP, ARP en CHU. Hoorn zal weten dat het een Enkhuizer heeft binnengehaald. De stad krijgt de nationale primeur van de christelijke samensmelting. In 1962
ontvangt hij de eervolle uitnodiging om toe te treden
tot de kascommissie van de vereniging.
In 1966 wordt hij benoemd als docent Frans en geschiedenis aan de Mavo in de Johannes Poststraat. Bij
zijn afscheid van de Johannes Post-Mavo in 1989 hangt

burgemeester P. Janssens hem de versierselen om van
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn grote voorbeeld en inspirator, de heer Johan Christiaan Kerkmeijer, oprichter van de Vereniging Oud Hoorn, ontving diezelfde onderscheiding ruim een halve eeuw
eerder.
In 1974 treedt Albert toe tot het bestuur van de
Vereniging Oud Hoorn. Hij accepteert de functie van
archivaris en gaat onmiddellijk voortvarend te werk.
Dat bestuur, een klein groepje echte notabelen, waakt

over de belangen van de oude stad ten tijde van
Hoorns grootste kentering in de twintigste eeuw: de
metamorfose van de kleine provinciestad naar de zich
in een razend tempo ontwikkelende groeikern. De
ingrijpende gevolgen van deze dramatische verandering in schaalniveau van denken en handelen, moet
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Albert intuïtief hebben aangevoeld. De kwaliteit van
zijn historische stad dreigde vermorzeld te worden.
Oud Hoorn was een vereniging van 200 leden en de
bestuursverslagen uit die periode maken niet direct
duidelijk dat het toenmalige bestuur zich bewust was
van de dreigende aanslagen. Albert wel, Albert kwam
als 43-jarige jongeling het bestuur binnen met de missie: "Oud Hoorn zal zich voortdurend opwerpen als
bestrijder van nonchalance en desinteresse jegens ons
monumentale erfgoed". Het voortuitgangsoptimisme
van de jaren zeventig en tachtig kon dat geluid eigenlijk niet goed gebruiken. Oud Hoorn kreeg in die
decennia geleidelijk de rol van de horzel in de pels van
de beleidsmakers en Albert fungeerde maar al te vaak
als angel.
1\vee-eenheid
Vanuit de gedachte dat eerst de zaken intern op orde
moeten zijn, begint Albert in 1974 met de inventarisatie van de eigendommen en het ordenen van het administratieve archief. Denker en doener vormen in hem
van meet af aan een twee-eenheid. Reeds in september
1974 meldt hij het bestuur: "Het administratieve
archief van de Vereniging is thans geheel door mij
geordend. Door welwillende medewerking van het
bestuur en het hoofd van mijn school, mag ik het
archief voorlopig opbergen in een lokaal. De meest
waardevolle stukken, zoals gravures e.d. zijn geplaatst
in het magazijn dat goed kan worden afgesloten en
voor de ramen van ijzerwerk is voorzien. Centrale verwarming is aanwezig, zodat voor aantasting van vocht
geen gevaar te duchten is". Een week later presenteert
hij een lijst met realia van de vereniging, met een van
de firma De Boer geleende handwagen opgehaald uit
de kelder van de Mariatoren. Alles verkeerde in deerlijke staat van verwaarlozing. De lijst bevat tegels, aardewerk, plaatwerk en andere voorwerpen. Het bestuur wordt schriftelijk uitgenodigd om de eigendommen te komen bezichtigen aan de Abbingstraat. Daarna begint het sorteren en catalogiseren. Een deel van
het bezit raakt door vandalisme verloren. Het restant
wordt verhuisd naar Eikstraat 37.
In 1984 verzorgt Albert deel Il van het Overzicht
Archief "Voorwerpen". Op basis daarvan wordt een
bruikleenovereenkomst met het Westfries Museum
getekend en worden papieren stukken overgedragen
aan de Streekarchiefdienst. Binnenkort zullen Oud
Hoorns eigendommen van de Archiefdienst Westfriese
Gemeenten terugkeren in de boezem van de vereniging, in het Oost-Indisch Pakhuis, en zo is de cirkel
weer rond. De uniciteit van deze bijzondere bestuurder komt het best tot uitdrukking in de veelheid aan
taken die hij de afgelopen vijfentwintig jaar binnen de
vereniging heeft vervuld. Geen zee is hem te hoog,
geen taak is hem te min. De stadsbeeldbewaking ligt
hem van nature na aan het hart. Albert ziet onmiddellijk wanneer er iets aan een monument (kerk, huis,
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brug, straatmeubilair, stedelijk groen) dreigt te verdwijnen of dreigt te worden verminkt. Albert inspecteert de Hoornse bruggen 's winters op de schaats.
In bestuursvergaderingen voert hij bij het agendapunt:
Stadsbeeldbewaking steevast een litanie van monumentale ellende op, ongezouten en ongenuanceerd,
druk gesticulerend verkondigt hij eigenzinnige opvattingen, en soms, wanneer hij zich in een flits realiseert
tot aan de vlijmscherpe rand te zijn gegaan, volgt
geheel onverwacht een niet van humor gespeende
relativerende slotzin.. Talloze ingezonden brieven
getuigen van zijn oprechte verontwaardiging over de
verloedering van het stadsbeeld.

Het bestuur met in hun midden Albert de Graaf tijdens een
excursie in Dordrecht 7-3- '97

Vice-voorzitter
De politiek verantwoordelijken bejegent hij frontaal
en direct: "De lokale overheid springt veel te slordig en
te gemakkelijk met het verleden om" bestraft hij de
stadsbestuurders. We moeten daarbij wel bedenken
dat er in de negentiger jaren veel meer aandacht en
begrip is ontstaan voor de waarde van ons cultureel
erfgoed, op alle niveaus. Alberts strijd in dejaren daarvoor had vaak iets van een roepende in de woestijn en
dwingt op dit moment alleen al om die reden bewondering af. Hardnekkig volhardend, geheel in de geest
van de aartsvader van de vereniging. In 1986, bij het
aftreden van Leo Hoogeveen als secretaris (hij wordt
Oud Hoorns archivaris), krijgt Albert de erepost van
vice-voorzitter en treedt hij nog nadrukkelijker als
Oud Hoorn-vertegenwoordiger naar buiten. Hij laat
frequent het verenigingsgeluid horen op bijeenkomsten van het Nationaal Contact Monumenten, bij collega-historische verenigingen in de regio, bij toeristische pilotprojecten als dat over de VOC en Water en
Land, op lokaal en nationaal niveau over de Open
Monumentendag, bij de Stichting Bontekoe, op VVVvergaderingen en in het Seniorengilde Hoorn. Albert
neemt namens de vereniging deel aan het overleg binnen de plaatselijke Carillonvereniging en, als voorzitter, in de Beheerscommissie van het Westfries
Museum. Voor Oud Hoorn heeft hij zitting in het

bestuur van de Stichting Kerlaneijer-De Regt. Deze
stichting stelt zich ten doel de verzorging, restauratie,
instandhouding en verkrijging in eigendom of zakelijk
genotsrecht van, uit oogpunt van historie en kunst,
belangrijke gebouwen in Nederland, bijzonderlijk
West-Friesland en met name in Hoorn, alsmede die
van historische voorwerpen, speciaal van belang voor
of betrekking hebbende op de stad Hoorn. Dit brede
doel tracht zij te bereiken door tijdelijke, éénmalige of
duurzame toelagen uit de opbrengst van het vermogen
der stichting. Hij is daar een gewetensvol regent-secretaris, samen met de vroegere gemeente-secretaris, de
heer A. Mok en de voormalig onderdirecteur van een
bank, de heer J. Wigard. Oud.Hoorns pandenbezit gaat
hem bijzonder ter harte en het bestuursbesluit om het
pand aan de Gravenstraat 17 te verkopen berokkende
hem daardoor nogal wat hartepijn.
Toch binnenboord
Ondertussen is hij dan al uitgegroeid tot een nauwgezet organisator, de grote man achter diverse verenigingsjubilea. Hij wordt gekend. Tot 1987 zit hij als
voorzitter van de grote jubilea-commissies een ieder
prompt achter de broek en bestookte hij de commissieleden met zijn bekende nachtelijke missives.
Typerend in dat verband is zijn afstandelijke rol bij de
viering van het 75-jarig jubileum in 1992. Albert kon
zich niet vinden in de grootse opzet van de plannen: te
veelomvattend, te duur, te ambitieus voor een draagvlak onder de leden. Maar op 11 juni 1992 schrijft hij
het bestuur deemoedig: "Een enthousiast en volhardend werkende jubileumcommissie heeft een programma van groot formaat weten te realiseren.
Daarbij heeft men tactisch en deskundig een comité
van aanbeveling weten in te schakelen waardoor aanzienlijke geldelijke baten zijn toegevloeid. De publicatie van de kroniek ondervindt allerwegen grote waardering. Van een vice-voorzitter mag met name worden
verwacht dat hij een juiste visie heeft en ontwikkelt
ten aanzien van al datgene wat passeert en gaat gebeuren. Oud Hoorn dient geregeerd te worden met een
polsslag passend bij deze tijd. Ik heb mij in de verhoudingen volkomen vergist en ten aanzien wat vereist is
volstrekt gefaald. Ik bedank bij dezen dan ook voor de
uitoefening van de functie van vice-voorzitter en wens,
zolang dat is toegestaan, alleen nog op te treden als
bestuurslid." Het kostte toenmalig voorzitter Bas
Baltus één kort en goed gesprek om de vice-president
binnenboord te houden.
Jarenlange organisator en coördinator van de, zelfs
landelijk bekende, zomeravond-wandelingen is hij
geweest. Hij leidde aspirant-gidsen op, dwong de
gemeente tot een betere planning van zeer uiteenlopende binnenstadsevenementen, bluste vele binnenbrandjes in de gidsengelederen, verzorgde zelf stadswandelingen in verschillende uitheemse talen en ontwierp eigenhandig een handleiding voor het organise-
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Afdruk van de lidmaatschapskaart van Albert de Graaf

ren van rondwandelingen. Zijn opvolger, Annie Pieterse, stapte als het ware in een opgeschud bedje.
Tussendoor vertelde Albert, als hij even kon, aan de
hand van dia's die hij achter op zijn fiets had vervoerd
op geanimeerde wijze over de stadsgeschiedenis waarbij die van Enkhuizen even werd "meegepikt". Als
groot kenner van de historie van de EvangelischLutherse Kerk aan het Ramen sprak hij boeiend Albert is een welsprekend redenaar - voor groepen die
het kerkgebouw kwamen bezichtigen. Zijn actieve lidmaatschap van het restauratiecomité van diezelfde
kerk in de eerste helft van dit decennium was dan ook
vanzelfsprekend.
Drie jaar later
Eigenlijk wilde Albert in 1996, bij het bereiken van zijn
vijfenzestigste levensjaar, reeds zijn bestuurstaken
overdragen aan een jonger bestuurslid. Het heeft daarmee echter nog drie jaar gewacht. Met zijn vertrek
raakt de vereniging niet alleen een uniek bestuurder
kwijt maar wordt ook een nieuw tijdperk ingeluid.
Dan bedoel ik niet het tijdperk waarin ieder bestuurslid zich per automobiel voortbeweegt en gebruik
maakt van de digitale snelweg. Vaak hebben Albert en
ik gesproken over de professionalisering van het verenigingsleven, over het grote goed van de belangeloze
inzet en de intense betrokkenheid bij de publieke
zaak Aan het eind van de twintigste eeuw vraagt een
vereniging van tweeduizend leden practisch om een
beroepsmatige aansturing en kan zij zich niet meer
verlaten op "halve garen" die bij nacht en ontij brieven
rondbrengen, foto's maken, kwartaalbladen aftellen,
de postbus legen, ledenzaken verzorgen, welkomstpakketten wegbrengen en conflicten tussen vrijwilligers beslechten, ik noem zo maar wat. Natuurlijk gaat
Oud Hoorn ook zonder Alberts bijdragen door met
haar verenigingactiviteiten, maar die zullen niet meer
dezelfde zijn. Met Alberts vertrek sluiten we het tijdperk van de belangeloze tomeloze inzet af. Het had
niet markanter gekund!
Albert, bedankt. Het gaat je nog vele jaren goed!
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Albert, hij draait er nooit omheen
Jaap Schaper; wethouder
Met veel plezier wil ik iets vertellen over de ervaringen
die de gemeente Hoorn en in het bijzonder ik, de afgelopen jaren met Albert de Graaf heb gehad. Niet alleen
omdat Albert veel voor de stad Hoorn betekend heeft,
maar ook omdat Albert en ik toch wel een speciale
band hebben. Dat begint al met mijn geboortehuis

Eikstraat 37 Rood, zoals het vroeger bewoond werd door de
familie Schaper

Eikstraat 37 rood. Op bijgaande foto ziet u een van de
eerste twee-onder-een-kap-woningen in Hoorn van na
de Tweede Wereldoorlog. Niet lang na de verhuizing
van mijn ouders werd Albert door de gemeente Hoorn
in de gelegenheid gesteld het gehele pand aan te
kopen. Het is sindsdien op verantwoorde wijze een
aantal keren verbouwd en aan de eisen des tijds aangepast (er is o.a. nog een deur over), maar af en toe
dring ik er grappenderwijs bij Albert op aan de symmetrie in het karakteristieke blok Eikstraat 37/43 weer
terug te brengen.
Dat kan ik doen, want op zijn beurt spoort Albert keer
op keer de bestuurders van de gemeente aan om aandacht te hebben en te houden voor de rijke historie
van Hoorn. Hij doet dat in artikelen in het blad van de
Vereniging Oud Hoorn. U kent ze wel. To the point,
gedreven en vooral met veel humor. Kwaliteiten waar
menig actievoerder een puntje aan kan zuigen. Hij
doet dat ook in brieven aan het college van burgemeester en wethouders. Nog onlangs met een brief
waarin hij dringend aandacht vraagt voor het behoud
van karakteristieke bouwwerken en hun omgeving uit
de periode 1850-1970. Maar ook in persoonlijk aan mij
gerichte brieven, Talloze heb ik er de afgelopen jaren
mogen ontvangen. Albert draait er dan nooit omheen.
Neem nu het begin van een willekeurige brief uit 1990:
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Beste Jaap,
Ik ben zeer verbolgen over de fratsen die door het
Wesifries Museum zijn uitgehaald met het V. 0. C.anker dat op het Oostereiland lag. Een anker hoort
bij het havenbedrijf en daarmee uit en niet als een
doelloos siervoorwerp voor een bejaardenflat.
Als een nieuw gebied moet worden aangekleed dan
zijn er mijns inziens zeker bekwame jonge kunstenaars die daar vorm aan kunnen geven. In mijn
sfeer denk ik aan de studenten van de Christelijke
Kunstacademie te Kampen. Het uitstallen van voorwerpen uit voorbije eeuwen maakt de nieuwbouw
alleen maar zieliger dan ze al is.
En zo gaat de brief nog een kantje door. Kostelijk!
Verder is Albert een uiterst begaafd redenaar. In en
buiten Hoorn heeft hij meer dan eens de zweep over
bestuurders gelegd als ze naar zijn idee het historisch
erfgoed verkwanselden. Paradoxaal genoeg worden
zijn toespraken aan de ene kant gevreesd, maar anderzijds ziet men Albert graag komen, omdat zijn toespraken pareltjes zijn; vlijmscherp en zeer humoristisch.
Nooit deed ik vergeefs een beroep op Albe-r t om een
gezelschap toe te spreken over de geschiedenis en de

Albert bezig met het onderhoud van zijn huis

historische schoonheid van de stad Hoorn. Nog onlangs heeft hij voor een delegatie uit Jorwerd een bijzondere lezing gegeven over Hoorn en het Westfries
Museum. Men was er zeer mee ingenomen. En zoals
een ieder weet, oefent Albert niet alleen kritiek uit. Als
hij vindt dat het goed gaat, laat hij dat ook duidelijk
blijken. En hij behartigt niet alleen in woord, maar ook
in daad de belangen van onze gemeente. Altijd is hij,
geheel belangeloos, in touw. 'Iïenduizenden kilometers heeft hij achter zich. Hij is onvermoeibaar voor de
Vereniging Oud Hoorn, de Stichting Kerkmeijer- de
Regt, de Lutherse Kerk, het comité Open Monumentendag etc. En de gemeente Hoorn vaart er wel bij. Of
het nu om gidsenwerk gaát, de restauratie van de
Lutherse Kerk of een geschenk van de Stichting Kerkmeijer-de Regt voor het Westfries Museum. En wat het
Westfries Museum betreft, ook hier heb ik een speciale band met Albert, want hij is mij opgevolgd. Sinds
een half jaar is Albert namelijk voorzitter van de Commissie van Beheer van het Westfries Museum. Ook in
deze functie zal hij ongetwijfeld weer het nodige betekenen voor de gemeente Hoorn. Hij zal vol verve in en
buiten onze stad voor de belangen van het Museum
opkomen. Ik zal hem met het grootste plezier nog vaak
tegenkomen en ik hoop dat daarbij nog ruimte is voor
fratsen. En als het om de Vereniging Oud Hoorn gaat,
dan ben ik ervan overtuigd dat Albert, nu hij na 25 jaar
afscheid neemt als bestuurslid, zich zal inzetten voor
de werkgroep van Oud Hoorn die het micromilieu van
de Hoornse binnenstad kritisch onder de loep neemt.
Het is hem op het lijf geschreven. Hier ligt voor Albert
een prachtkans! Aantastingen van het straatbeeld zijn
hem immers een doorn in het oog.
Namens het gemeentebestuur van Hoorn dank ik hem
van harte voor hetgeen hij de afgelopen jaren voor
Hoorn heeft gedaan en ik verheug mij op zijn activiteiten in de tijd die komt.

De fietser op het ijs
en een keurige heer ...
v.d. Louw

Een eenzame fietser bewoog zich voorzichtig voort
over een onafzienbare ijsvlakte. De gladheid maakte
hem wat onzeker. Op een hoop gewaaide sneeuw
moest worden vermeden. De felle wind die allengs
aanwakkerde tot stormkracht dreigde hem te overrompelen.
Twee uur geleden was hij bij het "HOOFD" het ijs
opgegaan. In de beschutting van de haven leek alles zo
plezierig. Maar zodra het vuurtorentje gerond was,
kreeg de wind vat op hem. Even dacht hij erover om
terug te gaan. Zichzelf moed insprekend zette hij door.
Op den duur vervaagde de oever. Alleen het silhouet
van zijn geliefde Hoorn stak scherp af tegen de jachtende, donkere wolken. Toen het daglicht langzaam
minderde, begreep de fietser dat het tijd werd om
terug te gaan. Heel behoedzaam remde hij af. De storm

Albert de Graaf krijgt bij zijn afscheid van de Joh. Post Mavo
een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester
Janssens.

noodzaakte hem zich in een sneeuwhoop schrap te
zetten. Op dat moment gebeurde het . Een hevige windvlaag kreeg hem te pakken. Met de fiets nog in de hand
kwam hij onzacht op het ijs terecht. Er was geen houden meer aan. Weggeblazen door de bulderende wind
gleed hij steeds verder weg. Elke poging om overeind
te komen, mislukte jammerlijk. Een lichte paniek
maakte zich van hem meester. Geen mens te zien.
Alleen dat gladde ijs, die sneeuwhopen en die vermaledijde storm. Steeds sneller gleed hij door, de lichtjes
van Hoorn waren verdwenen. Ergens moest hij toch
bij de oever terecht komen; maar waar?
Velen van u zullen zich de strenge winter van '62-63'
herinneren. Wat hierboven beschreven staat is grotendeels een ware historie. De kleine, roekeloze waaghalzerige fietser was Albert de Graaf.
In september 1960 tot onderwijzer benoemd aan de
Chr. Nat. lagere school in de Abbingstraat kwam hij
weer in zijn West-Friesland terug. Hij begon in de vierde klas (groep 6). Vijftig kinderen kreeg hij onder zijn
hoede. Behoedzaam bewoog hij zich tussen voorste
banken en het schoolbord. Deze groepsgrootte mocht
toen nog geen naam hebben.
Vanuit de school stortte hij zich steeds meer in de
Hoornse samenleving. 'Iïjdens de hierboven vermelde
winter werden er schaatstochten georganiseerd door
de Hoornse scholen op het Ijsselmeer. De ijs-glijtocht,
waar dit stuk mee begon, volbracht hij gelukkig zonder ernstige gevolgen. Naar zijn zeggen kwam hij in de
buurt van Warder aan land.
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Organiseren van festiviteiten samen met anderen zat
Albert in het bloed. De aubade voor het oude stadhuis
in aanwezigheid van burgemeester Canneman alwaar
de schooljeugd op koninginnedag uit volle borst het
Wilhelmus ten gehore bracht, de oranjefeesten op de
sportvelden, sportdagen op de basisscholen en het
dauwtrappen op Hemelvaartsdag georganiseerd door
de Hoornse jeugdraad, dat alles en nog meer hielp hij
mede tot stand brengen.
September 1976 werd Albert leraar aan de Johannes
Postschool voor CHR. M.A.V.O. te Hoorn. Zijn akte
Frans en de hoofdakte gaven hem ruime bevoegdheden. Verder kreeg hij als brugklascoordinator klas 1
onder zijn hoede. Hij zorgde tevens voor een uitstekende relatie met de basisscholen.
Zijn verhouding met de leerlingen kan wellicht het
beste getypeerd worden door een gedeelte uit zijn correspondentie met een van zijn leerlingen door te
geven: "Meneer de Graaf, u was voor ons die keurige
meneer in dat nette pak. Toen u een keer voor de klas
van het podium viel, durfde niemand te lachen. U was
de enige die lachte."
De Franse middagen met zijn vierde klas groep (wijn,
kaasjes en kaarsjes), open huis in de Eikstraat voor
puzzeltochten, de kerstkaarten met goede wensen
voor zijn brugklasleerlingen waren even zo vele goede
herinneringen.
Helaas moest hij in mei 1989 afscheid van de school
nemen. Tijdens de afscheidsbijeenkomst bleek hoezeer Albert werd, wordt gewaardeerd. Gelukkig was
het niet uit het oog uit het hart. Tot op de dag van vandaag wordt hij nog vaak op de Joh. Post M.A.V.O.
gesignaleerd.

