nummer

41

21 e jaargang,
15 december 1999

't

•

Resultaten opgraving op
Jeudje

•

Verzamelaar in hart en
nieren

•

Vereniging het Carillon
Hoorn 75 jaar

•

Bedreigingen in de
eerste schil

OlJD IHJOORN

Kwartaalblad van de Vereniging Oud
Hoorn.
Losse nummers, voorzover voorrad ig verkrijgbaar tege n betaling van f 10,- per
stuk voor leden e n f 12,50 voor nietleden.
Vereniging Oud Hoorn:
O nd er de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel. 0229-273570
Openingstijden
verenigingsgebouw:
dinsdag, do nderdag en
zaterdag 10.00-1 6.00 uur
Bestuur:
A.G.F. van Wee l, voorzitter
Mevr PM. Huisman, secretaris
F. L. van lersel, penn ingmeester
L.PM. Hoogeveen, arch ivaris
A. Boezaard
Mevr M. Faber-Zwart
J. Rietvink
PR Klei ntjes
Mevr MA Veerman -Boon
M.j. Moeskops
Contributie Oud Hoorn:
mini maal f 35,- per jaar; inclusief toezending van het kwartaalblad.
Li dmaatschap voor het leven door:
a. een éénmalige bijd rage van
min imaal f 980,-, indi en het lid
45 1aar of o uder is, of doo r:
b. een éénmalige bijdrage van
minimaal f 700,-, indi en het lid
55 jaar of ouder is.
G iro 2 1 44 888 t.n.v.
Penningmeester Vee Oud Hoorn,
Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn
Redactiecommissie:
L. PM . Hoogeveen,
HA Lansdaal, H.W Saaltink,
Fe mke Uiterwijk, F.L. Zack

INHOUD
Voo rlo pige resultaten van opgraving op Jeudje """"". """""""""""""""
Gouw 7 'ademt' het eeuwenoude verleden""""""."""""""."."""""""""
Van de bestuurstafel.""""""" .. """""" .. """ ... """ .. """"".""""." ... """ ... """ .."""""
Feyken Rijp in het documentatiecentrum""""""""""""."""". """"""""""
Verzamelaar en Horinees in hart en nieren""""".""""".""""" """" """""
Vereniging het Carillon Hoorn 75 jaar""""."""".""""""""""""""".""""".
Lezers schrijven" .. """ ... """ .. """ ... ".. """ .. """" .. """ ... """""" ... """ .. """"""""."""".
Men vraagt ons"".""" ... """ .. """ ... " ... """ .. """ ... """ ... """""" ... """ .. """".""".""".".
Redactiecommissie op excursie""" .. """".""""."""""."""""".""." .. """.""."..
Stadsbeeld, restauraties, wijzingen, verval"""""""."""."""""""".
Bedreigingen in de eerste sch il"""""""""." """." """"""""""""""""""""""".
Gouda, een mooie dag uit.."""""""".""""."""""""""""""""""""""
Kent u Hoorn ook zo?"""""""""."."""."""""".""."""".""."""""""""""."."".".
De klanken van het carillon""""""""".""""""""""""""""""""""""."""".""".
Inhoudsopgave 1999 "."""""".""""."""".""""""""""""""""".""".""""""""""".
Hoe Hoorn veranderde"""""""""""""""""""""". """""".""".""""""."""""."

139
144
48
52
53
57
58
59
65
66
71
74
76
78
179
180

Bij de voorplaat:
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Westfries Museum:
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/m vrijdag van 1 1.00 - 17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bu reau: Achterom 2-4. 162 1 KV Hoorn.
Archiefdienst Westfriese Gemeenten:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen
tel. 0229 - 25 2200. Postadres: Arch iefdienst Westfriese Gemeenten,
Postbus 603, 1620 AR HOORN
De stud iezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken mee r worden aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45
uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de stud iezaal worden afgesloten. Uiteraard is
het voor bezoekers wel mogelijk op het gewenste tijdstip te vertrekken.
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.

Voorlopige resultaten van opgraving op Jeudje
Onderzoek naar overblijfselen verdedigingswal
Tosca van de WalIe-van der Woude
De bouwactiviteiten op het Jeudje hebben een jarenlange aanloopperiode gekend.
Noodgedwongen moesten ook de plannen voor een archeologisch onderzoek ter plaatse steeds opnieuw worden bijgesteld. Op 26 mei van dit jaar kon uiteindelijk met
graven