Polsdikke pijpen zorgden voor de gastoevoer naar de
kachels welke met handafsluiters en een eenvoudige
waakvlam waren uitgerust. Met extra lange lucifers
werd elke kachel, meestal met een doffe plof, aangestoken. Je moest er eigenlijk continu bij blijven als die
hele machinerie uiteindelijk in bedrijf was. Kennis van
zaken werd dan wel op prijs gesteld. Om het op een
winterse zondagmorgen een beetje op temperatuur te
hebben, diende de installatie al op zaterdagavond te
worden opgestart.
Het zal veel kerkgangers op deze winterse zondagen
zijn ontgaan dat "meneer De Graaf' soms met ietwat
kleine oogjes nog even voor een laatste inspectie langs
de kachels ging. De kerkdienst kon beginnen, zijn
dienst zat er op.
"Ach," zei Albert dan, "de mensen moeten ook niet
alles weten, dat veroorzaakt maar onnodige onrust."
Dat doen we dus zelf...
De Lutherse kerk heeft een prachtige en grote zolder.
Imposante kapconstructies, gewelven, dakkapellen en
loopplanken om overal te kunnen komen. Als je daar
een electrische speelgoedtrein een rondje zou laten rijden dan komt de trein pas zo na een kwartier weer
langs. Deze zolder is door vrijwilligers tweemaal
schoon gemaakt. De laatste keer was kort na de restauratie van 1994. De eerste keer was heel wat jaren
daarvoor. Er was houtworm geconstateerd en deze
diende bestreden te worden. Maar eerst moest de zolder ontdaan worden van het gruis en stof der eeuwen

De mensen moeten ook niet
alles weten
Klaas Jelle van der Hoek

Nee, hij is nooit lid van de Lutherse kerkenraad geweest, Albert de Graaf.
De taken en verantwoordelijkheden van dat "illustere
gezelschap", zoals hij dit college eens met alle respect
noemde, liggen hem niet zo.
Voor het overige is hij betrokken bij bijna alles wat
zich afspeelt in en rond het kerkgebouw aan Ramen 4,
de Lutherse kerk van Hoorn. Zijn inbreng is: kennis
van zaken hebben, kunnen besturen en organiseren,
volhardend en creatief zijn, ernst en humor op een
unieke wijze combineren, en bovenal stimuleren en
vol achting met de medemens omgaan.
Albert is bij veel Lutheranen beter bekend als meneer
De Graaf.
Jaren terug werd de Lutherse kerk verwarmd met een
groot aantal als radiatoren opgestelde gaskachels. Er
was een ingewikkeld systeem van ventilatoren, pompen, buizen, afsluiters en kanalen om verse lucht aan
te voeren en afgewerkte gassen weer kwijt te raken.
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Albert brengt als het regent in zijn klassieke kledij "post" rond.

en dat was nogal wat. Dit schoonmaken laten doen
door derden was erg kostbaar. "Dat doen we dus zelf,"
zei Albert. En hij heeft het ook zelf gedaan! Een keer
de zolder opkomend zag ik in een dikke stofmist een
spookachtige figuur in bizarre kledij. Alleen een brilletje gaf aan waar het hoofd verondersteld mocht worden.· Dat was verder geheel in een soort sjaal gewikkeld. De rest was in lompen gehuld. Uit deze omhulling staken bewegende delen alwaar ik armen en
benen veronderstelde.
"Gaat het een beetje, meneer de Graaf?'' riep ik zo hard
mogelijk, dit omdat ook de oren stofdicht verpakt
waren. Overigens een onnozele vraag in zulke omstandigheden, maar ja, iets zînvollers wist ik op dat
moment niet te bedenken. Maar er kwam wel antwoord.
"Chu-u-u-u-tt, br-oe-oe-oe-ch, ghe-e-e-ed-te-ghed! !!"
klonk het gesmoord maar duidelijk verstaanbaar. Met
het kernachtig verwoorden van situaties heeft Albert
nooit problemen gehad.
Wat? Lawaai...?
Het is al ruim middernacht geweest.
Een woning, ergens in Zwaag.
Een harde dreun klinkt door de nacht en doet de
bewoners wakker schrikken. Is er beneden wat omgevallen? Onraad? Welnee! Albert de Graaf is op z'n
postronde en heeft een stevig pakket door de brievenbus gekieperd.
De volgende dag.
"Je was weer laat met de fiets en de post op weg
Albert."
"Ja, zeg dat wel. Maar het is dan lekker rustig op de
weg. Geen verkeerslichten en geen overstekende honden op straat. Bovendien wordt je niet telkens opgehouden door lieden met allerlei, overigens zonder
meer goed bedoelde, kletspraatjes. Nou, en dan schiet
je lekker op."
Naar Purmerend en nog even langs Edam
Er is meer. Plaats van handeling is weer eens de consistoriekamer van de Lutherse kerk Een natte en winderige herfstavond.
De kerkeraad vergadert en heeft de heer De Graaf,
(inmiddels van regenpak en laarzen ontdaan) als
secretaris van de Restauratiestichting Lutherse Kerk
Hoorn, uitgenodigd om verslag uit te brengen en zaken
toe te lichten.
De heer De Graaf vraagt de voorzitter of het mogelijk
is dat hij aan het begin van de vergadering zijn verhaal
doet, daar hij dezelfde avond ook nog naar Purmerend
moet.
De voorzitter is hiermee akkoord en vraagt terloops
om hoe laat hij dan de trein of de bus denkt te nemen.
"Zoveel haast is er ook weer niet bij," antwoordt
Albert, "ik ga met de fiets en dan maakt een kwartiertje vroeger of later weinig uit."
Ondanks een rijke ervaring met deze man is er toch

Albert haalde vele malen met z ijn kruiwagen de nieuwe
kwartaalbladen op bij het echtp aar Hellingman aan Pieter
Florisstraat

enige verbazing in de vergadering. Op de fiets, met dit
weer en om deze tijd nog naar Purmerend? "Met de
trein of de bus is me veel te omslachtig," zegt Albert,
"en bovendien moet ik ook nog even langs Edam."
Het Mariabeeld in het kussensloop".
De Koepelkerk werd gerestaureerd. De Lutherse kerk
was zolang het onderkomen voor de 'Koepelkerkparochianen.'
Er bestond een uitstekende samenwerking waardoor
het mogelijk was om kort na de Lutherse dienst met de
mis te kunnen aanvangen. Maar voor het zover was,
diende er nog wel het een en ander omgebouwd te
worden. De kosters van de beide kerken waren daarin
zeer bedreven.
Albert de Graaf assisteerde bijna altijd en haalde dan
tenslotte een in kussensloop gewikkeld voorwerp uit
de brandkast. Een prachtig houten Mariabeeld werd in
dat kussensloop bewaard. Het beeld was eigendom
van Albert en werd als laatste aan het geheel voor de
mis toegevoegd.
Op een bepaalde zondag ging een gastpredikant voor
in de Lutherse dienst. Na afloop van de dienst voltrok
zich het hele gebeuren voor de verbaasde ogen van
deze gastpredikant.
Aan- en afvoer van kerkelijke attributen, iedereen
druk in de weer. Albert toverde het Mariabeeld uit een
kussensloop toen als laatste de pastoor binnenkwam
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om zich om te kleden. Albert gaf toen gelukkig uitleg.
"Dat is knap werk," zei de verbaasde predikant, "en
dat in zo'n korte tijd."
"Nou ja, vandaag was het in vijftien minuten geklaard,"
zei Albert.
"Hoe bestaat het," was het antwoord van de predikant.
"Ach," zei Albert, "desnoods maken we er binnen het
kwartier een moskee van."
Dit waren wat "kleine geschiedenissen" met in de
hoofdrol Albert De Graaf. Zo blijven ze toch nog bewaard!
Vijfentwintig jaar lid van de Vereniging Oud Hoorn:
Albert proficiat!
Wij staan er feestelijk bij stil in de hoop en de verwachting dat jij doorgaat.
Onze oprecht gemeende wens is dat we je nog tot in
lengte van jaren mogen tegenkomen, in en rond de
Lutherse kerk van Hoorn.

Dinsdagavond 20 april 1999 neemt de vereniging
tijdens de voorjaarsledenvergadering in de
Oosterkerk afscheid van haar vi ce-president. Het
bestuur roept een i eder die Albert een warm hart
toedraagt, en wie doet dat niet, op om daarbij aanwezig te zijn. Leest u verder de rubriek "Van de
bestuurstafel" over die bijeenkomst.

Publicaties te koop
Onderstaande publicaties zijn te koop in de winkel
van de Vereniging in het Oost-Indisch Pakhuis, Onder
de Boompjes 22.
Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van
10.00-16.00 uur. Tel. 0229-273570.
Hoornse Historische Reeks
Deel 2 Uit de schemer van Hoorns verleden;
304 pag. De jaren 1300-1536
Drs J.P.H. van der Knaap en
L.H.W. Veerkamp
f 69,50
Bouwhistorische Reeks Hoorn
Deel 1 Sint-Pietershof te Hoorn
- C. Boschma-Aarnoudse
Deel 2 't Rooie Dorp te Hoorn
- W. J eeninga
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f 25,f 27,50

HET KWARTAALBLAD INGEPAKT
Veel leden hebben misschien wel last van beduimelde, verkreukelde of mogelijk zoekgeraakte kwartaalbladen. Welnu Ben van Tartwijk heeft de oplossing voor u gevonden:
_ Een systeemmap met harde kaft waarin de bladen zonder ze te beschadigen bewaard kunnen
worden;
- de bladen zijn, eenmaal opgeborgen in deze map,
probleemloos uitneembaar;
- de kleurstelling is rood (het rood van ons logo)
met grijs/witte opdruk;
- de opdruk zal bestaan uit het verenigingslogo op
de voorzijde van de kaft en op de rugzijde eveneens het logo plus de vermelding: Kwartaalbladen. Aan de binnenzijde van de kaft wordt het
adres van onze vereniging afgedrukt;
- elke map zal tenminste 3 jaargangen kunnen
bevatten. In ieder geval worden er bij elke map 13
bevestigingsstaafjes geleverd;
- uiteraard kunnen er extra staafjes bijgekocht
worden. Dit vanwege het feit dat de oudere kwartaalbladen dunner zijn dan de huidige;
- hoe meer mensen een map of mappen bestellen,
hoe lager de prijs wordt. Het streefbedrag is
f 15,- per omslag. Er moeten dan wel 1000 mappen gekocht worden.
Met andere woorden geef zo spoedig mogelijk uw
bestelling door aan de dames Van Tartwijk en Van
den Hoogen die op dinsdag, donderdag en zaterdag
van 10 tot 16 uur aan de telefoon gekluisterd zitten.
Tel. 0229-273570.

Deel 3 Twaalf Hoornse Poortjes
- W. Jeeninga
f 25,Deel 4 De Mariakapel te Hoorn
-A. Boezaard en.J. v.d. Heijden
f 27,50
Deel 5 Het Huiszittende Armen-Weeshuis
- 0. v.d. Klooster
f 30,Deel 6 De Lutherse Kerk te Hoorn
- W. Jeeninga
f 30,Deel 7 De Gekroonde Jaagschuit te Hoorn
- W. Jeeninga
f 30,Deel 8 Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn
- C. Boschma-Aarnoudse
f 49,50
De vereniging heeft ook de hand weten te leggen op
een tiental exemplaren van het fameuze boek van
W.A. Braasem en H.O.J. de Ruyter de Wildt: Toen
Hoorn nog Oud-Hoorn was ...
Dit fraaie met veel foto's verluchtigde boek is verkrijgbaar tegen de prijs van
f 25,-

VAN DE JBE§TUUJR§TAJFJEIL
A.G.F. van Weel, voorzitter
Kwartaalblad
Traditiegetrouw ontvangt u bij het eerste nummer van
een nieuwe jaargang zowel de acceptgirokaart om uw
contributie te voldoen als de uitnodiging voor de voorjaarsleden-vergadering. Uw financiële ondersteuning
van de vele verenigingsactiviteiten blijft onontbeerlijk.
De vereniging mag dan wel in het 82ste jaar van haar
bestaan groter en bloeiender zijn dan ooit tevoren, die
kwaliteiten handhaven is een uitdaging op zich. Het
bestuur is dankbaar voor het nieuwe gezicht dat de
vereniging het afgelopen jaar: door het Oost-Indisch
Pakhuis heeft gekregen. Dat nieuwe gezicht vraagt van
ons allen een extra impuls om het Oud Hoorn-geluid
overal in de stad, en zo mogelijk daarbuiten, te laten
horen. Kortom, uw geldelijke bijdrage is hard nodig
maar ook uw morele steun blijft onmisbaar.
Uitnodiging voor speciale voorjaarsledenvergadering
Dinsdagavond 20 april 1999 wordt om 20.00 uur in de
Oosterkerk de voorjaarsleden-vergadering gehouden.
Dit maal zal het agendapunt: Bestuurssamenstelling
bijzondere aandacht vragen. De bestuursleden Albert
de Graaf, Pim van der Waal en Pauline van Leeuwen
hebben om uiteenlopende redenen te kennen gegeven
met hun bestuurswerkzaamheden te willen stoppen.
Het bestuur respecteert hun besluit met pijn in het
• hart.
Het biedt de drie scheidende bestuursleden na het
huishoudelijke gedeelte een receptie aan zodat de
leden in de gelegenheid zijn afscheid te nemen van
drie vertrouwde gezichten.
Het bestuur roept daarom ook langs deze weg de leden op om gebruik te maken van die gelegenheid: de
drie vertrekkenden verdienen een grote opkomst ten
volle.
Het dagelijks bestuur is de afgelopen maanden druk
bezig geweest met zoeken naar adequate aanvulling en
het denkt daarin geslaagd te zijn. U treft de voordracht
op de uitnodiging voor de vergadering aan.

materiaalkeuze voor de winkelruimte. We hebben
deze aanzienlijke gift in dank aanvaard en een deel
daarvan afgestaan aan onze buren, de Stichting Hiaat.
Eind januari bereikte ons het bericht dat het Bouwfonds Cultuurfonds een bedrag van f 10.000,- ter beschikking heeft gesteld voor de verbouw en inrichting
van het Oost-Indisch Pakhuis. Lest best, kunnen we nu
zeggen; deze laatste sponsor bracht daarmee het
totaal aan financiële bijdragen op bijna tachtigduizend
gulden: een zeer bemoedigend bedrag dat bijzonder
welkom is gelet op de grote plannen. Secretaris Nelleke Huisman heeft veel eer met de zorgvuldig gedocumenteerde subsidieverzoeken ingelegd.
Begin februari is de inrichting van het documentatiecentrum voortvarend ter hand genomen: een op maat
gemaakte kastenwand met daaronder soepel lopende
laden, een leesplank met een flinke tafel om rustig
stukken te kunnen raadplegen. Het drietal Leo
Hoogeveen, Christ Staffelen en Hans Altorffer is reeds
weken bezig met de voorbereiding van de inrichting
met mappen over straten en panden in de binnenstad:
om te beginnen worden van de 151 straten binnen het
gebied dat begrensd wordt door de Westersingel,
Stationsweg, Stationsplein, Spoorsingel, Draafsingel
en Nieuwe Wal een beeld- en tekstarchief aangelegd
en bijgehouden. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk
en wekt grote verwachtingen. In de behoefte aan een
persoon die het foto/prenten/kaarten/illustratiesarchief gaat opzetten, is inmiddels ook voldaan: de
heer Ton Bartels zal die klus voor zijn rekening nemen.
Het bestuur wenst hem daarbij veel succes.
In de begrotingsvoorstellen voor dit jaar, treft u de
bestuursvoornemens aan inzake wensen tot verdere
inrichting. Gelet op de aard en inhoud van het huurcontract acht het bestuur het verantwoord deze financiële uitgaven te doen. Het Oost-Indisch Pakhuis een
echt verenigingsgebouw te maken voor en door de
leden van Oud Hoorn, blijft het doel.

Het Oost-Indisch Pakhuis
In het laatste kwartaalblad van vorig jaar stond op blz.
147 een lijst met de namen van alle personen en
instanties die ons in 1998 hebben geholpen bij de realisering van het nieuwe verenigingsgebouw. Die lijst
moet echter aangevuld worden met de namen van
HEMA Hoorn en de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Tegelijkertijd met de
inrichting van het Oost-Indisch Pakhuis in augustus
1998 voltrok zich de herinrichting van de lunchroom
van de Hema aan de Gouw. De directie van het bedrijf
was zo vriendelijk ons te vragen of de vereniging belangstelling had voor het nog fraai en goed ogende
oude meubilair. Zowel tafels als stoelen van massief
beukenhout, gelakt en direct passend bij de kleur en
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Lopende procedures
Zoals u in de lokale pers hebt kunnen lezen heeft de
vereniging haar kritische reactie op het ontwerpbestemmingsplan Jeudj e vooraf laten gaan van haar
bekende misnoegen over het veelvuldig gebruik van
de art. 19-procedure WRO. Het bestuur heeft het
provinciale bestuur schriftelijk de vraag voorgelegd
of een veelvuldig gebruik van de parallelle procedure
van art. 19 en een nieuw bestemmingsplan juridisch
strookt met correcte wettelijke opvattingen.
Bij brief van 2 februari 1999 antwoordden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
"Art. 19 lid 1. van de WRO opent de mogelijkheid voor
B & W om reeds op basis van een geldig voorbereidingsbesluit vrijstelling te verlenen van het van kracht
zijnde bestemmingsplan. In de praktijk gebeurt er echter het nodige voor de vrijstelling verleend wordt of
kan worden. Om de vrijstelling te kunnen verlenen,
vragen B & W eerst een verklaring van geen bezwaar
aan Gedeputeerde Staten. Het voornemen om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen vergezeld van
het bouwplan of het aanlegplan wordt dan door B & W
eerst ter inzage gelegd zodat bedenkingen kunnen
worden ingediend. Die bedenkingen worden door
Gedeputeerde Staten beoordeeld en betrokken bij de
beslissing over het afgeven van een verklaring van
geen bezwaar.
De aanvraag wordt beoordeeld tegen de achtergrond
van vastgesteld provinciaal beleid. Voor bouwplannen
en bestemmingsplannen relevant beleid is dat vastgestelde provinciale beleid opgenomen in de Leidraad
Provinciaal Omgevingsbeleid.
In gevallen waar het bouwplan zich uitstrekt tot een
specifiek beleidsterrein, wordt een deskundigenadvies
ingewonnen. In het geval van bouwplannen in de
Hoornse binnenstad, en zeker in het geval van een aangewezen beschermd stadsgezicht, zal dat zeker de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn. De adviezen van de Rijksdienst zijn, in deze context, zeer
zwaarwegend. Verder passeert de aanvraag, mits het
geen zeer eenvoudige zaak zonder verdere implicaties
betreft, de Kerngroep van de Subcommissie voor de
Gemeentelijke Plannen , waardoor de betrokken
instanties meespreken over het al dan niet verlenen
van de verklaring van geen bezwaar. De Inspecteur
van de Ruimtelijke Ordening wordt, op grond van de
Wet, altijd gehoord.
Het voornemen de bouwvergunning te verlenen wordt
weer gepubliceerd met de gebruikelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep.
In geval van het Jeudje zijn de adviezen in het kader
van het overleg ex art. 10 BRO bekend. Ook de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft een, uiteraard weloverwogen, advies opgesteld. Deze adviezen
zullen dienen bij de beoordeling van eventuele plannen voor dit gebied. Toetsing van de ontwikkelingsplannen voor dit gebied aan de waarden die hebben
geleid tot de vaststelling van het beschermd stadsge-
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Jeudje. Oud Hoorn pleitte tevergeefs tegen sloop

zicht, en die zijn vastgelegd in het betreffende besluit
tot aanwijzing, zal uiteraard plaatsvinden." Tot zover
het antwoord van de provincie.
Kort daarna is Hoorns college van B & W opheldering
gevraagd over het uitblijven van een reactie op onze
inspraak inzake het concept-bestemmingsplan Karperkuil e.o. Oud Hoorn heeft al ruim een jaar niets
gehoord. Dat is met name ongehoord daar waar zij
bezinning heeft gevraagd met betrekking tot het plan
van de z.g. skischans, het plan van Van Herk op de
hoek van de Binnenluiendijk. Nu het college een
bouwvergunning voor dit project heeft afgegeven,
moet de vereniging wel concluderen dat er van enige
bezinning geen sprake is geweest. Tijdens de bestuursvergadering van 2 februari 1999 is een ingekomen brief
besproken voorzien van handtekeningen. De éénentwintig verontruste leden verzoeken daarin het
bestuur bezwaar aan te tekenen tegen het verlenen
van de bouwvergunning voor het plan van Van Herk
Na ampele discussie heeft het bestuur gemeend trouw
te moeten zijn aan zijn art. 10 BRO-reactie. Nu er geen
enkel blijk is gegeven van "een pas op de plaats-overweging'', rest Oud Hoorn niets anders dan in het
geweer te komen. Dat staat los van een opvatting over
het mooi of lelijk zijn van het ontwerp: daarover zullen
de meningen altijd verschillen.
Het deskundigenverslag ten behoeve van de Raad van
State inzake het bestemmingsplan Visserseiland, he~ft
het bestuur ertoe gebraçht om, na ruggespraak met
zijn juridisch raadsman, het beroep in te trekken nu
een gunstige wending tot het nulpunt is teruggebracht.
Wat de Vereniging Oud Hoorn betreft is daarmee een
eind gekomen aan de jarenlange strijd tegen de massale bouw op het schiereiland. De strijd is verloren,
Hoorns beschermd historisch stadsbeeld krijgt met de
realisering van de volumineuze etagebouw op die
plaats een dreun van jewelste die zal natrillen tot ver
in ons nageslacht.
Op 9 december j.l. diende voor de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar het beroep dat de vereniging
heeft aangetekend tegen de niet-ontvankelijk verklaring door Hoorns bestuurscollege van het bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor het drijvend

terras aan de Appelhaven. Deze affaire, die al speelt
sinds april 1994, is nog steeds niet afgerond. Het dagelijks bestuur van de vereniging heeft ten overstaan van
de rechter bepleit dat de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift pas gaat lopen op het moment dat
een besluit in werking treedt. Het moet dan wel
bekend gemaakt zijn door toezending of uitreiking aan
de belanghebbenden. De Alkmaarse rechter schrijft in
haar uitspraak van 20 januari 1999: "De rechtbank is
niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond
waarvan geoordeeld moet worden dat de termijnoverschrijding is te verontschuldigen." Het beroep van Oud
Hoorn is dan ook ongegrond verklaard. Nu is de gedoogbeschikking niet langer juridisch omstreden en
vragen wij ons af: "Hoe lang kan een overheid een gedoogsituatie tolereren?" Gedogen betekent in feite
toch dat iets dat ongeoorloofd is gedurende korte tijd
door de vingers wordt gezien?
Lezingen
Het verloop van het film-lezingenprogramma van dit
winterseizoen is boven verwachting. Zowel op donderdag 17 december als op donderdag 21 januari
moesten talloze belangstellenden bij de deur van de
theaterzaal worden teleurgesteld: vol.
Wij doen ons best om in het voorjaar (april!) op een
zondagmiddag de oude films te herhalen. Wel is besloten dat, nu de vereniging over een eigen verenigingsgebouw beschikt, kaartjes uitsluitend in de voorverkoop kunnen worden bemachtigd. Zo is te voorkomen
dat belangstellenden tevergeefs aankloppen: op last
van de brandweer mogen er maar 75 personen in de
theaterzaal.
De lezing over de Koepoortsweg zal, ijs en weder dienende, pas volgend jaar weer een plaats kunnen krijgen in het programma.
Wanneer u dit bericht leest, resteert nog één lezing:
Ontstaan en ontwikkeling der West-Friese steden
door de heer Jaap Raat, bestuurslid van het Westfries
Genootschap. Deze lezing met lichtbeelden vindt
plaats op donderdag 8 april 1999 in de theaterzaal van
Hiaat, aanvang 20.00 uur; prijs f 2,50.
Huizen Veermanskade 3 en 4

Bouwkunstcursus
Dinsdagavond 2 maart is Femke Uiterwijk in de
Oosterkerk begonnen met Oud Hoorns bouwkunstcursus. Reeds twee dagen na de aankondigingen in de
plaatselijke bladen was het maximale deelnemersaantal van 40 bereikt. De belangstelling voor de architectuur-geschiedenis van de oude stad is groot, dat wisten
we, maar zo'n snelle en grote aanmelding hadden we
niet verwacht. Besloten is om de teleurgestelden op
een wachtlijst te plaatsen. Zij komen het eerst voor
deelname in aanmerking bij een volgende gelegenheid.
Het bestuur moet nog overleggen met de cursusleider
of er dit jaar in de maanden september/oktober een
nieuwe serie lessen start.
Zomeravondwandelingen seizoen 1999
Donderdag 11 maart a.s. wordt in het Oost-Indisch
Pakhuis de start gegeven voor het wandelseizoen
1999. Dan roept coördinator Piet Aartsen Oud Hoorns
gidsengilde weer bijeen voor de startvergadering. Dit
jaar zal Piet voor de laatste maal de gidsen aanvoeren.
We zullen dus, bij voorkeur in eigen gelederen, op
zoek moeten naar vervanging. Het wandelprogramma
voor het komend seizoen is ondertussen vastgesteld.
Hoewel we nog midden in de winter zitten wanneer
we schrijven, presenteren we het wandelschema
alvast zodat u daar in uw agenda rekening mee kunt
houden:
Datum

Wandeling

Startplaats

Bezichtiging

21 mei
4juni
18juni
2juli
16juli
30juli
13 aug.

Noorderkerk
Koepoortsweg
Statenlogement
Havenkwartier
De kloosters
Bossuwandeling
De wallen

N.S. station
N.S. station
Rode Steen
Rode Steen
Rode Steen
Oosterpoort
Oosterpoort

Noorderkerk
onbekend
Statenlogement
Gr. Oost tuinhuis
Weeshuistuin
Scheepswerf
O.I. Pakhuis

Alle wandelingen starten vrijdagavond om 19.30 uur
en de deelname blijft kosteloos.
Giften
Nu het Oost-Indisch Pakhuis steeds meer en beter als
centrum functioneert van Oud Hoorns activiteiten,
komen gaandeweg meer leden binnen die de vereniging, meestal in bruikleen, historisch gezien waardevolle voorwerpen, foto's en manuscripten overdragen.
De beheerders juichen deze ontwikkeling van harte
toe en zullen als echte moeders zorg dragen voor de
afgestane voorwerpen.
Van de heer P. Peetoom ontving de vereniging een indrukwekkend plakboek vol krantenknipsels, tekeningen en rekeningen over de lijdensweg naar de restauratie van de pakhuizen "De Pinas" en "De Sleutel" aan
de Veermanskade 3 en 4. Deze rijksmonumenten zijn
met zeer veel moeite door de architecten De Koning
en Siezen zorgvuldig getransformeerd tot woonhuizen.
De restauratie is geschied aan de hand van oude foto's
en een schilderij. De redactie beziet op dit moment de
mogelijkheid om aan deze interessante restauratiegeschiedenis een artikel te wijden.
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jaarverslag 1998
PM. Huisman, secretaris
1. Leden
Het ledental van de vereniging is aanzienlijk gegroeid.
Bij de aanvang van het jaar 1998 telde de vereniging
1862 leden. Het jaar werd afgesloten met het respectabele aantal van 1929.
In het verslagjaar hebben 168 mensen zich aangemeld
als lid en hebben 101 leden hun lidmaatschap beëindigd, merendeels vanwege het niet-betalen van de contributie.
Met name vanaf de opening van het Oost-Indisch
Pakhuis in september 1998 groeit het ledental gestaag.
Duidelijk is dat een eigen verenigingsgebouw en een
duidelijk gezicht van Oud Hoorn zorgt voor een
behoorlijke ledenaanwas.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar wederom afscheid moeten nemen van een aantal trouwe leden.
Bijzonder geschokt was het bestuur door het overlijden van ons lid dr Th.P. Hoogkamer. Zowel als lid van
onze vereniging en met name als wethouder van de
gemeente Hoorn heeft hij het behoud van de monumentale binnenstad en ons cultureel erfgoed altijd een
warm hart toegedragen. Wij bewaren goede herinneringen aan zijn inzet voor de binnenstad.

2. Bestuur
De bestuursleden Arie Boezaard, Rudy Kleintjes en
Ton van Weel werden op de voorjaarsledenvergadering met algemene stemmen herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tijdens het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 maal
formeel vergaderd en werden twee ledenvergaderingen gehouden.
Het themagedeelte van de voorjaarsledenvergadering
werd verzorgd door de heer dr. ir. Carlo Huijts, directeur van de Vereniging Hendrick de Keyser, met een
lezing over het pandenbezit van de vereniging, met
speciale aandacht voor de Hoornse monumenten.
Tijdens de najaarsledenvergadering werd op voorstel
van het bestuur de jaarlijkse onderscheiding uitgereikt
aan Jaap Appel vanwege de deskundige en zorgvuldige wijze waarop hij als eigenaar/bewoner het pand
Appelhaven 13A, in de volksmond bekend als 'de neogothische kapel', heeft gerestaureerd. Na de vergadering waren de leden in de gelegenheid de kapel te
bezoeken.
3. Eigendommen
De rijksmonumenten, in bezit van de Stichting
Monumenten Oud Hoorn, zijn in 1998 wederom geïnspecteerd door de Monumentenwacht. Aan de hand
van de uitgebrachte inspectierapporten zijn de nodige
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, evenals aan
de overige panden. Het beheer van de panden werd
gedaan door bestuurslid Rudy Kleintjes
Aangezien de huurder van het pand Gravenstraat 17 in
augustus te kennen gaf te huur te willen opzeggen
heeft het bestuur besloten om aan de leden voor te
stellen dit pand te verkopen.
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In de najaarsledenvergadering hebben de leden met
het bestuursvoorstel ingestemd. De opbrengst van de
verkoop bedroeg bijna f 200.000,-.
4. Verenigingsgebouw
Het afgelopen jaar is veel tijd en geld geïnvesteerd in
de verbouwing van het Oost-Indisch Pakhuis. Onder
leiding van de bestuursleden Kleintjes en Rietvink is
een verbouwingsplan opgesteld en een begroting
gemaakt. Op basis van de goedkeuring van de ledenvergadering zijn in het voorjaar de bouwactiviteiten
gestart. Op 12 september werd de officiele opening
verricht door de wethouder voor Cultuur van de gemeente Hoorn, de heer J.Th.J. Schaper.
Met uitzondering van het documentatiecentrum waren
de z.g. publieksruimten dankzij de hulp van vele vrijwilligers gereed.Vanaf die datum is het pand geopend
dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur.
De fondsenwerving voor het pand is gedaan door de
bestuursleden Van Weel en Huisman.
Resultaat was een bedrag van bijna f 70.000,-, waarvan ruim f 11.000,- door de leden bijeen is gebracht.
Naar aanleiding van een oproep in het Kwartaalblad
heeft een selectiecommissie bestaande uit de bestuursleden Van Weel en Huisman twee vrijwilligers
aangetrokken voor het beheer, de dames Diana van
den Hoogen en Joke van Tartwijk. Voor de huishoudelijke ondersteuning heeft het bestuur het echtpaar
Mantel aangetrokken. Met elkaar waarborgen zij een
goed beheer en gebruik van het Oost-Indisch Pakhuis.
5. Stadsbeeldbewaking
Het afgelopen jaar is het bestuur met ondersteuning
van mr. W.J. Loomans een aantal malen de juridische
strijd aangegaan met het gemeentebestuur tegen de
plannen voor het Visserseiland. Aanvankelijk ontwikkelde de strijd zich in het voordeel van de vereniging,
maar de gemeente heeft het pleit gewonnen.
Ook is het bestuur voor de rechtbank in Alkmaar verschenen vanwege ons bezwaar tegen de gedoogvergunning voor het terras aan de Appelhaven. Over deze
zaak is nog geen uitspraa.k gedaan.
Voorts is het bestuur in de pen geklommen vanwege
de bouwplannen aan de Karperkuil, aan het Jeudje en
voor het theater- en congrescentrum Het Park.
Daarnaast heeft het bestuur bij diverse gelegenheden
ingesproken onder meer bij de plannen voor de herinrichting van het Grote Oost.
Steeds opnieuw heeft het bestuur de visie van de vereniging naar voren gebracht op tal van zaken, die het
stadsbeeld en de historische binnenstad raken, via
brieven en persberichten of via contacten met gemeentebestuurders en via onze vertegenwoordigers in
de Welstandscommissie en Monumentencommissie.
5. Vertegenwoordigingen en representatie
Diverse (bestuurs )leden van de vereniging hebben in
1998 onze belangen behartigd alsook het Oud Hoorn-

geluid laten horen in verschillende commissies en
organisaties.
Als vanouds vertegenwoordigde bestuurslid Albert de
Graaf Oud Hoorn in de Kerkmeijer-de Regt Stichting.
Mw. Hieke Stapel was onze vertegenwoordiger in het
Comité Open Monumentendag en Albert de Graaf vervult in dit comité de rol van adviseur.
Mevr. Femke Uiterwijk was onze schakel met de stichting de Hoornse Schouw.
Bestuurslid Rudy Kleintjes was onze vertegenwoordiger in de Stichting Stadsherstel, alsmede in de Welstandscommissie. Tevens is hij voorzitter van de stichting Muziektent Hoorn.
De bestuursleden Jan Rietvink en Rudy Kleintjes hebben gezamenlijk de standpunten van Oud Hoorn naar
voren gebracht in de Monumentencommissie.
Bestuurslid Nelleke Huisman heeft namens de vereniging zitting in de stichting de Historische Scheepswerf
i.o. Deze stichting is nog steeds in oprichting vanwege
onduidelijkheid over de uitkomst van juridische procedures rondom de bouwplannen aan de Karperkuil.
Naast deze vertegenwoordigingen onderhield de vereniging contacten met diverse historische verenigingen in Noord-Holland en bezochten de bestuursleden
- wanneer mogelijk - openingen van tentoonstellingen, boekpresentaties, conferenties en studiedagen.
6. Werkgroepen en publicaties

Zomeravondwandelingen
De zes reguliere wandelingen trokken het afgelopen
seizoen een behoorlijk aantal belangstellenden. Per
avond hebben gemiddeld 150 à 200 mensen deelgenomen. De coördinatie van de wandelingen was evenals
vorig jaar in handen van Piet Aartsen.
Voor de tweede maal is op Hemelvaartsdag de wandeling "Ontdek Hoorn bij het ochtendgloren" gehouden.
Ruim 200 belangstellenden werden rondgeleid door
gidsen van Oud Hoorn en na afloop konden alle deelnemers zich tegoed doen aan een gezamenlijk ontbijt
in de Oosterkerk.
Lezingen
De lezing van Femke Uiterwijk en Giel van der Zei trok
als vanouds veel publiek. Minder was de opkomst bij
de lezing van de heer Vis over de Reformatie en
hageprediker Jan Arentsz. Dit was jammer
want de lezing was buitengewoon boeiend en
werd verluchtigd met gezangen uit de 16e
eeuw.
De laatste lezing van het winterseizoen 1997/98
werd verzorgd door Arie Boezaard: een interessante lezing met een goede opkomst.
Tijdens de eerste lezingavond van het seizoen
1998/99 vertoonde de heer D. Bakker een
tweetal historische films. De opkomst hiervoor
was overweldigend; zelfs zodanig dat mensen
teleurgesteld naar huis moesten terugkeren
omdat de zaal vol was.

Publicaties
In 1998 is de eerste publicatie verschenen van de Bas
Baltusstichting, een samenwerkingsverband van de
gemeente, de stichting Stadsherstel en Oud Hoorn.
Deze eerste publicatie handelt over het St. Jans Gasthuis. Tijdens de presentatie werd een van de toespraken verricht door mw. Femke Uiterwijk, de weduwe
van onze oud-voorzitter Bas Baltus.
De redactiecommissie voor de uitgave van Velius V in
eigentijdse vorm heeft gestaag doorgewerkt het afgelopen jaar, maar de werkzaamheden zijn dermate
omvangrijk dat publicatie van dit werk nog wel even
op zich laat wachten.
Excursie
Naar aanleiding van de uitkomsten van de leden
enquête heeft het bestuur voor de eerste keer een
ledenexcursie georganiseerd. De organisatie was in
handen van de bestuursleden Rudy Kleintjes en Ton
Van Weel, bijgestaan door Linda de Vries. Voor f 55,kon men deelnemen aan een programma naar en in
Zutphen. De opkomst was geringer dan verwacht,
ongeveer 20 personen. Wellicht had dit te maken met
de dag (vrijdag) of met het feit dat de oproep voor
deelname eerder gedaan had moeten worden.
7. Kwartaalblad
De redactie van het Kwartaalblad, bestaande uit
Herman Lansdaal, Leo Hoogeveen, Henk Saaltink,
Femke Uiterwijk en Frans Zack, is er in 1998 wederom
in geslaagd vier maal een aantrekkelijke uitgave te verzorgen. Voor het eerst was de opmaak en lay-out van
het blad gedaan volgens het model zoals dat was vervaardigd door Tina Brouwer. Met ca. 180 bladzijden
aan rubrieken, artikelen, mededelingen en foto's viel
er weer veel te lezen voor de leden. Dankzij de inzet
van de vele bezorgers kon het blad weer op tijd bij
ieder lid in de bus rollen.
De productie van het blad is evenals in 1997 ook in
1998 verzorgd door Nyvonco te Heerhugowaard in
samenwerking met drukkerij Klaassen te Hoorn.
De gidsen tijdens hel jaarlijkse uitje op de bordes treden van
het voormalige Weeshuis van Medemblik

Bouwkunstcursus
De belangstelling voor de bouwkunstcursus
van Mw. Femke Uiterwijk was wederom groot.
Ongeveer 60 personen hebben meegedaan.
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Jaarcijfers Oud Hoorn 1998-1999
Begroot 1998

WL. van der Waal, penningmeester

Werkelijk 1998

Begroot 1999

Uitgaven

* Eigen panden
Onderhoud
Lasten
Rente hypothecaire lening
Aflossing hyp.lening

3000,00
2500,00
5989,44

8024,50
2689,49
2758,06
2742,78

_llll1__

11489,44

* Vereniging
Secretariaat
Kwartaalblad
Ledenvergaderingen
Lidmaatschap andere
verenigingen en abonnementen
Bijdrage Verenigingsregister
Gidsenwerk
Gevelplaten
Publicatiest. Bas Baltus
Onkosten "Schemer"
Onkosten "Velius"
Onkosten overige publicaties
Attenties
Giften
Representatie
Advertenties
Verzekeringen
Advieskosten
Fotowerk
Sponsoring "Hoorn, Oh Ja"
Historisch onderzoek
Lezingen
Documentatiecentrum
Bestuursexcursie
Vergaderkosten
PR-materiaal
Stichting Maquette
St. Joodse Geschiedschrijving
Leden-excursiekosten
Diversen

____mn__

16214,83

14057,84

8000,00
35000,00
2500,00

8164,02
29738, 10
1830,55

8000,00
35000,00
2000,00

700,00
61,00
3000,00
500,00
14874,10
0,00
5000,00
2500,00
1500,00
10000,00
300,00
250,00
500,00
15000,00
500,00
1500,00
2000,00
1000,00
500,00
1100,00
1000,00
4000,00
1000,00
6000,00
0,00
000

663,00
92,10
2423,61
300,80
4971,20
8,00
683,75
4320,61
1559,63
9500,00
441,50
0,00
572,36
8800,78
372,60
1500,00
0,00
695,01
1146,22
1412,65
110,00
405,37
290,48
12,95
1636,35
263,50

700,00
100,00
3000,00
500,00
9902,90
0,00
1000,00
8500,00
2500,00
10000,00
300,00
250,00
600,00
10000,00
500,00
1500,00
8000,00
1000,00
1250,00
1100,00
200,00
5000,00
3250,00
6000,00
2000,00
0 00

118485,10
Het Oost-Indisch Pakhuis
- verbouwing en inrichting
- exploitatie
Onkosten Inrichtingsfonds

8000,00
3000,00
3057,84

100000,00
7650,00
0,00

Af/ I'oename saldi

81915,14
129659,95
6926,10
1176,79

122 152,90
70000,00
11150,00
0,00

107650,00
237624,54
-134164,94
103459,60

137762,84
235892,81
105450,45
341343,26

81150,00
217360,74
-73881,24
143479,50

27759,60

26345,2 1

23175,00

0,00

193827,88

0,00

Ontvangsten

* Eigen panden
Huur
* Verkoop Gravenstraat 17
* Vereniging
Contributies
Rente
Dirk Visser-fonds
Giften
Verkoop "Kroniek van Hoorn"
Verkoop "Schemer"
Verkoop St Jans Gasthuis
Verkoop andere publicaties
Aflossing lening Het Pakhuis
Opbrengst ledenexcursie
Diversen

65000,00
5000,00
100,00
100,00
0,00
1000,00
0,00
500,00
4000,00
0,00
0,00

72108,49
5829,49
150,02
5202,24
219,50
846,75
366,00
3023,40
4000,00
715,00
22,26
75700,00

Giften Oost-Indisch Pakhuis
- leden
- sponsors

92483,15
11187,02
17500,00

0,00
0,00
000
103459,60
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70000,00
10000,00
35,00
100,00
69,50
500,00
500,00
1500,00
0,00
1500,00
0,00
84204,50
100,00
36000,00
28687,02
341343,26

36100,00
143479,50

BALANS VERENIGING OUD HOORN PER 3 1 DECEMBER 1997 resp. 1998
31 dec. 97

31 dec. 98

31 dec. 97

31 dec. 98

55544,95

160995,40

Hyp.lening VSB

40534,78

37792,00

138798,00

114732,00

Kortlopende schulden

23225,80

18876,96

Lening Het Pakhuis

4000,00

0,00

Onderhoudsreseive

75012,21

87885,38

Aandelen Land. Bouwk.WF

1000,00

1000,00

8000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

17437,00

1096,43

548,21

87667,09

148829,27

0,00

45,00

33500,00

33500,00

234439,38

310820,61

234439,38

310820,61

Saldi
Omoerend goed

Obligatie VVV

Fotocamera & diaprojector

Inrichtingsfonds OdB 22
Reseive imichting
Documentatiecentrum
Overig Eigen Vermogen

& recorder

Debiteuren
Boekenvoorraad

Jaarcijfers Stichting Monumenten Oud Hoorn 1998-1999
W .L. van der Waal, penningmeester
Begroot 1998

Werkelijk 1998

Begroot 1999

Uitgaven
Onderhoud
Lasten
Juridisch advies
Bijdrage Stichtingsregister
Bouwhistorisch Onderzoek
Rente hypothecaire lening
Aflossing hyp.lening
Monumentenwacht
Kosten makelaar

20196,26
5529,24
0,00
92,10
0,00
2546,22
10000,08
922,50

58250,00
5000,00
1000,00
65,00
6000,00
12528,00
pm
1000,00
2000,00
85843,00

~

36000,00
6000,00
1000,00
100,00
6000,00
12000,00
pm
1000,00
39286,40

~

62100,00

Ontvangsten

Huur
Subsidie overheid

57920,00
23 121,00

54975,96
23121,00
78096,96
38810,56

81041,00
-4802,00

Af/Toename saldi

58300,00

~

58300,00
-3800,00

BALANS STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN PER 31 DECEMBER 1997 resp. 1998
31 dec. 97
Saldi
Omoerend goed
Toegezegde
overheidssubsidie
Kortlopen vorderingen

doorlezen op volgende pagina

31 dec. 98

31 dec.97

95916,31

134726,87

Onderhoudsreseive

281175,80

288460,00

Hyp. lening

23121,00

0,00

2920,00

2360,00

403133,11

425546,87

31 dec. 98

358133,39

390547,23

44999,72

34999,64

403133,11

425546,87
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Toelichting op de jaarcijfers van de vereniging
* De uitgaven voor het kwartaalblad in 1998 betreffen het laatste kwartaalblad van 1997 en de eerste drie kwartaalbladen van 1998.
* De begrote uitgaven ad f 9902,90 voor de Publicatiestichting Bas Baltus zijn het resterende bedrag van de totaal toegezegde bijdrage aan het werkkapitaal van deze stichting, die in de toekomst onder andere de Bouwhistorische Reeks Hoorn verder gaat uitgeven.
* De in 1998 verstrekte giften betreffen een gift aan de stichting Het Carillon (f 8.000) en een gift aan de restauratiecommissie van de
Lutherse kerk ad f 1.500.
* De begrote uitgaven in verband met advieskosten houden verband met de inschakeling van een advocaat.
* Het bedrag dat als rente-uitgave is begroot, is inclusief de aflossing van de hypothecaire lening.
* Naast de giften voor het Oost-Indisch Pakhuis van leden en sponsors zijn de kwijtschelding van de schuld door de Stichting
Kerkmeijer-de Regt (f 8000) en de ontvangen Kunst- en Cultuurprijs (f 5000) ingezet voor dekking van de kosten van verbouw en
inrichting van het pand.
BALANS Vereniging
* Het onroerend goed van de vereniging is gewaardeerd tegen vijfmaal de brutohuurwaarde per jaar van de panden Gravenstraat 15
en Buurtje 1 en 2.
* De fotocamera/diaprojector/recorder zijn gewaardeerd tegen 25% van de aanschafwaarde.
Toelichting jaarcijfers stichting Monumenten Oud Hoorn
Uitgaven
* De uitgaven aan Bouwhistorisch Onderzoek betreffen onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de vier panden, die de stichting in
eigendom heeft.
* Het bedrag dat als rente-uitgave is begroot, is inclusief de aflossing van de hypothecaire lening.
BALANS Stichting
Het onroerend goed van de vereniging is gewaardeerd tegen vijfmaal de brutohuurwaarde per jaar van de vier panden Schoolsteeg
7, Breed 12, Onder de Boompjes 8 en Bierkade 10.

*

SPECIFICATIE van de panden.
* Het bestuur heeft besloten de specificatie van de panden van de vereniging en die van de stichting niet langer in het kwartaalblad op
te nemen, maar voor geïnteresseerden op de voorjaarsledenvergadering ter inzage te leggen.

Oude muziek nu
Henriëtte Gorthuis
p 3, 4, 5 en 6 juni 1999 wordt op verschillende
locaties in de Hoornse binnenstad het derde
Amateurfestival Oude Muziek Nu gehouden.
De avondvullende concerten en muziektheatervoorstellingen vinden plaats in de Oosterkerk, korte concerten en workshops worden gehouden in de
Statenpoort, het Foreestenhuis, de Mariakapel en het
Westfries Museum. Bij de festivalactiviteiten van
komende zomer staat het thema 'middeleeuwen' centraal.

0

Een geheel nieuw element wordt dit jaar gevormd
door een spectaculaire middeleeuwse optocht die op
zaterdagmiddag 5 juni door de stad zal trekken. In
deze stoet zult u Philips de Goede tegenkomen die met
zijn gevolg van edellieden, soldaten en vaandeldragers
de stad Hoorn bezoekt om haar te bedanken voor de
diensten die zij hem bewezen heeft tijdens de Hoekse
en Kabeljauwse Twisten.
Philips zal onder klaroengeschal worden ingehaald
door de Hoornse notabelen, de geestelijkheid, de gildemeesters met hun gezellen, vele muzikanten, potsenmakers en toneelspelers. Uiteraard loopt de gehele
middeleeuwse stad uit om dit spektakel te aanschouwen, zodat u ook kennis kunt maken met bakker
Truydeman en zijn vrouw, de kwakzalver en alle klei18

ne luyden die beslist uit krochten en stegen tevoorschijn zullen komen.
Met deze optocht wil de Stichting Hoorn - Oude
Muziek Nu een buitenevenement aanbieden aan de
gehele Hoornse bevolking. Ook de Vereniging Oud
Hoorn is bij de organisatie van de optocht betrokken.
Voorzitter Ton van Weel is actief in de voorbereidingsgroep die regelmatig in het Oostindisch Pakhuis bijeen
komt. Alle leden van Oud Hoorn worden bovendien
van harte uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren
en op 5 juni een personag~ uit te beelden in de historische stoet.
Bent u geïnteresserd in deelname aan de optocht?
Neemt u dan contact op met Ton van Weel; hij geeft u
graag alle verdere informatie. Als u meer wilt weten
over het festival, als u erover denkt deel te nemen aan
een workshop voor zangers of instrumentalisten of als
u begin mei het totale programma-overzicht wilt ontvangen, belt u dan met de Stichting Hoorn - Oude
Muziek Nu, telefoon 0229 - 24 83 30. U kunt ons ook
vinden op het internet: www.oudemuzieknu.demon.nl.
Ik hoop velen van u tijdens het festival te mogen
begroeten.
Henriëtte Gorthuis
directeur Stichting Hoorn - Oude Muziek Nu

Willem Cornelisz. Schouten
Het 'Duyfken' gaat nu ook naar de Olympische Spelen m Sydney
Henk van Woesik
U zult zich wellicht met verbazing afvragen wat heeft nu Willem Schouten uit Hoorn
van vierhonderd jaar geleden nu met de Olympische Spelen van 2000 in Sydney,
Australië te maken, toch is er een verband.
Zo rond 2000 gaat er iets gebeuren dat niet aan onze
aandacht mag ontsnappen. Er wordt namelijk door
Australië een stukje historie opgehaald waarbij de
Hoornse Willem Corneliszn. Schouten indirect betrokken is geweest.
De Australiërs hebben een replica gebouwd van het
roemruchtige scheepje het "Duyfken'', het schip dat in
1606 Australië ontdekte. Ze hadden reeds eerder een
schip gebouwd en wel de "Endeavour" van ontdekkingsreiziger James Cookl.
Tijdens de bouw had men ontdekt dat ze met het verkeerde schip waren begonnen. Na onderzoek was
namelijk gebleken dat de ware ontdekker van
Australië niet James Cook of Abel Tasman is geweest
maar Willem Janszoon uit Amsterdam met het schip
het 'Duyfken'.
Het "Duyfken" was ook het schip waarop Willem
Corneliszn. Schouten als schipper voor het eerst naar
Indië voer. Hij behoorde hiermee tot de eerste pioniers
die de specerijenhandel met de "Verre Oost" op gang
brachten.

Het Duijjken met de Amstelredam, Mauritius en Hollandia.
Titelblad van de Eerste Schipvaart naar Oost-Indie 15951597. Van C. de Houtman

Het scheepje het "Duyfken"
Als vroeger een aantal schepen op handelsmissie naar
onbekende gebieden werd gestuurd, werd de vloot
vergezeld van een klein schip of jacht. Zo'n scheepje
had weinig diepgang en kon daardoor dicht onder de
kust komen of rivieren opvaren en fungeerde als verkenner. Het scheepje het "Duyfken" was zo'n verkenner en was bestemd voor het uitvoeren van ontdekkingsreizen in de vreemde wateren naar en rondom
Oost-Indië.

Het scheepje het "Duyfken" werd in 1594-1595
gebouwd op de werf Uilenburg in Amsterdam in
opdracht van de Oude Compagnie, het schip was ca.
20 m lang, het had een diepgang van 1,60 m en een
laadvermogen van 24 last (48 ton). Totale waterverplaatsing volbeladen 44 last (88 ton) .
De bemanning bestond uit ca. 20 man.
Het type schip wordt beschreven als een lichtbewapende "pinas" of "jacht". Onder een jacht verstond
men toen een verkleinde uitgave van een spiegelretourschip van het type galjoen zoals het VOC.
retourschip 'Batavia'. (de Batavia was 45,3 m lang, had
5 m diepgang en een laadvermogen van 400 last ( = 800
ton), de bemanning bestond uit ca. 250-300 man).
Een pinas was meestal geringer van afmetingen dan
een jacht. Het Duifken was, gezien zijn geringe afmetingen, kleiner dan een jacht en groter dan een pinas.
Het voerde evenals de grotere retourschepen, drie
masten. De bewapening van het scheepje bestond uit
twee metalen stukken, zes gotelingen en twee steenstukken. Deze laatste werden zo genoemd omdat ze
oorspronkelijke stenen kogels als lading hadden, deze
stukken waren toen al uit de tijd. Vaak werden de kleine kanonnen in vorken gemonteerd op de verschansing en geladen met schroot.
De Eerste Schipvaart
De Portugezen hadden in de zestiende eeuw een monopolie op de handel in specerijen op de "SpecerijenEilanden" of de "De Molukken".
De specerijen bestemd voor Holland werden gehaald
uit Lissabon in Portugal. Door de grote behoefte aan
specerijen kon Portugal niet meer aan de vraag voldoen. Holland was in oorlog met Spanje en toen Spanje en Portugal onder één kroon kwamen waren er redenen genoeg om de specerijen zelf te gaan halen.
Door de Hollandse reders werd de "Compagnie van
Verre" opgericht, maar nu moest éérst de zeeweg naar
Indië worden gevonden.Gelukkig had Jan Huygen van
Linschoten uit Enkhuizen, in dienst van de Portugezen, op Azië gevaren. Hier had hij Dirk Gerritszn.
Pomp uit Enkhuizen alias Dirk China ontmoet. Zijn
eigen ervaringen en die van Dirk China werden opgetekend en beschreven in zijn ltinerario. Dit was een
uiterst nuttige zeemansgids met aanwijzingen voor de
vaart naar en in deze gebieden.
Cornelis Houtman werd op spionage-missie naar
Portugal gezonden om informatie in te winnen over de
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zeeweg naar Indië. De verkregen informatie werd
doorgenomen en aangevuld met de opmerkingen van
de geleerde geograaf en predikant Petrus Plancius.
Met de verzamelde gegevens over de Portugese route,
durfde de "Compagnie van Verre" de eerste schepen
naar Indië te sturen.
Op 2 april 1595 vertrokken, onder bevel van Cornelis
Houtman, de vier schepen "Mauritius", "Arnstelredam", "Hollandia" en het jacht "Duyfken" vanaf de
rede van Texel.
Drie van de vier schepen keerden in augustus 1597
terug, van de 249 opvarenden waren maar 87 over. Het
schip de "Arnstelredam" was verloren gegaan. De
opbrengst van de specerijen die zij in Indië hadden
weten te vergaren was nauwelijks kostendekkend.
Ondanks de rampzalige reis, waarbij maar liefst 65%
van de bemanning was omgekomen, werd deze toch
als een succes gezien, want de weg naar Indië was
gevonden. De "Eerste Schipvaart" was volbracht. 2
Na de terugkeer van Cornelis Houtman ontstond er
een ware wedloop op de Oost. Ook Hoorn, Enkhuizen
en Delft besloten nu schepen te zenden. Voor Hoorn
voeren op deze eerste reis uit de schepen "De Hoorn"
met schipper Jan Cornelisz. Avenhorn en "De
Medemblik" met schipper Krijn Pietersz. De Hollandse
handel op Oost-Indië was begonnen. Van 1598 t/m
Bantam 1601 -1602. Duyfken m et schipper Willem Schouten
in gevecht met een aantal Portugese galeien

20

1600 werden door diverse compagnieën totaal 41 schepen naar Indië gezonden.
Portugees monopolie op de specerijenhandel
doorbroken
In 1601 zond "De Oude Compagnie", Wolfert
Harmensz met een aantal schepen naar Oost-Indië. De
vloot bestond uit de "Gelderland'', "Zeeland",
"Utrecht", "De Wachter" en het "Duyfken". Schipper
op het Duyfken was Willem Cornelis Schouten uit
Hoorn.
Op kerstdag bereikte de vloot Bantam.3
Hier trof men een grote Portugese vloot bestaande uit
8 galjoenen en 22 galeien. Er werd een blokkade gelegd om de Portugese vloot en met tussenpozen werd
er hevig gevochten.
Op nieuwjaarsdag van 1602 wist de Portugese vloot de
Hollandse blokkade te doorbreken en te ontsnappen.
Nu lag de weg vrij om met de inwoners te onderhandelen. De Hollanders werden gastvrij in Bantam ontvangen.
Deze gewonnen slag om Bantam werd het keerpunt in
de historie van de onbetwiste monopolie van de
Portugese specerijenhandel op Indië.
Willem Schouten in Oost-Indië
Na de reparatie van de ernstig beschadigde "Duyfken"
voerde Willem Schouten met zijn schip nog enkele
lokale handelsreizen uit. Hij verkende de "Baai van
Jakarta'', waar later door Jan Pieterszoon Coen de stad
Batavia werd gebouwd. Hij reisde langs de kust van
Java onder andere naar Tuban. Hij haalde een lading
kruidnagelen van Ternate en een lading nootmuskaat
van Banda. Hierna kreeg hij de opdracht om de
Indische wateren verder te verkennen en de mogelijkheden van handelsbetrekkingen met "Nova Guinea" te
ondezoeken. Deze ontdekkingsreizen leverden mede
door tijdsgebrek verder geen resultaat op.4
Later in het jaar 1602 moest Willem Schouten zich
weer bij de retourvloot aansluiten voor de thuisvaart
naar Holland.
Onder de kust van Zuid-Afrika nabij Kaap Angulhas
werden het vlootverband uit elkaar geslagen door een ·
zware storm.
Het "Duyfken", bereikte in het vroege voorjaar van
1603 de thuishaven in Holland. De veel grotere schepen van de retourvloot arriveerden pas twee maanden
later.
Inmiddels hadden alle acht compagnieën die op OostIndië hadden gevaren zich door toedoen van Johan
van Oldenbarnevelt, verenigd tot de Verenigde Oostindische Compagnie de VOC (1602).(5)
Sinds zijn vertrek in 1601, vlak na het voor Hoorn zo
rampzalige pestjaar 1599, had Willem Cornelisz.
Schouten uit Hoorn grote zeevaartkundige prestaties
verricht. We kunnen wel stellen dat hij tot één van
meest bekwame schippers van die tijd genoemd mag
worden. Zijn naam en faam is ver over de wereld ver-

Ze zeilden in oost-zuidoostelijke richting tot ze via de
Kei-eilandengroep en het oostelijk gelegen Aroe, voorbij de Frederik Henderikseilanden, op het vaste land
van Nieuw Guinea stootten. Janszoon zeilde langs de
kust zuidoostwaarts. Er werden diverse landingen uitgevoerd, om kennis van de over het land en de bevolking te vergaren. Bij één van deze landingen liep het
mis. Tijdens een contact met de Papoea'sS ontstond
een gevecht waarbij acht leden van de bemanning werden gedood. Met een bijna gehalveerde bemanning
zette Janszoon zijn reis langs de onbekende kust naar
het zuiden voort. Hij zeilde langs onbekende eilanden
en langs de kust van het schiereiland York, de golf van
Carpentaria binnen.

De ontdekking van Australië in 1606
Op 26 februari 1606, liet Willem Janszoon het anker
vallen in de monding van een rivier. Hij liet de sloep
bemannen en roeide de rivier op om het binnenland te
verkennen. Deze eerste kennismaking met de bewoners van Australië verliep weinig vriendschappelijk.
Tijdens deze tocht werd de sloep plotseling overvallen
door aboriginals, waarbij één van de bemanningsleden
met een speer werd gedood. De aan de monding van
deze rivier gelegen kaap werd "Duyfken Point"
genoemd.
Zoals Columbus in 1492 in de veronderstelling verkeerde in India te zijn beland, zo dacht kapitein
Janszoon dat het stuk land, waar hij nu op gestuit was,
een deel moest zijn van de mysterieuze kust van
Nieuw Guinea. Men dacht toen dat het nog onbekende
Australië met "Nova Guinea" één land vormde. Boven

(Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam). Het zeegevecht bij Bantam tussen de Nederlanders en de Portugezen in
1601. Het kleine Hollandse scheepje op de voorgrond is waarschijnlijk het Duyfken. Schipper Willem Cornelisz. Schouten
is hier in gevecht gewikkeld met een Portugese kraak. Het
tweede schip van voren is geen kraak, eerder een galjoen.

De afgelegde route met het Duyfken in kaart gebracht door
Willem Janszoon bij zijn ontdekkingsreis naar nieuwe handelsgebieden in 1605-1606. Het landgebied aan de rechterzijde
waar Nove Guinea staat is onmiskenbaar de westkunst van
Cape York, Australië. De kaart is afkomstig van de geheime
atlas van de VOC van ca. 1670 en werd door Captain James
Cook gebruikt bij zijn ontdekkingsreis in 1768-1771 rond
Australië, dat toen nog New Holland werd genoemd

spreid en verbonden met de namen van eilanden,
kapen en zeewegen die hij heeft ontdekt. 6
Deze Hoornse zeevaarder en ontdekkingsreiziger die
door de kroniekschrijver Abbing "de Hoornse Columbus" wordt genoemd heeft veel bijgedragen op het
gebied van kennis van de zeevaartkunde op nationaal
en internationaal niveau. Het was niet voor niets dat
Isaac Lemaire hem vroeg om de leiding van de navigatie op zich te nemen bij een expeditie die leidde tot het
ontdekken van een nieuwe vaarweg naar Indië via
Kaap Hoorn, maar dat is een ander verhaal.

Hoe ging het verder met het 'Duyfken'
In 1603 vertrok het "Duyfken" in de vloot van Steven
van der Haghen 7 opnieuw naar Indië, maar nu met
schipper Willem Janszoon uit Amsterdam.
In 1604 en 1605 werd het "Duifken" ingezet voor verbinding tussen de door de Verenigde Oostindische
Compagnie gevestigde lokale handelsposten.
Op 18 november 1605 vertrok het "Duyfken" met
schipper Willem Janszoon vanuit Banda, met als
opdracht nieuwe handelsconnecties te vinden op het
grote land van "Nova Guinea". Aan boord bevond zich
de VOC koopman Jan Lodewijcksz. Rossingyn.
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de vroegst bekende kaart van een deel van Australië
stond dan ook 'Nova Guinea".
Dat hij toevallig bij Cape York terecht was gekomen,
en het feit dat hij hier voet aan wal zette, 164 jaar voor
de reizen van de Engelsman James Cook, betekende
voor de oorspronkelijke bewoners, de aboriginals, de
allereerste ontmoeting met een Europees schip.
Zoals vele plaatsen, zeestraten en kapen blijven de namen "Cape Keer Weer" en "Duyfken Point", herinneren aan de spannende perioden van de Nederlandse
ontdekkingsreizen. Verder zeilend langs de kust moest
Willem, door gebrek aan drinkwater en etenswaren,
tenslotte de ontdekkingsreis afbreken. Hij besloot te
vertrekken met de bedoeling hier later terug te keren,
hij noemde deze plek "Keerweer".
Meer Nederlandse ontdekkingsreizen volgden, zowel
langs de Noord als langs de Westkust van "Nieuw
Holland" zoals later het huidige Australië werd genoemd.
In juni 1606 is het "Duyfken" teruggekeerd voor de
rede van Banda. Het schip wordt dan opnieuw ingezet
voor transport tussen de handelsposten in Oost-Indië.
Nu onder bevel van schipper Cornelis Laurensz. vervoerde het rijst, bonen en arak. Samen met de schepen
"Patani", "Vlieghende Draeck", "Cleyne Sonne" en
"Jager" raakt het betrokken bij gevechten met de
Spanjaarden en Portugezen, waarbij men deze uit de
Zuidelijke Specerijen Eilanden weet te verdrijven. Hoe
het verder met dit scheepje is vergaan lezen we in het
verslag van Paulus van Caerden, admiraal van de
derde schipvaart van de VOC. naar Oost-Indië. Hij vermeldt in zijn brief van 3 augustus 1608 aan de heren
XVII het volgende:
Duyfken hebben hier recyf" gehaalt om syn leckheyts
Wille ende aende gront overgehaalt, naar veel moyten
ende werck daar aen gedaen bevonden datter hem
over alle syn lijff begeven heeft ende door ouderdom
niet langer mede mach, want de knies door tsitten
aen de gront gants affgeweken sijn ende twee balcken
int ruym geborsten ende de syde gants uutgeweken,
soodatt er geen helpen aen is ende voor een Wrack sall
moeten blyven leggen.

* recyf: afgeleid van reseyff, wat vlakte of rif betekent.
Caerden zegt hier dat het "Duyfken" op het droge is
gehaald op een zandbank of rif.
Zo kwam er na ca. 10 jaren een einde aan het roemruchtig scheepje het "Duyfken". Een replica van dit
scheepje, waarvan de kiellegging in januari 1997 door
prins Willem Alexander in Fremantle te Australië heeft
plaatsgevonden, komt naar Nederland.
Het schip komt terug naar de plaats waar het in zo'n
vierhonderd jaar van de Koopvaarders Rede van Texel
was vertrokken. Het ligt in de bedoeling om van hieruit zeilend de reis naar Australië te ondernemen, precies zoals dat toen gebeurde met Willem Schouten en
Willem Janszoon als schipper.
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Het scheepje zal ook samen met het in Lelystad
gebouwde VOC schip "Batavia"ll acte de presence
geven tijdens de Olympische spelen 2000 in Australië.
Het wordt zowaar een Hollandse historische maritieme aangelegenheid in Sydney.
1.

Het scheepstype van de Endeavour was afgeleid van het
beroemde Hoornse fluitschip van Liorne, het paradepaard
van de Hollandse vrachtvaart. Captain James Cook gebruikte het journaal van het Duyfken bij ontdekkingsreis rond
Australië.
2.
Cornelis Houtman heeft deze reis beschreven in zijn
''Journaal van de Reyse der Hollandtsche Schepen gedaen
in Oost Indië (1595-1597!).
3. Bantam, vroegere 'Rijk' aan de noordkust van Java, nu een
vervallen stadje aan de gelijknamige baai.
4. Wellicht heeft hij op deze reis het 'Horn Island', dichtbij
'Thursday Island' - voor de kust van York - Australië, de
naam van Hoorn gegeven. (hvw)
5. Deze compagnieën waren: Compagnie van Verre,
Middelburgse Compagnie, Veerse Compagnie, Oude
Compagnie, Magellaanse Compagnie, Nieuwe Brabantse
Compagnie, Verenigde Zeeuwse Compagnie en de
Compagnie van Moucheron.
6. Een reeks van namen die verbonden zijn met Willem
Corneliszn. Schouten zijn oa. De 'Schouten Islands' ten
noorden van Nieuw Guinea, 'Horn Islands' in de Stille
Oceaan, 'Willem Schouten Island' en Passage bij Tasmanië
(waarschijnlijk is Abel Tasman de naamgever hiervan).
7. Dezelfde Steven van der Haghen voerde voor zijn Hoornse
bazen verschillende tochten uit op de landen aan de
Middellandse Zee, waarvoor de Hoornse kooplieden als éérsten in deze 'Straatvaart' de contacten hadden gelegd.
8. Dit was het eerste contact met de kannibalen van Nieuw
Guinea. Op een latere ontdekkingsreis van Willem Schouten
naar Indië heeft hij dit volk uitvoerig beschreven.
9. Deze verkenning vond plaats op 11 o 48' ZB, op de later zo
genoemde rivier de Carpentier.
10. Willem Janszoon werd op 19 aug. 1621 bevorderd tot admiraal en in 1622 werd hij gouverneur van Banda voor de
Verenigde Oostindische Compagnie.
11. De Batavia werd in 1628 op de peperwerf te Amsterdam
gebouwd. Het schip liep, op zijn eerste reis in 1629, door
een navigatiefout op de later zo genoemde 'Houtman
Abrolhos' klippen voor de Australische kust. Deze klippen
werden vernoemd naar Frederik Houtman, de broer van
Cornelis Houtman van de Eerste Schipvaart. Abrolhos betekend in het Portugees ongeveer zoveel als 'Houd je ogen
open'.
De Batavia zal niet zeilend naar Sydney gaan, maar zal worc
den vervoerd per dokschip.
Bronnen:
- De geschiedenis van de VOC. door Femme S. Gaastra.
- Nederlanders Ontdekken Australië, Scheepsarcheologische
vondsten op het Zuidland door J.P. Sigmond en L.H.
Zuiderbaan
Nederlanders Overzee door Leonard Blusse en Jaap de Moor.
Het VOC. retourschip. Een panorama van l 7de en 18de eeuwse Nederlandse scheepsbouw door H.N. Kamer
Pacific Passion: The European Struggle for Power in the
Great Ocean in the Age of Exploration door Frank Sherry.
- Reizen op papier; Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers. door
V.D. Roeper en G.J.D. Wilderman.
Internet url: http://www.mm.wa.gov.au/ Museum/ march/
Duyfken_Brave_Ship.html (of zoeken met Altavista met
'Duyfken').

EN VRAAGT ON§
H.W Saaltink
Het aantal ingezonden nieuwe foto's was mager: 3. Het
aantal reakties op oude foto's hoog: 9. Het schijnt, dat
de lezers van deze rubriek mij wilden bedelven onder de
informatie, want onder de ingezonden brieven waren
er enkele van behoorlijke omvang. Ik zal mijn best doen
ieder zoveel mogelijk aan bod te laten komen.
Volksdansen
Reacties op eerder geplaatste foto's ontving ik van de
dames Kaptein-Peetoom van de Venenlaan, Mantel-den
Bakker uit de Schout, V.d. Schuit-Engels uit de Topaas en
V.d. Storm-Stumpel uit Bueysum. Verder van de heren
.Entius van het Achterom, Rijper uit Amsterdam, Ruttenberg uit Dongen (N.Br), Stam van de Koepoortsweg
en De Vries uit Westwoud. De nieuwe foto's kwamen van
de heer Bijhouwer uit de Juniusstraat en de heer Entius.
Mijn hartelijk dank voor deze grote hoeveelheid ingezonden materiaal. Eén foto, namelijk die van de heer
Bijhouwer plaatsen we in de rubriek 'Lezers schrijven',
omdat het daarbij niet om een zoektocht naar onbekenden maar om de beschrijving van de winkel van bakker
Appel en de Koemarkt gaat.
Ik geef de verstrekte informatie per foto. We beginnen
dan met het 'kiekje' op blz. 166 van het december-nummer van 1998 met een volksdansgroepje. De inzendster
van de foto verrichtte nog wat onderzoek en vond zelf de
ontbrekende namen. Fout van mij: de hand op de schouder van nr. 2 hoort niet bij nr. 1 maar bij nr. 3. De nog ontbrekende namen zijn: 2. Jo van 't Hek (geen familie van
Youp ). 3. Marie Rupert, werd ook Mies genoemd. 4. Emi
Vorstman moet zijn Amy Vorstman. Het meisje links voor

het jongetje in het matrozenpak werd de vorige keer over
het hoofd gezien, maar dat is Marie van Meel. De beide
jongetjes blijven onbekend. De inzendster is 10. Lenie
Stumpel. Zij veranderde haar naam later in Magda.
Eindexamen klasje
Dan de eindexamenklas van de R.K. Mulo op blz.169 van
het december-nummer. We weten niet, of het 1921 of
1923 was. Gezien een reeds eerder geplaatste foto - zie
hierna - lijkt 1921 het meest waarschijnlijk. Het waren
de hierboven genoemde mevr. V.d. Storm en de heer
Ruttenberg die me een aantal namen konden verschaffen. Achterste rij staand links 1. Magda Stumpel. Nicht
van mevr. V.d. Storm met dezelfde voornaam. (V.d.
Storm). Zij en mevr. V.d. Storm zijn vernoemd naar

Ajb. 2 . Schets kleuterschool Wisselstraat

Ajb. 1. Kleuterschool Wisselstraat 1931
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Ajb. 3. Personeel 'Avondlicht' ca. 1940

Ajb, 4. Schets p ersoneel Avondlicht

dezelfde grootmoeder. Oudste dochter van E.J.M.
Stumpel, drukker en uitgever, wethouder van Hoorn,
later kamerlid. Zij was later onderwijzeres aan dezelfde
Mulo. Zij trouwde met E.J. Gerhards, politieofficier en
verbleef voor de oorlog geruime tijd in Ned. Indië.
Overleed in 1996 te Breda (Ruttenberg). Achterste rij zittend v.l.n.r. 2. Simon Keetl (VdS, R). 3. Jo Ruttenberg
(VdS, R), de vader van de informant. Hij werd opticiën en
nam in 1929 van zijn vader de zaak over, die door zijn
grootvader in 1852 was begonnen. Hij overleed in
198l(R). (Volgens documentatie in het Westfries Museum was de oudste Ruttenberg geen opticiën maar tinnegieter. HWS) 4. Onbekende (VdS, R) . 5. Cor van der
Veer? (VdS). Staand, geheel rechts 6. Jo van Buchem
(VdS).
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Voorste rij zittend v.l.n.r. 7. Onbekende (VdS, R). 8. Cor
Ruttenberg , broer van Jo Ruttenberg. (VdS, R). (De argeloze toeschouwer vraagt zich af, of de broers Ruttenberg
een tweeling vormden. HWS) Hij slaagde in 1925 voor
het onderwijzersexamen, was enige jaren onderwijzer
aan de katholieke jongensschool in Hoorn, daarna in
Den Haag. Hij overleed in 1985. 9. Jongen Koop (VdS).
10. Clemens Saulenn (VdS, R) Hij was later werkzaam bij
de administratie van 'de krant van Stumpel'.
Zoals u ziet is nog niet iedereen van het groepje bekend.
De heer Ruttenberg wees me er nog op, dat de hele
bevolking van de r.k. mulo in dit blad al eens te zien
geweest is en wel op eeri foto, waarvan vast staat, dat hij
van 1921 is. (Blz. 30 van het maart-nr. van 1993 15e jrg.).
Ik heb nog een stoutmoedige poging gedaan ontbrekende figuren te vinden, maar het lukte me niet. Voor degenen die daar wel in slagen, ruim ik zeker een plaats in in
het volgende nummer van ons blad
Proefzuivel op Schiphol
Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de proefzuivelboerderij (blz. 168 van het december-nummer van 1998).
We weten inmiddels dat deze instelling bestond uit drie
onderdelen, namelijk het landbouwproefstation, de
proefzuivelboerderij en de proefzuivelfabriek. De namen
van de op deze foto voorkomende personen kreeg ik van
de al eerder genoemde mevr. Allis-Fok (A) en voorts van
de dames Kaptein-Peetoom (K), die schreef namens haar

moeder, mevr. Peettoom, met dubbel t, zoals mij op het
hart werd gedrukt, Mantel-den Bakker (M) en van V.d.
Schuit-Engels (S). We zien dus: 1. W. Peettoom (A). 2. F.
Fok (A). 3. W. Engels, de vader van mevr. Van der Schuit
(A, K, S). Hij is het inderdaad, geen twijfel mogelijk, verzekerden de twee laatste inzenders. Hij was de machninist van de proefzuivelfabriek. 4.Verstrate (K), niet helemaal juist, het is Jaap van Straaten, hij woonde
Achterstraat 5. Hij was de centrifugist2 van de proefzuivelfabriek (S). 5. Sytsma of Sietsma (K, S). 6. F. Gerritse.
(A) 7. Onbekend. (A), mevr. Sietsma of Sytsma (K, S) 8.
Mevr. G.Fok.(A) 9. Mevr. Gerritse (A). 10.0nbekend (A),

Ajb. 5. Vier jongeheren

mevr. Hovinga. (K.S) ll. Mevr. Beemsterboer (A). 12.
Onbekend (A), mevr. Jong (k). 13. Mevr. Roele (A). 14.
Roele (A, M, S). Hij had de Atjeh-oorlog aan het begin
van deze eeuw nog meegemaakt en daar nog een medaille aan overgehouden. 15. Mevr. Machielse, die de huishoudelijke werkzaamheden verrichtte in het gebouw
(M). 16. Onbekend (A), de dienstbode van mevr. Pijper,
dat zou Mien Goos kunnen zijn (S). 17. Mevr. EngelsKuiper(K, M, S). 18. Pijper, bedrijfsleider (A). 19. Mevr.
Pijper (A). 20. Hovenier (?)(A), niet precies, het is
Hovinga (K.S). Hij was de botermaker op de proefzuivelfabriek 21. Hoekstra (A). 22. Onbekend (A), Jong (K). 23.
Beemsterboer (A). 24. A. den Bakker (M). Hij was de
amanuensis3. Geb 1898. Aanvankelijk beroepsmilitair.
1925 bij inkrimping van het
leger als vrijgezel ontslagen
en terecht gekomen bij het
proefzuivelstation 25. Onbekende (A)
De schilders
Wij blijven nog even in de
industriële hoek door de familiefoto van Polman met werknemers onder de loupe te
nemen, die u op blz 167 van
het december-nummer van
1998 kunt vinden. De heer
Stam veronderstelt, dat de
foto is gemaakt ter gelegenheid van het jubileum van de
heer Van der Heyden. Hij
vormt immers het middelpunt
van de foto, draagt een lintje
en zijn vrouw naast hem heeft
net een grote bos bloemen
ontvangen. Volgens Stam was
het gebruikelijk dat je een lintje kreeg als je veertig jaar in
dienst was en dan werd het
bijna altijd de eremedaille in
brons of zilver in de orde van
Oranje-Nassau. Veertig jaar
bij dezelfde baas. Lang werken voor dezelfde werkgever
werd in de tijd van deze foto
als zeer positief ervaren. Nu
ligt dat iets anders.
Informatie over deze foto ontving ik behalve van mevr.
Chün-Selie (C) en de heer
Stam (S), van de heren Entius
(E), Rijper (R) en De Vries
(V). Hier de gevonden namen.
De nummering is als volgt.
Van links naar rechts.
Achteraan een eenzame
figuur in donkere overall: nr.
1. De tweede rij begint met de
dame links en telt in totaal 8
personen in witte overalls: nrs
2 tot 9. Dan 5 figuren om en
om in wit en zwart: nrs. 10 t/m
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Ajb. 6. B evrijdingsfeest Veneni,aankwartier

Behalve schilder, een goed voetballer bij Hollandia (E).
19. Mevr. Polman. Zij stond in de winkel van Polman, ook
toen reeds in de Muntstraat (V).

Ajb. 7. Schets wagen met kinderen bevrijding

14. Voorste rij zittend, in zondagse kleding: nrs 16 tJm 20.
1 en 2 onbekend. 3 Arend de Vries (R), uit de Pompsteeg
(S). 4 onbekend. 5. Dries Selie (C). 6. Toon Peerdeman.
Hij was slagwerker bij Simfonia. (E,V), mogelijk is het
Appel(man) (R). 7 en 8 onbekend. 9. Hendriks (S), 10.
Wim Bloemendaal van de Veemarkt, die in de spuiterij
werkte (S). Zijn vader was auto-dealer voor Fiat en zat in
de zaak van Leeuw en Out aan de Veemarkt (V). ll .
Onbekend. 12. Ben Loos (R), voetballer bij Always
Forward. Hij heeft ook lang in de kassa gezeten op het
terrein van deze club op de hoek Emmalaan-Beatrixlaan.
Loos woonde op de hoek van TrommelstraatPieterseliesteeg (E). 13, 14 en 15 onbekend. 16. Mevr.
Van der Heyden (S), 17. Van der Heyden woonde net als
de heer Stam op de Venenlaan en werkte zo lang als Stam
zich kon herinneren bij Polman. (S). 18. Gerard Polman.

26

R.k. Mulo en dito middenstamders
De heer Ruttenberg noemt ook nog en passant de naam
van het enige meisje op de foto met de eindexamenkandidaten van de r.k. mulo op blz. 70 van het juni-nummer
van 1998. Dat is Fie de Roeper. Volgens Ruttenberg is die
foto niet van de eerste maar van de tweede eindexamenklas uit 1922. Ze stamt uit een oude familie van herbergiers, later goudsmeden. Ze ging in 1943 naar het klooster en leeft nu, 94 jaar oud in een kloosterbejaardenhuis
in Echt (Lb.).
De heer Ruttenberg wijst erop, dat de foto van de leden
van de St Vincentiusvereniging op blz. 116 in het september-nummer van 1998 niet gemaakt is in 1913 bij het vijftigjarig bestaan van de vereniging, maar in 1903 bij de
veertigste verjaardag. Hij baseert zijn stelling op een
onderzoek in de ledenlijsten van de vereniging. Deze foto
is ook te vinden in het boek van Jan Onstenk, Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Ik moet toegeven, dat de kleding
van de heren op de foto (staande boorden) meer past bij
1903 dan bij 1913 (HWS). We zien hier dan v.l.n.r. staand:
1. B.H. Welkers, koopman in galanterieën, Gouw 33, 35,
grootvader van de tegenwoordige eigenaar. 2. J.P. Bloem,
winkelier in schoenen, Gr. Noord 61. 3. R.A. Renckens,
winkelier in bedden, Grote Noord 67. 4. A.P.A. Kleintjes,
fotograaf, grootvader van het gelijknamige bestuurslid
van Oud Hoorn. 5. C.A. Wubbe, banketbakker, hoek
Grote Noord-Nieuwsteeg. Nu bevindt zich daar de zaak

Ajb. 8 Christelijke school op schoolreis
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Ajb. 9. Schets schoolreis christelijke school

van V&D. 6. A.Vlaar, banketbakker hoek BreedAchterom. 7. A.H. Welkers, vader van nr. 1. 8. R.H.A.
Renckens, manufacturier, Grote Noord 100, oomzegger
van nr. 3. 9. W.J. Schermer, grutter, Kleine Noord 454. 10.
A.L. Schermer, zijn neef, wijnhandelaar. Zittend: 11. J.H.
Wiehoff, secretaris, Gr. Noord, hij had een zaak in mantels en manufacturen, Gr. Noord 92-94, nu Stoutenbeek.
12. J.A.G. Schermer, voorzitter, broer van A.L" wijnhandelaar. 13. H. Lampe, penningmeester, manufacturier,

Nieuwsteeg 45, schoonvader van de fotograaf Kleintjes.
14. J.H.G. Mescher.
Voorts wijst de heer Ruttenberg erop, dat een groot deel
van de katholieke middenstand tot de allochtonen
behoorden. Dat is een interessant onderwerp, dat we nu
helaas niet kunnen behandelen. Er is overigens in het
verleden al eens aandacht aan geschonken. De echte
groepsfoto van de leden bij het vijftigjarig bestaan
bevindt zich ook in het bezit van de heer Ruttenberg.
Misschien dat we daar in de toekomst nog eens aandacht
aan kunnen besteden in deze rubriek.
De heer Entius geeft nog enkele verbeteringen op verbeteringen van de middenstanders op de St. Vincentiusfoto (blz 166 december-nummer). Jan van Oostrom moet
zijn Jan Oostrom, Knödger wordt Knödgen en Ger.
Schouten wordt Gez(usters) Schouten. Ebbelaar was
een filiaalhouder op de Gedempte Turfhaven van toen
nog slagerij Groot, later de vleesfabriek van Groot. Deze
was gevestigd in de garage van de WACO-busonderneming, nu Kijksshop/Scapino aan het Nieuwe Noord. Met
deze mededeling zou ik de discussie over de foto van de
Vincentiusvereniging willen sluiten.
De eerste nieuwe foto (afb. 1 zie blz. 23) waarvoor ik uw
aandacht vraag, komt van mevr. Allis-Fok uit
Wieringerwerf. Het is een gezellige klas van de kleuter-
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school in de Wisselstraat uit 1931. Met hulp van het
schetsje (afb. 2) kunt u nagaan wie wie is of niet is. U
ziet: 1. Onbekende kleuterleidster. 2. Onbekend. 3.
Onbekend 4. Onbekend. 5. Onbekend. 6. Onbekende
kleuterleidster. 7. Onbekend meisje. 8. Jongen J. van
Dijk 9. Jongen F. Cornelis. 10. Meisje onbekend. ll.
Onbekende kleuterleidster. 12. Onbekende jongen. 13.
Jongen Van Hinte. 14. Meisje G. Buutveld(?). 15.
Onbekende jongen. 16. Meisje Pranger(?) 17. meisje
A.Krone. 18. Meisje B.Fok, inzendster. 19. Jongen J.
Mantel. 20. Onbekende jongen. 21. Jongen Schottee (?).
22. Onbekend meisje. 23. Jongen J. Appel. 24. Onbekend
meisje.
De namen van de kleuterleidsters zijn Stumpel, Visser en
Janknecht, maar welke naam bij wie hoort, weten we
niet. Graag van u de namen van de kinderen en hun leidsters. Volgens een stempel op de achterzijde is deze foto
gemaakt door Photographie J.M. Bakels, Van Woustraat
166, tel 22502, Amsterdam.

de kinderen te weinig uiteen. Maar het aantal is te hoog
voor één klas. Laten we daarom voorlopig aannemen, dat
het om twee klassen gaat. Volgens de bijgeleverde schets
(afb. 9) met nummering en de beschrijving is nr. 1 de
heer Potter, hoofd van de school. Zoals dat voor een
hoofd van christelijke school behoorde, in een stemmig
zwart pak, zelfs op een warme dag aan het strand. De
onderwijzers (?), nrs. 2, 9 en 10 hebben hun colbertje
toch maar wel uitgetrokken. Bekend is naast Potter 2.
Smit. 14. Meisje Vijselaar, woonde in de Ramen en heet
nu mevr. Van Schoten. 32. Piet Peereboom, voorheen
bode van het ziekenfonds, nu overleden. 35. Meisje
Dijkstra, dochter van de gereformeerde predikant.
wonende aan de Koepoortsweg. De heer Bijhouwer veronderstelt, dat nr. 6 ook een leerkracht is, maar mij lijkt
het een gewone leerling te zijn (HWS). Ik laat de oplossing van deze vraag graag aan onze lezers over. Evenals
het vinden van de overige namen
1.

Avondlicht en heren
De volgende foto (afb. 3 zie pag. 24) komt van mevrouw
Chün-Selie. Ze stuurde hem me toe met een bijzonder
sympathieke brief. Het is het personeel van 'Avondlicht'
aan het eind van de jaren dertig. Ook hier heb ik ter wille
van de duidelijkheid een schets (afb. 4) bijgevoegd. De
enige die bekend is, is de nu hoogbejaarde moeder van
mevr. Chün, dat is nr. 12, Aaltje Tekema, geb. 26.10.1914.
Het lijkt me geen onmogelijke opgave de namen van de
andere personen op te sporen.
Daarna een foto die de heer Entius mij gaf. Een prachtig
voorbeeld van een atelier-foto met een geschilderd achterdoek (afb. 5 zie pag. 25). Deze opname kan niet later
gemaakt zijn dan omstreeks 1930. Vier (jonge )heren.
Achter links een onbekende, rechts Vincent Entius5.
Voor links Bruggeman, rechts Dirk Bloem. Hij kwam uit
een groentezaak aan het Nieuwland. Er waren er twee,
groentezaken, aan het Nieuwland. Van U graag de naam
van de onbekende, of nadere bijzonderheden van de
heren, de groentezaken mag ook
Bevrijding en koemarkt
De volgende opname van mevr. Mantel-Den Bakker
betreft het bevrijdingsfeest van 5 mei 1946 of 194 7 in het
Venenlaankwartier (afb. 6 zie pag. 26). Een lange wagen
met op de zijborden 'Herrijzend Nederland', een veelgehoorde leus in die dagen. Erop een stel vrolijke kinderen.
Het lijkt me moeilijk alle figuren te herkennen, omdat
het origineel erg klein was afgedrukt. Niet zo vreemd,
alle fotomateriaal was in die dagen nog schaars en duur.
Ik hoop dat het meegeleverde schetsje (afb. 7) het geheel
enigzins verduidelijkt. Bekend zijn de namen van
l.Jeanne van Noort, 4. Jopie van der Woude, 6. Jan of
Klaas Reuvers, 17. Willy den Bakker, de inzendster, 18.
Marina Duursma, 19. Truus Verus. Wellicht kan een van
de lezers ons de rest van de namen verschaffen. De koetsier is ook niet bekend. Gaat Uw gang.
De laatste foto (afb. 8 zie pag. 28) komt van de heer
Bijhouwer. Volgens hem gaat het om een opname van de
Christelijke school op schoolreis tussen 1934 en 1938.
Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat we hier de hele
bevolking van de school zien, want daarvoor is het aantal leerlingen, 53, te laag en lopen ook de leeftijden van
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2.
3.
4.
5.

Voor verdere bijzonderheden over Simon Keet zie blz. 118
in het sept. -nummer 1998, tekst bij de St. Vincentiusfoto.
De centrifugist bedient de centrifuge, een apparaat waarmee de room van de melk wordt gescheiden.
Amanuensis: de werktuigkundige assistent in het laboratorium
Zie voor deze december-nr. 1998, blz. 167.
Zie over hem J. WI. Entius 'Hoornse wasserijen' Oud
Hoorn 19e jrg. 165.

GLAS-IN-LOODRAAM OUDE SINT JAN IS KLAAR
In Oud Hoorn van 15 december '98 stond een vraag van
de Hoornse glazenier Beerepoot. Hij wilde graag in contact komen met degenen, die wisten wie in 1934 de oude
glas-in-loodramen van het oude Sint Jansgasthuis had
gemaakt. Een van die ramen moest gerestaureerd worden. Het ging om detail-gegevens.
Er is toen een reactie op gekomen, echter zonder resultaat. Toen ging J. Beerepoot zelf op zoek, samen met
mevrouw Eyskens van Lindendael (gebouwd op de vroegere plaats van het St. Jan).
Het kostte de glazenier veel moeite, maar uiteindelijk zat
hij op het goede spoor. In de oude boeken van het St. Jan
kwam hij in een van de notulen een naam tegen die leidde tot contact met de Zusters van Tilburg. Duidelijk werd
dat gezocht moest worden in Schiedam. Het te restaureren glas-in-lood bevatte de ,letters ... AU en ZOON. Het
zoeken in tal van telefoonboeken leidde tenslotte tot de
naam: P. Guido du Chateau. Familie in Schiedam van
twee nonnen, die er ooit vandaan kwamen, had het
bewuste raam in het St. Jan toen cadeau gedaan. Het
werd Beerepoot toen duidelijk. Het glas-in-loodraam kon
hij via hulp vandaar restaureren. Het hangt sindsdien
weer op het tweede raam in Lindendael met de ondertekening P.G.D. en daaronder staat een S.

Het bestuur zou graag in contact komen met mensen
die aan de hand van hun lidmaatschapskaart kunnen
aantonen dat ze wellicht nog langer lid van de vereniging Oud Hoorn zijn dan ons scheidend bestuurslid
Albert de Graaf (zie pag. 5).

Het journaal van Commandeur Raven ( 1)
B. v.Tartwijk
Hoe lang zal de VOC-terreur nog duren. Naar mijn inschatting niet lang genoeg voor
de toeristenindustrie en veel te lang voor de daarbij geen belang hebbende medemens.
Deze tendens zou ons bijna doen vergeten dat Nederlands-verleden uit meer bestaat
dan de VOC alleen. Aan de ene kant kunnen we om de dadendrang en het gepresteerde van de VOC niet heen aan de andere zijde hadden we ook nog zoiets als de
handel op de Oostzee, de Middellandse Zee, de vaart via Afrika naar de West en laten
we de mannen die op zeer moeilijke wijze hun brood trachtten te verdienen tussen
het geweld van sneeuw en storm en ijs in de Noordelijke IJszee niet vergeten.
!Jat waren de mensen van de Noordse of Groenlandse Compagnie die de walvisvangst bedreef
In Hoorn hebben we een aantal straten die naar dit
bedrijf verwijzen. Om er enkele te noemen Willem
Barentzstraat, Spitsbergenstraat Jan Mayenstraat en
de Commandeur Ravenstraat.
Willem Barentz. kennen we uiteraard van zijn overwintering op Nova Zembla. Naar Jan Mayen is zelfs
een eiland vernoemd. Spitsbergen is een eiland in de
Noordelijke IJszee maar wie of wat was Commandeur
Raven?
Op deze vraag kan Dirck Albertsz. Raven zelf voor een
groot deel antwoord geven middels het door hem
geschreven Joumael over zijn noodlottige en naar
omstandigheden nog redelijk goed (22% van de mannen keerde behouden terug) afgelopen reis naar
Groenland.
Het journaal is kort genoeg om het in een paar afleveringen te publiceren en geeft een duidelijk beeld van
de ontberingen die de mensen daar hebben moeten
ondergaan. Om het geheel leesbaar te maken heb ik
het omgezet in een lettertype van deze tijd daar ik
meen dat de Gotische letter niet voor een ieder even
toegankelijk is. Wel is de oude spelling gehandhaafd
om het Journaal geen geweld aan te doen. Mochten er
woorden zijn waarvan U denkt 'Wat staat daar', spreek
die eens hardop uit, dat werkt zeer verhelderend, want
het is en blijft toch onze eigen taal.

Den 12. dito scheyden onse twee Zee-Visschers / met
de Zee-Visscher van Harlingen, benoorden Hit-landt2
van ons af: Sy hielden nochal N.N.W. aen /en wy met
ons twee Capitael-Schepen / te weten Gale Hamkes en
wy / stelden onse koers N.N.O. na de kust van
Spitsbergen, de wint noch al Suyderlijksk.
Den 21.dito 's morgens / sagen wy het Lant van
Spitsbergen / liepen Oostwaerts over / hadden de
windt Noorden. 's Achtermiddaeghs quamen wy tegen
het Ys aen /wenden het wederom t' Zee van t' Ys af/
waren ontrent 12. mijlen van 't Lant / hadden de hoogte van 78. graden.
's Avonds liep de wint Suydelyck / setten onse koers
doe N.N.W. aen / na het Voor-landt3
toe / dat ontrent 18 mylen van ons lagh / konden het
effen sien.

Joumael van de Reyse ge=
daen by den Commandeur Dirck Albertsz,
Raven naer Groen-landt/ inden Jare 1639.
1
Den 7. Mey in 't Jaer 1639. Ben ick Dirck Albertsz.
Raven, voor Commandeur met het Schip Spitsbergen
voor de E. Heeren Bewint-hebberen van de
Groenlandts Compagnie / residerende tot Hoorn, uyt
Tessel gheseylt / in Compagnie van noch 2. Schepen
van Hoorn, zynde Zee-Visschersla /en 2. Schepen van
de Camer van Harlinghen, een Zee-Visscher en een
Capitael-Schip 1b de Oranje-boom, daer Commandeur
op was Gale Hamkes, met een Suydelycke wint / stelden onse koers Noort Noort West aen.

Den 22. dito 's Morgens de wint noch al Suyden /gingen met malkander noch al Noort Noort West aen /
sagen 't Zee-waert /en na 't Landt toe/ noch al Ys /was
goet weer / sagen twee Schepen van onderen op
komen laveren / die wy ontrent middagh verspraken /
waren twee Deensche Schepen / seyden ons dat het
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Detail 'Walvisvangst' van de eikenhouten schouwlijst (vroeg 17e eeuws) uit het kantoor van de Noordse Compagnie (1614-± 1645)
in de Hoofdtoren. West-Fries Museum, kamer 16

beneden om de Noort nogh al vol Ys lagh / soo datse
gheen water sien konden / waer door wy te werck
trocken om nevens dese twee Denen en Gale
Hamkens weder uyt het Ys te laveren4 / de windt
begon handt over handt aen te nemen/ soo dat wy met
Schovers-seylen5 mosten seylen. Weynigh na de middagh sagen wy noch een Schip op ons afkomen/ dat
wy nader-hant vernamen / dat de Camer van Delft toebehoorde / waren doen onder ons vijf Schepen by een
/ en het begon een geheele storm te waeyen / met hol
water.
'S avonds quamen wy op de buyten kant van 't Ys /was
een hard weer/ met jacht-snee vermenght / soo dat de
Schepen niet aen de windt wilden6 wenden / en voor
de windt om7 konden wy niet komen / door de kleyne
spatie tusschen ons en het Ys / want wy de
LywaertsteS waren van onse mackers / de twee
Deensche Schepe waren een stuck achter uyt / dicht
op de soom van 't Ys / waer tegen de Zee soo gheweldigh stortte en brande / dat wy dickwils het water en
de soom van 't Ys niet en konden onderscheyden met
snee-jacht/ liepen by de wint over W.S.W. in Zee.
Het water gingh soo hol en het waeyde soo dat het
Galjoen9 dickwils in Zee schoot / en het Plecht- ancker9a in 't water sleepte / soo gheweldigh lagh het
Schip op sijd. Wy hadden het Schip (om te beter van
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achteren tot vooren te komen) boven met sout
bestroyt; het Schip was anders door de groote gladdigheyt niet wel te ghebruycken.
Hier waren wy (als op een lager wal)lO op het Ys beset
/ en door de groote snee-jacht was het ghesicht soo
goet niet als wy wel wensten / elck deed evenwel sijn
best met uytsien / eenighe stonden voor / andere
waren by de seylen / die wy door de harde windt niet
wel regeren konden / altemet wast loef an / dan / hou
dragent.
Ten laetsten sagen wy een.schosll Ys recht voor uyt /
daer wy niet boven12 konden seylen en noch een ander
in ly13 voor uyt daer wij niet beneden14 om konden/
eensdeel om dat de Soom van 't Ys ons soo na was/
daer een gheweldigh hol water tegen aenstont:
Anderdeels om dat het Schip soo kort niet en soude
konnen vallen15 / door dien165 de schossen soo dicht
aen waren / hoopten derhalven tusschen beyden door
te loopen.
Het Schip lagh / als verhaelt / gheheel op sijd / en het
roer te loefwaert16a aen boort/ de achter seylen lagen
los aende windt/ 't stont geweldigh vreesselijck /want
het scheen onmogelijck dat het Schip soo kort soude
draeyen / en de schos scheen of hy voor de Boegh was
/ want daer was gheen klaer gesicht / evenwel draeyde
het Schip noch soo veel / dat de loefwaertse schos

achter de Foeke rustl7 onder water raeckten / daer op
dreven wy daterlijck teghen de lywaertse schos aen.
lek keeck terstondt over boort achter uyt / maer in al
dit stooten sagen wy geen spaenderen dryven / hoopten daerom dat het noch soo veel noodt niet en had' /
maer het openbaerden hem haest heel anders / want
het Schip begon daterlijckl8 voor te sinken / 't welck
een groote verbaestheyt veroorsaeckte onder ons / wy
hieldenl9 terstondt met bylen in de masten/ hackten
die omvard / het Volk setten de Sloepen overboort /
daer / door de groote benautheydt geparst / soo veel
Volck inviel / dat sy genootsaeckt waren af te steecken
/ en even achter 't Schip komende / sloegen de Sloepen
om / en verdroncken altemaél.
Noten
la. Zee-Visschers: walvisvaarders
lb. Capitael-Schip: schip van de grootste klasse.
2. Hit-landt: De Shetlands, een eilandengroep in de
Atlantische Oceaan ten noorden van Schotland.
3. Voor-landt: nu Stone Foreland op Edge 0ya, het meest zuidoostelijke eiland van de Spitsbergen archipel.
4. uyt het Ys laveren: heen en weer varend uit het ijs zeilen.
5. met Schovers-seyl: met alleen het onderste zeil aan de
grote mast. Wegens de sterke wind zijn alle andere zeilen
ingenomen.
6. aen de windt wenden:draaien met de wind van voren.
7. voor de windt wenden: draaien met de wind van achteren
8. Lywaartste: het schip van Raven lag van de vijf schepen het
meest aan de zijde waar de wind naartoe ging, dus het
noorden
9. Galjoen: de uitbouw aan de voorzijde van het schip, onder
de boegspriet.
9a Plecht-ancker. Hulpanker op de plecht, verhoogd dek aan
de voorzijde
10. op een lagerwal".beset: op de oever gezet, waar de wind
naar toe waait. Het schip werd door de zuidenwind tegen
het ijs gedrukt
lüa: loef an(".) hou dragent: onbekende termen
11. schos: schots.
12. boven: zijde waar de wind vandaan komt, het zuiden. Zij
konden dus de schots niet aan de zuidzijde passeren.
13. ln lij: zijde van het schip die van de wind af is gekeerd, hier
de zijde naar het noorden.
14. beneden om: langs de noordzijde.
15. vallen: draaien. Het schip had twee schotsen voor zich. Het
kon deze schotsen niet aan stuurboord (rechts van zich)
voorbij varen, zoals eerder is opgemerkt en niet aan bakboord, omdat het te zich dicht bij de grote ijsmassa en bij
de beide ijsschotsen bevond om nog linksover te kunnen
draaien. Dwarsgetuigde schepen als dit (met de zeilen
dwars op de lengterichting van het schip) hadden veel
ruimte nodig om van richting te veranderen. De schipper
probeerde tussen de beide schotsen door te zeilen door
naar rechts te draaien.
Het schip helde hierdoor sterk naar rechts en stootte met
de kiel tegen de linker (loefwaartse) schots. Deze duwde
het tegen de rechter (lijwaartse) schots, waarna het lek

Glazen bokaal met deksel, gegraveerd m et driemaster, 2 roeiboten m et geharpoeneerde walvis voor eiland met bomen en
een kleiner zeilschip met sloep aan de lijn.
Tekst: 'De Swarte Beer een Groenlants Vaerdm'.
Call. ver. Oud Hoorn in bruikleen bij WFM

stootte en rechtsom sloeg.
16. door dien: omdat
16a Loefwaerd: in de richting van de wind
17. Foeke rust: de rust is de dwars uitstekende plank waaraan
het want is bevestigd. Hier de rust van de fokkemast (voor18.

ste mast).
daterlijck: dadelijk

19.

hielden: hieuwen

(Slot volgt)
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NT U HOOIRN OOJK ZO?
Femke Uiterwijk
Foto 1.
Vroeger toen 'boeven' nog geen
auto's hadden, zag je ze nog weleens, vanaf het station komende,
met een grote weekendtas sjouwen: de jongens die een straf moesten uitzitten in de 'Krententuin'. Als
ze dan de weg vroegen naar het
Oostereiland, was het helemaal
duidelijk. Daar ging er weer één
'zitten'. Hopelijk werd hun gevoel
van schoonheid dan nog enigszins
gestreeld door dat aardige negentiende-eeuwse roosvenster bovenin de voorgevel. Oorspronkelijk
was op deze plek het Admiraliteitsmagazijn gevestigd. Vanaf begin
1800 vinden er verschillende verbouwingen plaats, zodat het complex sinds die tijd dienst kan doen
als respectievelijk bedelaarsgesticht, Rijkswerkinrichting en strafgevangenis.
Foto 2.
Twee kleine venstertjes in de deuren van het pakhuis, Kleine Noord
49. Veel licht zullen ze niet hebben
doorgelaten, maar sierlijk staat het
wel met die mooie ijzeren bandjes
er overheen. Er is hier sprake van
houten deuren waarvan de verticale delen bij elkaar werden gehouden door ijzeren of houten strippen
en nagels. Ze zijn onderdeel van het
pakhuis tot voor twee jaar in
gebruik bij de drankhandel Schermer. Nu is er een z.g. gezondheidswinkel in gevestigd. Rik Singer
schrijft: "Kleine Noord 45 t/m 51
behoorden tot de zogeheten Schermerpanden en wel de 'natte Schermer' (azijnfabriek, distilleerderij en
slijterij B. Schermer en Zn.). Kleine
Noord 42 t/m 46 daartegenover
betrof opslag en pakhuizen: 'de
droge Schermer.'
Foto 3.
Twee merkwaardige deurtjes,
bovenin een houten schot dat een
steeg afsluit, tussen Nieuwland 16
en 18. Op de geveltekening gemaakt in 1944 van het Nieuwland
en geplaatst in 'Huizen, straten,
mensen' komen deze luikj es al
voor. Het is mij niet duidelijk
geworden, waar ze voor dienden.
Ook een gesprekje met een mijnheer in het belendende restaurant
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bracht geen opheldering. In de
steeg zijn nu toiletten gebouwd.
Wellicht heeft het iets te maken
gehad met de koelcel die er in 1923
is neergezet voor de slagerij die
toen op nummer 16 gevestigd was.

Foto 4.
De deuren voor de kelders van het
pand staande aan de Korenmarkt
14 en 15. Bij deze panden behoorde
ook het koetshuis aan de
Gedempte Appelhaven. Uit de
gegevens in 'Hoorn, huizen, straten, mensen' blijkt dat de kelders
achter deze deuren niet bepaald gebmiksklaar waren. In 1917 krijgt de
toenmalige eigenaar een aanschrijving om de vochtige kelder niet als
slaapplaats te gebruiken. Ik vraag
mij dan af: Wie zou daar nu hebben
moeten slapen? De tuinman of een
dienstbode misschien. Mogelijk
heeft deze persoon een klacht ingediend over zijn gezondheid. Kreeg
hij of zij reumatiek of iets dergelijks. In hetzelfde jaar krijgt de
eigenaar van nummer 15 ook een
aanmaning om de grondkerende
muren en sousterrainvloeren waterdicht te maken. Een natte boel
dus achter die deuren.
Arnold de Wolff heeft nog een aardige herinnering aan het rechterhuis. Daar woonde in de vijftiger en
zestiger jaren de toenmalige burgemeester van Hoorn, de heer B. R.
Canneman. De heer de Wolff
schrijft het volgende: 'Eenmaal heb
ik bij dit pand verwachtingsvol
aangebeld. Dat zal omstreeks 1956
zijn geweest. Wij waren nog niet zo
lang daarvoor vanuit Friesland in
Hoorn komen wonen. Mijn vader,
een echt natuurmens, had waar nu
het Streekziekenhuis is, vlak bij
zijn volkstuin, een kievitsei gevonden. Het was nog vroeg in het eierzoekseizoen, daarom werd geopperd dit ei aan de burgemeester
aan te bieden en dat dit net een
werkje voor mij was. Burgemeester
Canneman deed zelf open en na
gevraagd te hebben of het ei wel in
de gemeente Hoorn was gevonden,
verblijdde hij mij met twee muntstukken. (Ik meen mij te herinneren dat het twee rijksdaalders
waren, maar zeker weet ik dat
niet.) Hier geen traditie zijnde, zou

het best eens de eerste en enige
keer kunnen zijn geweest dat hem
zoiets is aangeboden."

Foto 5.
Molsteeg, geen nummer. Dit huis is
in 1948 neergezet als inrichting
voor het vervaardigen van borstelwerken. Later werd het een meubelwerkplaats annex smederij. (zie
kwartaalblad 1985 nr. 2, pag 46-48)
De heer Jaap Roman heeft zelf een
oplossing ingestuurd en hij schrijft:
"Voormalig bedrijfspand, waar ik
50 jaar gewerkt heb. Ik woon er nu
en moet het daarom nog wat
opknappen."
Er kwamen twaalf goede oplossingen binnen. Rik Singer klaagt in
zijn brief dat hij maar geen winnaar
wordt en dus weer geen mooie ets
in zijn bezit krijgt. Hij heeft pech
gehad. Ik heb iedere inzender een
getal gegeven en vervolgens een
goede kennis opgebeld en haar
gevraagd een getal te noemen
onder de dertien. Ze zei: 'elf'. Dan is
de winnaar : Arnold de Wolff.
De nieuwe opgaven zijn:

Fotol .
Ook deze bel werd net als die van
de Zaadmarkt geluid als de verkoop begon. Om welke markt gaat
het hier en waar is hij te vinden?
Foto 2.
Een ooit bevallige maar nu bouwvallige dakkapel langs een der uitvalswegen van de stad.
Foto 3 . .
Een heel bijzonder putdeksel aan
het eind van een steeg tussen twee
hardstenen stoepen. In het havengebied, dus water in de buurt.
Fo to 4.
Er zijn nog maar weinig rondlopende hoekgevels in Hoorn. Dit raam
met beneden de deuren hebben
nog dat rondlopende glaswerk.
Fo to 5.
Om deze bouwkunstige versiering
te kunnen ontdekken, moet u met
het hoofd omhoog. In de richting
van de daklijst kunt u dit vinden.
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke
Monumentencommissie en andere instellingen
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben:
N.B. De in deze rubriek voorgestelde rijksmonumenten zijn het resultaat van het Monumenten Selectie
Proj ect. De op basis van het Monumenten Inventarisatie Project voor Hoorn geselecteerde objecten
van de jongere bouwkunst (1850-1940) zijn door het
college, op één uitzondering na, voorgedragen voor
plaatsing op de landelijke monumentenlijst.
1maart1999

ABC
Het geprojecteerde aflopende woonblok in de vorm
van een skischans is in de ogen van verscheidene binnenstadsbewoners en leden van de vereniging geen
goede zaak. Oud Hoorn heeft de gemeente reeds dertien maanden geleden om een moment van bezinning
gevraagd. Nu de bouwvergunning is verleend, rest het
bestuur niets anders dan daartegen bezwaar aan te
tekenen. Oud Hoorn voelt zich niet serieus genomen.
Achterom 12
Plannen om op de plaats van de blinde muur in de tuin
van de Rozekruizers een stiltecentrum of twee woningen te bouwen.
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.

van zeven appartementen met z.g. Franse balkons en
vijf parkeerplaatsen is nu definitief van start te gaan.
Oud Hoorn juicht handhaving van de raamroeden toe
nu voor de bewoonbaarheid lichttoetredende voorzieningen in het dak aan de westzijde worden aangebracht.
Appelhaven 26r
Oud Hoorn heeft officieel geprotesteerd tegen de gedoogverklaring voor het drijvende terras.
Ons protest is zowel door de gemeente als door de
Arrondissementsrechtbank Allanaar niet-ontvankelijk
verklaard vanwege de termijnoverschrijding. Wel verklaart de rechtbank "dat het op de weg had gelegen
van de gemeente om een kopie van het besluit van 14
mei 1996 aan de vereniging te zenden." Het bestuur
heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan.
Het z.g. Kwaliteitsplan voorziet in een definitief zwevend terras boven de waterspiegel.
Baatland
Plan voor herstel van de 180 meter lange kademuur
langs de Vluchthaven: herstel voegwerk en aanbrengen van een betonlaag van bodem tot aan de waterlijn.
Oud Hoorn heeft het Waterschap gevraagd om het
betonnen aanzien zoveel mogelijk te beperken.
Werkzaamheden om ecologische redenen stilgelegd.
Uitbaggeren van vaargeulen zal de historische kade
ondermijnen!
Bierkade
Verkeersbrug is voorgedragen voor plaatsing op de
rijkslijst.

Achterstraat 2 (rijksmonument)
Restauratie Doelengebouw vordert langzaam vanwege
de vele tegenvallers.
De dakconstructie bleek bij nader onderzoek in verregaande staat van verval.
Appelhaven 6
Het college van B & W heeft dit voormalige kaaspakhuis uit 1888 voorgedragen voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
Hernieuwd plan van Stichting Stadsherstel voor bouw
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Appelhaven 6. Raamroeden
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Bierkade 1
Pakhuis-kantoorgebouw is voorgedragen voor plaatsing op de landelijke monumentenlijst.

Claes Molenaarsgang
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de
Veemarkt.

Bierkade 4-4A
Kaaspakhuis-Museum voorgedragen voor plaatsing op
de rijkslijst

Draafsingel 1
Voormalig verpleeghuis en horlogemakersvakschool.
College heeft afgezien van voordracht op rijksmonumentenlijst. Overleg over plaatsing op de gemeentelijke lijst duurt voort.
Draafsingel 57-59
Drukkerij Noordholland vertrekt eind 1999 naar Alkmaar. 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 worGrote Noord 13

Bierkade 6
Kaaspakhuis-woonhuis door B & W voorgedragen
voor plaatsing op de rijkslijst.
Binnenluiendijk (rijksmonumenten)
De eerste uitbreiding begint vorm te krijgen.
Dat geldt ook voor de nieuwe, historisch verantwoorde, strekking van de dijk.

Foreestensteeg
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den gehouden met het feit dat Hoorns (bijna) oudste
touwslagerij zich tussen de huidige sportschool en de
drukkerij bevond.
Draafsingel
Brug naar Oosterpoort verkeert in ernstige staat van
verval. Waarschijnlijk nog dit jaar zal een begin worden gemaakt met de opknapbeurt.
Foreestensteeg
Waar is dat markante houten constructie-onderdeel
dat door de poort heen stak gebleven?
Grote Noord 13
Woonhuis voorgedragen voor een plaats op de rijksmonumentenlijst.
Grote Noord 20
Woningwinkel voorgedragen voor plaatsing op de landelijke monumentenlijst.
Grote Oost 5 (rijksmonument)
De voormalige Ridderikhoff-panden zijn door de
gemeente geschikt gemaakt als expositieruimte voor
bouwplannen: die van projectontwikkelaars alsmede
die van de gemeente.
Aansprekend idee gelanceerd voor een alcoholvrij
Hoorns volkshuis à la Zutphen.

Grote Kerk, Kerkplein

Grote Oost 28-30
Postkantoor, voorgedragen voor plaatsing op de rijkslijst.
Grote Oost 62
Brandspuithuisje is voorgedragen voor opname op de
landelijke lijst.
Italiaanse Zeedijk 51
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een
schande in het stadsbeeld.

Grote Oost 62
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Jeudje/Pakhuisstraat
Op de plaats van de voormalige brandweerkazerne,
later moskee, komt een huisartsenpraktijk. Het huidige gebouw is gesloopt en in plaats daarvan komt een
gebouw van twee verdiepingen onder een kap. De
slangentoren blijft gehandhaafd en wordt een liftschacht voor de vergaderruimte bovenin de toren. Het
pleidooi van Oud Hoorn om niet eerder te slopen dan
dat daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen
blijkt, gelet op de verloedering ter plaatse, volkomen
terecht te zijn geweest. Wie is gebaat bij de huidige
braaksituatie?

Kerkplein, restauratie van de kerktoren

J. Messchaertstraat

Jeudje
Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer
de art. 19-procedure gestart.
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeente Hoorn: bouwvergunning verlenen alvorens de uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn geformuleerd en gewogen.
Politiek geen draagvlak voor verdubbeling van de parkeervoorzieningen.
Stichting Stad Hoorn heeft Jeudje 12 verkocht aan de
projectontwikkelaar. Hierdoor zijn er 217 in plaats van
213 ondergrondse parkeerplaatsen realiseerbaar. Op
de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal is een woontoren
van zeven (!) verdiepingen gepland; de woonblokken
aan weerszijden gaan vier bouwlagen met een kap tellen. Vormgeving en hoogte toren discutabel. Stadsarcheologe hoopt op sporen van eenjodenwijk aan het
J eudj e.

Hollandiakantine en brandweerkazerne worden opvallende elementen in het groen van hopelijk niet meer
dan twee bouwlagen.

Julianapark/Schellinkhouterdijk
Nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid in combinatie met het Karperkuilgebied.
Schietberg als historisch ruimtelijk element. Grondige
opknapbeurt is ondertussen gestart. Nieuw geplande

Karper kuil
Vijf architecten hebben hun deelplannen gepresenteerd. In aanzet zijn de plannen overwegend positief
ontvangen, al is er nog geen sprake van een totaalplan.
Oud Hoorn ervaart weinig samenhang tussen de plannen, zeker niet nu het laatste plan - dat van architect
Vandenhove - is gepresenteerd. Zoekplaatje: vindt de
Oosterpoort.
Oud Hoorn blijft streven naar handhaving van de
Scheepswerf van Droste aan de Karperkuil
Stichting Historische Scheepswerf Hoorn i.o. - waarin
Oud Hoorn is vertegenwoordigd - beijvert zich voor
behoud werf met een educatief centrum.
Oud Hoorn heeft, in het kader van de BRO 10 - procedure, genuanceerd gereageerd op de huidige plannen.
Art. 19-procedure blijft zeer omstreden.
Met bouw eerste plan is een begin gemaakt.
Bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de bouwvergunning voor het ontwerp van
architect Van Herk.
,~7·,_, ~

~~

Brug Bierkade

Voetgangersbrug Nieuwland
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J.D. Pollstraat 2

Venenlaan 25 tlm 87. Het Rooie Dorp

Kerkplein
Restauratie toren Grote Kerk gestart.
Plan om twee nieuwe grote klokken aan te brengen
waardoor er een volwaardig carillon ontstaat. De
gemeente Hoorn heeft de betaling van één klok
beloofd. Oud Hoorn heeft de Stichting Het Carillon
financiële medewerking toegezegd bij de aanschaf van
de tweede klok (zie ook het verslag van de gieting
elders in dit nummer).

J. Messchaertstraat
Achter de voormalige Sint Margrietschool - nu
Horizoncollege - wordt een extra parkeerlocatie ontwikkeld ten behoeve van de ontwikkelingen op het
Jeudje. De gymnastiekzaal achter de school is reeds
gesloopt. Oud Hoorn vreest de sloop van een deel van
het schoolgebouw.

Kerkstraat 13-15
Winkelwoning en drukkerij zijn voorgedragen voor
plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
Kleine Noord
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging toe.
Kleine Noord 47
Eén van de z.g. Schermerpanden), voorgedragen voor
plaatsing op de rijkslijst.
Kleine Noord 67-69 (beeldbepalend)
Scharloo 20-22.
Met het realiseren van het bouwplan voor twee winkels en 12 appartementen is een start gemaakt.
Kleine Oost
De gemeente ontving in 1997 f 420.000,- uit het provinciale stads- en dorpsvernieuwingsfonds ten behoeve van het herstel van de sluis en de brug. Sluis blijkt
van eminent belang voor een goede waterbeheersing
in de stad. Dit jaar is eenzelfde bedrag ontvangen. De
gemeente en het waterschap verwachten dit jaar met
de werkzaamheden te kunnen beginnen.
Het is spannend te wachten op de herontdekking van
de fundamenten van de oude Oosterpoort.
Kleine Oost 41 (rijksmonument)
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.
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J. Messchaertstraat 5
Conciërgewoning en schoolgebouw zijn voorgedragen
voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
Mosterdsteeg
Kazerne-woonhuis zijn voorgedragen voor plaatsing
op de landelijke lijst.
Nieuwendam 2-3
Kaaspakhuis en restaurant zijn voorgedragen voor
plaatsing op de landelijke lijst.
Nieuwland
Kademuur vertoont scheuren.
Nieuwland
Voetgangersbrug is door B & W voorgedragen voor
plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
Nieuwland O.Z. 8
Bouw nieuwe amusementshal met twee bovenwoningen is gerealiseerd. Betreurenswaardig ontwerp in een
voor de rest strakke gevelwand.
Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Onder de Boompjes 20 (rijksmonument)
De verhoogde gootlijst met schitterend rococo-snijwerk verkeert in een ernstige staat van verval.
Oostereiland
Gevangeniscomplex annex Admiraliteitsgebouw, aalmoezeniershuis, portiersgebouw en transformator-

huisje zijn voorgedragen voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.
Oude Doelenkade 27 t/m 37
Woonhuizen voorgedragen voor plaatsing op de rijkslijst.
Peperstraat 37-39-41trurfhaven 20
Bouw van vier woningen. Herziening voorbereid van
het Globaal bestemmingsplan Binnenstad. De bouw is
inmiddels vergevorderd.
J.D. Pollstraat 2
Schoolgebouw en conciêrgewoning, voorgedragen
voor plaatsing op de rijkslijst.
Scharloo 14-16
Plan voor wijzigen gevel. Garagedeur vervangen door
winkelpui.
Slapershaven
Bossuhuizen zijn de enige huizen in Hoorn met een
overtuin: het herinrichtingsplan voorziet in behoud
daarvan.
Stationsplein
Gelukkig gaat Hoorns Stationsgebied steeds meer lijken op dat van Purmerend! De detonerende optrek
met de luciferkoppen roept herinneringen op aan de
tijd van de z.g. revolutiebouw.

Grote Noord 20

Onder de woningen zijn winkels of kantoren en onder
het geheel een parkeergarage voor de bewoners. De
raad heeft het voorbereidingsbesluit voor het gebied
verlengd, zodat de bestemming (nu: spoorweg) kan
worden gewijzigd.
Truydemanhof
Het hof is in zijn geheel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Oud Hoorn is voor een voortvarende aanpak.
De Woningstichting zoekt samen met de bewoners en
de gemeente naar een goede invulling van het restauratieplan. Planvorming verloopt traag maar het
opknappen van het seniorencomplex loopt geen
gevaar volgens de verantwoordelijk wethouder.
Venenlaankwartier 25 t/m 87
Het hele complex is voorgedragen voor plaatsing op
de rijkslijst.

Kleine Noord 47

Visserseiland
Volgens de rechter is er sprake van een 'ingrijpende
planologische uitstraling op de omgeving'. GS heeft
ondertussen het omstreden bestemmingsplan goedgekeurd. Oud Hoorn heeft besloten de bodemprocedure
bij de Raad van State stop te zetten nu de externe deskundige negatief heeft geadviseerd over onze bezwaren.
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Westerblokker - kerkgebouw Heilige Aartsengel
Michaël
Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neoclassicistische elementen reeds lange tijd in gebruik
als tapijthal. Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen
door de Leidse architect Th. Molkenboer (1796-1863).
Plan om pand op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen.

Westerdijk 42
Pand waarin voorheen een hoefsmederij en later een
timmerwerkplaats was gevestigd, is onlangs gesloopt.
Nieuw pand met een eigentijds ontwerp zal het gat
gaan opvullen. De bouw is bijna voltooid.

Westerblokker 159
Boerderij met veestal en toegangshek komen in aanmerking voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument)
Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel.

Westerdijk
De gemeenteraad is voorstander van de ontwikkeling
van een nieuwe schouwburg op het terrein van het
voormalige Witte Badhuis.
Oud Hoorn heeft in een bijzondere bestuursvergadering besloten de ontwikkelingen kritisch te volgen. Inmiddels is de ruimtelijke ordeningsprocedure gestart.
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Willemsweg
Bouw nieuw Waterschapshuis vordert gestaag.

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

Luchtfoto RHBS (1948). Links barakken aan de huidige J.D.
PoUstraat. Barakken door de Duitsers gezet. Ze werden later
door de gemeente en verschillende instanties gebruikt.

ZER§ §CIHIRKJVJEN
Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaalblad die op- of aanmerkingen hebben op eerder
geplaatste artikelen of in het algemeen vragen willen
stellen of hun kritiek willen leveren. De bijdragen
worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van
de redactie of van het bestuur Er kan alleen schriftelijk gereageerd worden.
Een taaie gewoonte
Even was het de vraag of we onderstaande brief met
foto (zie afb.) bij de binnengekomen brieven zouden
behandelen of opnemen in de rubriek 'Men vraagt
ons'. We besloten tot het eerste. De briefschrijver haalt
op een plezierige manier véel taaie ouwe koeien uit de
sloot, zodat er weinig te raden overblijft.

Geachte redactie,
Naar aanleiding van het artikeltje Verdwenen bakkerijen in Hoorn , blz. 79 in no. 2 van 1997 is één van de
bekendste vergeten, n.l. de banketbakkerij van Evert
Appel op het Kleine Noord 63. De naam Appel was in
Hoorn en W. Friesland een begrip speciaal in taai koeien. Bakkers in de omliggende dorpen betrokken zelfs
taai van Appel. De achter de winkel grenzende
(pak)kamer werd met koemarkt ingericht om er chocolademelk/koffie te drinken.
Citaat uit W-Friesland Oud en Nieuw 1965 blz. 122 van
Jac. Bruin Kz. Eerst nei de koekebakkerai van Evert
Appel op 't Kl. Noord om een paar taaie te koupen. As
je ze deer metien opatte, dan kreeg je koffie voor niks
d'r bai. Mense, mense wat smaakte dat lekker!

Al weken van te voren werd begonnen met de aanmaak van het deeg., dat daarna besterven moest.
Appel had een zeer speciaal recept. Dan werd met bakken begonnen en de zo oplopende voorraad werd in
kisten (van binnen met blik beslagen) verpakt. Het
was ondoenlijk om in een paar dagen de duizenden
koeien die nodig waren, te bakken. Het gebeurde wel,
dat men op marktdag nog aan het bakken was.
In 1928/1929 nam de heer Prins deze zaak over, maar
helaas ook deze verdween in de zestiger jaren. Thans
biljartzaak Feller.
Op de foto 1932/1933 in het wit gekleed v.l.n.r. winkelmeisje Annie Tros, meesterknecht de heer Habers, dan
de heer N. Prins met zoon Evert op de arm, mevrouw
Prins-Markering, onbekende knecht. De dame in het
midden voor de deur is een zuster van mevr. Prins, n.l.
A. Markering.
In latere jaren kwam een zuster van Annie Tros
(Marie) de huishouding versterken en nadat de bakkerij gesloten werd hebben de gezusters Tros nog jaren
lang de Jaminzaak in de Nieuwsteeg gedreven.
Het pand links (fietsenstalling) is de zadelmakerij van
G. Box, gestopt in 1958. Daarna kwamen Dapper en
Harder daar in en nu is het makelaardij de Stijl.
Het pand rechts "Hof van Holland" (Zie raamscherm)
van 1912 tot 1934 van C.Piekart en daarna heeft
J.Klerk de zaak overgenomen. Tot op heden heeft de
familie Klerk nog steeds bemoeienis met deze zaak die
later de naam El Torro kreeg en dan nu Plafond heet.
H. Bijhouwer

Bakkerij Appel aan het Kleine Noord 63, foto H. Bijhouwer
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Het Stadsziekenhiäs vanaf de Gravenstraat omstreeks 1920. Nu staan hier de basisschool en de openbare bibliotheek.
Foto De Vries-Feller

Geachte redactie
In mijn verzameling oude ansichtkaarten kwam ik er
een tegen van het voormalige stadsziekenhuis waar ik
geboren ben op 8 juli 1939. Op mijn derde of vierde
jaar heb ik met difterie in de barakken gelegen die achter in de tuin stonden. De barakken werden veel later
gebruikt als poli voor dokter Zevenbergen en dokter
Wilkens. Bij de laatste was mijn zuster Ank jarenlang
secretaresse. Die periode in de barakken heeft blijkbaar veel indruk op mij gemaakt, want het zijn mijn
eerste herinneringen. Ik lag daar o.a. met een stel kinderen van de familie Huisman uit Grosthuizen. Zij
waren een stuk ouder en ontfermden zich over mij.
Jarenlang waren mijn ouders bevriend met deze familie en als opgroeiend kind mocht ik er vaak logeren.
Het oude stadsziekenhuis bestaat niet meer. Het oude
stoomgemaal, destijds aan de rand van Hoorn, einde
Venenlaan, wit bruggetje over, rechtsaf, waar de familie Engels woonde, staat ook in mijn geheugen gegrift.
Ik heb er vaak gespeeld in de ruimte waar de grote
pompen stonden. Het rook er zo apart. ook dit oude
gemaal is verdwenen.
Ik voel me nog jong, maar als ik terugkijk, moet ik constateren dat het leven snel gaat. Mijn moeder woont in
Hoorn, wat betekent dat ik met vaste regelmaat mijn
geboorteplaats bezoek en steeds een warm gevoel
krijg als ik de contouren van Hoorn in de verte zie
opdoemen, ook al ben ik jaren geleden vertrokken en
thans woonachtig in het ook prachtige en gezellige
Kortenhoef.
Als lid van de Ver. Oud Hoorn blijf ik toch op de hoogte van het gebeuren in mijn geliefde geboorteplaats.
Veel is in de voorbije jaren veranderd en niet altijd in
positieve zin. De kleinschaligheid van Hoorn destijds
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had toch wel iets. J e kende veel families en gebeurtenissen. Ik kom nu zelden bekenden tegen om 'het
rondje'.
De verkeerssituatie is ook al zodanig dat ik na tien uur
's ochtends van huis moet vertrekken en zeker voor
vier uur weer moet terugkeren, wil ik niet in de files
rond Amsterdam terechtkomen. De parkeergelegenheid is ook in Hoorn een groot probleem. Ik mag bij
mijn moeder in de buurt niet parkeren na twaalf uur.
Een parkeerbewijsje is niet verkrijgbaar, dus sta ik
wekelijks klandestien met het risico van een bon.
Negatieve gevolgen dus van de 'vooruitgang' helaas.
Veel succes wens ik de Vereniging Oud Hoorn en ik
hoop dat ik in het volgende millenium nog vele jaren
op de hoogte mag blijven van alles.
Joke de Vries-Feller

Geachte redactie,
Met belangstelling heb ik het artikel over fietsenmaker
L. Zwarekant gelezen. In de opsomming van andere rijwielzaken die vroeger in Hoorn aanwezig waren, ontbreken er een aantal. Het zijn: Witteman op het Kleine
Noord (Batavus), Prost op het Keern en Roos op het
Breed (rijwielen en motoren). Voorts stond voor de
tweede wereldoorlog ook een handelaar met fietsen
op de zaterdagmarkt. De kramen stonden toen nog
opgesteld tegen het hek tussen het Dal en de
Gedempte Turfhaven. Ook waren er nog verschillende
uitsluitend fietsenmakers, o.a. Postma op de Drieboomlaan.
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,
H.J. Stam

Geachte redactie
In het vorige nummer van uw mooie blad kwam ik een
paar keer de naam tegen van stadsdokter Aghina en
het ging door mijn hoofd dat ik ooit eerder deze naam
was tegengekomen.
Toen ik vorige week zondag op het kerhof op de
Drieboomlaan liep en de stenen in de cirkel rond het
priestergraf bekeek, kwam ik ook het graf tegen waar
deze actieve stadsgenoot in 1895 is begraven. Keurig
met de steen erop.
Er staat ook op dat hij koninklijk is onderscheiden!
Ik dacht, dit laat ik toch even weten.
Groetjes Kees de Greeuw
Toen de haven nog de haven was (3) van Lourens
Olijve.
Oud Hoorn no. 4 1998, pag. 159.
Onder het kopje thuishaven:
De 'Noord-Holland' stond niet ten dienste van de visserij-inspectie, maar was een directievaartuig van
Rijkswaterstaat, waarop de door u genoemde Roel van
Veen o.a. ook schipper is geweest.
De andere personen t.w.: v.d.Groot, Jonker, Karsten,
Olofsen, Dirk de Reus en Piet Speets waren dientengevolge bemanningsleden van de vaartuigen van de
visserij-inspectie en niet van de 'Noord-Holland'.

Op blz. 103 schrijft u over de tjalk van schipper/eigenaar Polman ( hij woonde in de Pompsteeg). In mijn
herinnering was dit schip geen tjalk maar een gewoon
beurtschip van ca. 65 ton. Maar dit terzijde.
Dwars op dit schip, langs de Appelhaven, lag het ms.
West-Friesland van de gelijknamige Rederij. Schipper
was een oom van mij, Jan Schagen. Zijn assistent was
Gerard Houter.
Hij voer driemaal in de week naar de kade van de rederij , achter het Centraal Station in Amsterdam. De goederen die hij vervoerde, werden gedeeltelijk opgeslagen in het nog bestaande pakhuis Appelhaven 2.
Walbaas was Dirk Paap, die later in dezelfde functie bij
de Hoornse Boot naar de Doelenkade zou verhuizen.
Waarschijnlijk gebeurde dit gelijk met het staken van
de beurtvaart met de West-Friesland, midden jaren
dertig. Verder lag aan het Venidse nog een schip waar
uitsluitend kaas mee werd vervoerd. Schipper was
Willem Alkema, een broer van de genoemde Siep. Voor
zover ik mij kan herinneren, was de vaarfrequentie
niet hoog en was de bestemming Alkmaar.
In de hoop een kleine bijdrage te hebben geleverd aan
de geschiedschrijving, teken ik,
hoogachtend,
D.E. Schagen.

Hoorns haven / Veermanskade voor 1950

Onder het kopje zand- en grindschippers:
Klaas Damstra had een sleepboot en geen
zand- of grindschip die 'Zeemeeuw' heette
en B.J. van Laar was ook een Hoornse
zand- en grindschipper.
Jakob Spaans is als zelfstandig schipper
begonnen met de Nova Vita; pas later is hij
met de Nieuw Hoorn gaan varen.
Teunis Wagenburg moet zijn Teunis Lagerburg.
Met vriendelijke groeten,
B.J. Damstra, Oosterkade 2, 1621 MH Hoorn
Hoorn, 12 januari 1999
Geachte heer Olijve,
Met grote belangstelling heb ik uw artikelen gelezen over 'Toen de haven nog de
haven was' in de laatste afleveringen van
Oud Hoorn.
Mijn geboortehuis, waarin ik acht jaar geleden weer ben gaan wonen, staat op de
Nieuwendam. Van de periode waarover u
schrijft, ben ik gedeeltelijk getuige
geweest. Vandaar mijn interesse.
Staat u mij toe nog een kleine aanvulling te
geven:
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Hoorns grootste klok gegoten
Ton van Weel
Op uitnoding van de gemeente bezocht een delegatie uit Hoorn, waaronder enkele
bestuursleden van onze vereniging, donderdag 28 januari 1999 de klokkengieterij
van de firma Eijsbouts in Asten. Die middag werd de 51ste klok gegoten voor Hoorns
"nieuwe" carillon in de Grote Kerk. Een belevenis die zelfs de doorgewinterde liefhebber in vervoering bracht. Het gebeurt niet dagelijks dat men de geboorte van een
klok met een gewicht van bijna 3000 kilogram kan gadeslaan. Oud Hoorn hoopt van
harte dat deze jongste telg van Hoorns klokkenspel een lang leven is beschoren. Nog
één klok en het spel is compleet.
n het begin van de tachtiger jaren bracht de
Vereniging Oud Hoorn, als wapen in de strijd om
het behoud van. de Grote Kerk, een speciale thematische uitgave van haar verenigingsblad uit onder
de titel: De Grote Kerk te Hoorn (maart 1983). Die uitgave bevat een zeer lezenswaardig artikel over het
carillon in de toren van de Grote Kerk: "Hoorn, deze
schitterende stad, zal weer klinken als een klok! " Oud
Hoorn bestuurslid Leo Hoogeveen doet daarin nauwgezet en rijk gedocumenteerd verslag van de opkomst
en neergang van Hoorns carillon. In 1926 werd, mede
op aandringen van J.C. Kerkmeijer, de Vereniging "Het
Carillon te Hoorn" opgericht. Het in 1939 met zoveel
inspanning bekroonde eindresultaat werd door de
Duitse bezetter in de jaren daarna snel teniet gedaan.
In 1950, ruim zeveneneenhalf jaar na de confiscatie,
klonken uit Hoorns hoogste toren opnieuw 42 klokken
en klokjes. Problemen met het onderhoud, de inrichting, het instituut stadsbeiaardier typeren de decennia
daarna. In 1982 trad een nieuw verenigingsbestuur aan
dat gewijzigde statuten vaststelde. De Enkhuizer
stadsbeiaardier Frits Reynaert werd adviseur van het
bestuur. Het is dankzij de grote inspanningen van dit
bestuur en de medewerking van de gemeente en een
aantal sponsors dat Hoorn anno 1999 over een compleet klokkenspel kan beschikken in de grondig gerestaureerde toren van de Grote Kerk
De Hoornse delegatie die bestond uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de Vereniging Het
Carillon te Hoorn, het Kerkenarmenfonds, de Vereniging Oud Hoorn, Vereniging Hendrick de Keyser,
Heddes Bouwgroep BV, Koop Tjuchem BV en leden
van de commissie Kunst en Cultuur en de Monumentencommissie, bezocht allereerst het Beiaard- en
Natuurmuseum. De rondleiding daar was zowel kleurals klankrijk. In het depot van het museum werd tot
verbazing van de talrijke deelnemers de voormalige
speeltrommel van Hoorns carillon uit 1939 aangetroffen (zie foto). Een vermetele oproep van een raadslid
om de trommel in bruikleen aan de stad af te staan,
werd ter plekke in de kiem gesmoord.
Het maken van een grote klok duurt weken. Bij
Eijsbouts, één van de twee Nederlandse klokkengieterijen, worden de klokken tegenwoordig met behulp
van de computer ontworpen. Het aardige van dit voor
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de rest tamelijk ambachtelijke bedrijf is dat het vanaf
de oprichting in 1872 nog steeds een familie-onderneming is, geleid door een heuse afstammeling van de
stichter.
Het vorm- en gietproces begint met het maken van een
stenen kern: de klepelruimte van de klok Tegen die
bakstenen kern wordt cementzand geworpen. Een om
die stenen kern ronddraaiend sjabloon geeft de massa

Het gieten van Hoorns grootste klok

de klokvorm. Over deze cementen klok wordt in was
de z.g. 'valse klok' gemodelleerd. In de was worden in
spiegelschrift letters, afbeeldingen en opschriften aangebracht. Zo zal de naam van onze vereniging binnenkort op Hoorns grootste carillonklok prijken! Over het
geheel wordt een vuurvaste laag charmotte-meel
gestreken, steeds grover en dikker. De voorlaatste laag
bestaat weer uit cementzand. De laatste wordt
gevormd door vele stalen banden.
Na droging wordt het binnendeel en het buitendeel,
gescheiden door de was, van elkaar gehaald. Hierdoor
wordt de 'valse klok' stuk getrokken en verwijderd.
Beide delen worden weer op elkaar gezet. De lege
ruimte tussen de twee delen (waar de was heeft gezeten) geeft precies de vorm aan van de toekomstige
klok Tijdens het gieten met gloeiend brons van zo'n
1100 graden - voorwaar een spannend moment wordt de vorm gevuld. Juist voor dat gietmoment van
zo'n vier minuten was een flinke Hoornse afvaardiging
naar Asten afgereisd.
Na ongeveer twee dagen afkoeling wordt de klok van

zijn ommanteling ontdaan, schoongemaakt en gezandstraald. Daarna wordt hij gestemd door dunne laagjes
brons van de binnenzijde te verwijderen totdat de
gewenste toon is bereikt. De reis naar Hoorn kan dan
beginnen.

Gespannen wacht de Hoornse afvaardiging op het gietmoment

Ondertussen is de restauratie van de spits van de toren
van de Grote Kerk in volle gang. De vloer van die spits
is sterk aangetast door betonrot en het zal nog een
hele kluif worden om een nieuwe zwaardere vloer aan
te brengen. Architect Joost Buchner vertelde in de bus
dat hij desondanks hoopt dat de restauratie voor de
gedenking van de 4e mei gereed is. Voorzitter Jos
Bakker van de carillonvereniging verwacht de opening
van het nieuwe carillon in de maand mei.

Samen sterk of samen ten onder
Albert de Graaf, secr. Stichting Behoud lutherse kerk
Naar aanleiding van het overzicht restauraties
Hoornse Kerken en de oproep van de voorzitter van
onze vereniging (zie kwartaalblad no. 4 1998) het volgende:
De aanleiding tot het grondvesten van de diverse stichtingen tot behoud van ... kerk is genoegzaam bekend.
Even bekend zijn de problemen waarvoor zij zich
gesteld zagen: kerkgebouw in desolate staat, kerkelijke gemeenschap op zich kan herstel niet bekostigen,
hulp van een breed particulier veld, van overheid en
instellingen onmisbaar.
We mogen nog wel eens onderstrepen dat dit in het
verleden niet anders is geweest. Ook met verdriedubbeling van het aantal practiserende gelovigen is het
onmogelijk kerkgebouwen van de omvang die uit eeuwen her tot ons zijn gekomen op volledige wijze te
onderhouden.
Diezelfde eeuwen door hebben trouwens met name de
stedelijke overheden in zeer belangrijke mate bijgedragen tot instandhouding van de ter plaatse aanwezige kerkgebouwen, met name de hoofdkerk. Het kerkgebouw gaf mede de geest van de stad aan. Practisch
kon niemand er ook omheen. Men werd erin begraven.
Men koos er vroedschapsleden en/of burgemeesters.
Het gebouw bood de mogelijkheid tot een vaak onvergelijkelijk stuk werkgelegenheid op kunstzinnig
gebied, naast het gewone onderhoudswerk. Na 1795 is
dat alles een andere richting uitgegaan.
De rigoureuze sloop van monumentaal bezit en de verachting van alles wat met het verleden te maken had,
dwong de Rijksoverheid ertoe om dit tempeest te
keren en in zekere mate weer bijdragen te gaan verlenen voor herstel en instandhouding. Provincies en
Gemeenten volgden in traag tempo. Een en ander
kwam niet tot stand dan na veel inzet van particulieren, meestal verenigd in historische verenigingen. De
monumentenzorg is echter altijd een randverschijnsel

gebleven. Dat in het oog houdend, kunnen we met verbazing en bewondering omzien wat te Hoorn met
name door een aantal stichtingen tot behoud van
diverse kerkgebouwen is gerestaureerd.
De constante aanwezigheid en inzet van een dirigerend team bestuurders door alle stichtingen heen
heeft ten principale een eensluidende methode voortgebracht om met name overheden aan te sporen bijdragen te verlenen tot herstel. Daarnaast werd aan de
kerkelijke gemeenschappen alle ruimte gelaten om
specifieke activiteiten te organiseren.
Men moet dit zo laten. Het werkt perfect. Een algemene stichting kan dit nooit realiseren. Let wel: ik heb
het dan over behoud en onderhoud van het kerkgebouw in zuiver bouwkundige zin. Daarvoor worden de
donateurs ook opgeroepen hun gaven te verstrekken.
Men moet in dezen strict eerlijk blijven.
Het aanpakken van allerlei exploitatiezaken, zomede
werkzaamheden tot herstel van het kerkelijk instrumentarium, (altaren,orgels,schilderijen) moet buiten
het eigenlijke werk blijven. De inzet die wordt gevraagd van vrijwilligers, eventueel gedeeltelijke
beroepskrachten is dermate groot, dat dit als
'Stichting tot Behoud van ... ' er niet 'even' bij gedaan
kan worden. Hiervoor zal een aparte algemeen werkende organisatie nodig zijn. Dit klemt destemeer
omdat het gewijzigde subsidiebeleid van de
Rijksoverheid de Stichtingsbestuurders hopen extra
werk zal bezorgen. De presentatie naar buiten, hetzij
naar ver of dichtbij, dat wij onderscheiden, toch een
doel nastreven is van cruciaal belang. Daar mankeert
het helaas in alle opzichten aan. Laat men dit bij
Oosterkerk, Koepelkerk, Lutherse Kerk, Noorderkerk,
Blokkerkerk, Zwaagse Kerk ter harte nemen.
Eenheid in gescheidenheid is passe. Eenheid in verscheidenheid is goed, mits op de juiste wijze geredigeerd en gedirigeerd.
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De melkzaak aan de Achterstraat
De tijd ver terug van Cees en Toon Stam
KeesVeken
In Oud Hoorn van september j.l stond een foto van een deel van de Achterstraat. Het
was er een van een lange tijd terug. De oude foto hoorde bij een verhaal over Piet
Sleutel. Dat deed de 89-jarige Toon Stam nog eens denken aan de melkzaak van zijn
vader Cees Stam, Achterstraat 10-12. Toon weet er nog wel wat van, van z'ijnjeugd
en ook wat er daarvóór en daarna allemaal gebeurde. Kees Veken uit Wognum heeft
ook belangstelling voor die tijd van toen. Geen wonder, Cees Stam was zijn opa en
Toon Stam is zijn zoon. Kees Veken weet er intussen genoeg van om er het een an
ander over te schrijven. Dat deed hij graag. Kees zorgde ook voor de bijzondere foto s.
anleiding is dus de
Achterstraat en de melkzaak die vader Cees er had
op nr. 10. Maar het begint eerder,
want Toons vader woonde eerst op
het ABC, in het eerste huis van de
stad af van het blok dat daar
gestaan heeft. Mijn moeder, Nolda
Stam, is daar geboren. Cees werkte
toen op de kistenfabriek van
Graftdijk. Omstreeks 1909 verhuisde hij naar Achterstraat 10, een
pand van wat we nu de ene helft
van een 'twee-onder-één dak' zouden noemen. Op nr. 12 woonde
Naatje van der Berg, die een winkeltje had waar onder andere suiker, lange turven en bier verkocht
werd. Toen Naatje overleed kocht
Stam het pand. Omstreeks 1936
werden de twee oude huisjes ges- In de Achterstraat voor de melkwinkel v.l.n.r.: Nolda Stam, Arie Veken, Toon Stam,
loopt en vervangen door een nieuw Grietje Stam-Stroomer, kind familie Sanne, Jaap Stam, Cees Stam, Corrie Stam, Truus
dubbel woonhuis. Dit was voorzien Stam, !ren Simon (uit Hongarije), de heer Sannes, Bets Stam
van wat altijd 'het pakhuis' werd
genoemd. Dit was in feite niets meer dan een gang
waar de bakfiets doorheen kon. Op het plaatsje achter
Over het algemeen werd ~r contant betaald, maar er
het huis konden dan de melkbussen worden afgeladen
waren natuurlijk altijd mensen die ofwel niet meteen
en gespoeld in het achter de keuken gebouwde spoelkonden of wilden betalen. Zo was er een klant aan het
Achterom die de leverancier aan het lijntje hield door
hok.
te zeggen: "Maak je geen zorgen. De hond is pas
Opa Stam haalde de melk bij Piet Roos op de
Venenlaan. Bij de boer betaalde je 4 et per liter, en bij
gedekt als die jongen heeft, we verkopen ze en dan
de fabriek 6 et. Dus werd het bij de boer gehaald.
benje aan de beurt."
Kwam je melk tekort, dan kon je alsnog bij melkfaToen de jonge Toon eenmaal, na enkele omzwervingen
in de zaak was opgenomen, zag hij op zekere dag een
briek Horna melk bijkopen, voor 6 et per liter vanzelfsprekend. Het enige nevenproduct in de zuivelsector
advertentie in de krant: "Het Stadsziekenhuis verzoekt
leverantie van tbc-vrije melk" Zonder vader er mee te
was gortepap.
Eerst werd de melk per handwagen uitgevent, later
bemoeien, schreef hij in. Hij werd uitgenodigd door dr.
Hetteschei, die hem streng vroeg: "Kun je garanderen
met de hondenkar. De eerste hond werd overgenomen
dat de melk tbc-vrij is?"
van Bakker Klaver uit Westwoud; deze kocht toen
"Jawel dokter, ik haal het uit Berkhout, bij boer Plas,
namelijk een Fordje. Na het tijdperk met de hondendie heeft tbc-vrije melk"
kar, ventte men met de bakfiets.

A
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Deze mondelinge garantie bleek niet genoeg. Toon
mocht wél leveren, maar de melk werd eerst op de
fabriek in Berkhout waar Plas zijn melk afleverde in
aparte bussen gegoten. Deze werden vervolgens in de
bussen van Stam gegoten, met een slot verzegeld en na
vervoer naar het ziekenhuis aldaar door de kokkin
ontsloten. Toen de zaak eenmaal goed liep, was de
omzet wel 2000 liter melk per week.
Witzand

Een totaal ander product dat werd geleverd was fijn
witzand. Dit werd aangevoerd in kleine boten die
afmeerden in de Oude Turfuaven. Het zand werd
gebruikt in kattenbakken, Óm messen te slijpen, om de
stoep te reinigen en voor de zandbak van de kinderen
in het Weeshuis. Het werd verkocht per kaaskop, maar
voor de firma Van Wijk op het Grote Noord fungeerde
Stam als groothandel; die had namelijk in de winkel
een grote houten bak, waaruit dan weer door Van Wijk
verkocht werd. Deze nering was voor opa beslist
noodzakelijk, want na de winter, als het IJsselmeer
nog met ijs was bedekt, liep hij 's middags naar de
haven en keek verlangend uit naar een zeil van een
zandschip aan de horizon.
Voordat Toon in de zaak werd opgenomen, had hij al
een veelzijdige opleiding genoten. Als kwajongen was
hij dikwijls in dienst van Jan Kramer, die er een paardenstal en uitspanning op na hield. "Jan Kramer zoop
als een ketter, maar hij was mijn God!" Niet alleen
moest Toon heel vaak bier voor hem halen bij Naatje
van de Berg, hij hielp Kramer ook als de boeren uit de
omgeving naar de markt kwamen. De boer werd dan in
zijn wagen naar de veemarkt gereden, een knecht van
Kramer reed het stel terug naar het Koepoortsplein.
het paard werd uitgespannen, de knecht bracht het
paard naar de stal en reed de wagen achteruit tegen de
Koepoortsbrug aan. Wanneer de boer terugkwam, nam
deze als regel eerst een borreltj e in het café, de knecht
spande het paard voor de wagen, Toon liep het café in,
riep luid: "Van Diepen, klaar! " en dan stond voor boer
Van Diepen alles gereed om te vertrekken. Deze
betaalde voor stalling een dubbeltje. Dat ging dan in de
gezamenlijke pot en kwajongen Toon kreeg na afloop
een stuiver, waarvoor hij koekkruimels kocht bij bakker Groot op het Nieuwland.
Was er een begrafenis, dan liep Toon voor vertrek van
de lijkkoets eerst voor en onder de paarden door om
de hoeven met een kwastje met olie in te smeren. Dan
glommen die prachtig. Was dat klaar dan wandelde hij
al vast naar het kerkhof aan het Keem. "Daar kwam
dan de lijkkoets met de stoet aan. En dan: Het lijk eruit
en ik erin! Zo reden Kramer en Toon dan in stijl terug
naar de Achterstraat.
Ook fungeerde hij als palfrenier bij de concurrentie,
Taxi Butter, ook in de Achterstraat. Keurig uitgedost,
met witte handschoenen aan, opende hij de deur voor
bruidsparen, nam plaats naast de chauffeur en reed als
een prins mee naar het stadhuis.

In de zomer was Toon 'Anton, de ballenjongen'; dan

raapte hij op de tennisbaan vlkbij het Jodenkerkhof
aan de Singel de ballen die 'elite'-figuren als dokter
Stam, advocaat Tomas en Van Tiel, directeur van de
Waterleiding, over het hek sloegen.
Na de lagere school belandde Toon op de ambachtsschool. Een toelatingsexamen was vereist. Wegens
een teveel aan taalfouten werd hij naar de timmeropleiding gedirigeerd, waar hij onder andere tekenles
kreeg van meneer Crone, bijgenaamd Pukkie. De
opleiding werd niet voltooid. Hij kwam in dienst bij zilversmid Verhoogt, die een winkel had net om de hoek
Onder de Boompjes. Daar maakten ze speelgoed
molentjes, scheepjes, etc. van het merk BXV, die door
bode Wessemius naar Amsterdam werden gebracht
om aldaar te worden voorzien van een keurmerk.
Toons werk was het fijnwrijven van Brusselse aarde,
zodat daar een fijne pap van kon worden gemaakt.
Daar werd dan een mal van gemaakt, waarin het zilver
werd gegoten.
Op zijn 16e vertrok hij naar Hoogkarspel waar hij bij
bakker Smit in de leer ging. Hij verdiende f 1,50 boven
de kost. Hier kwam een einde aan toen hij in dienst
moest. Na zijn diensttijd kwam Toon voorgoed bij
vader in de zaak. Cees Stam stierf in het voorjaar van
1940; de zaak werd voortgezet door Piet Loos, die met
Truus Stam getrouwd was en mijn opoe nam kostgangers in huis. Daarna werd Toon Stam vervolgens kruidenier aan Nieuwland 18, waar hij jarenlang een winkel dreef. Hij is het nooit vergeten

Cees Stam met de hond van bakker maver uit Westwoud voor
de kar
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HOE HOORN VJERANDJERDJE
Femke Uiterwijk

Foto Altorler
De Koepoortsweg, omstreeks 1920. De bomen herinneren nog aan een romantische laan waar de inwoners
van Hoorn in vroeger tijden hun buitenhuizen, thee- en
tuinhuizen bezochten. Links ziet u zo'n villa van de
familie de Blocquery.

Op deze foto is dit pand dan al in gebruik bij het in
1913 opgerichte St. Jans Gasthuis. Rechts de in 1910
gebouwde panden tussen de Drieboomlaan en de Joh.
Poststraat met dan nog lange tuinen ervoor door demping van een daar lopende sloot.

Foto Altorfer
Aan het begin van de Tweeboomlaan omstreeks 1905.
Links en rechts de slootj es die deels voor en deels na

de Tweede Wereldoorlog zijn gedempt.
De lindenbomen staan er in winterse pracht bij!
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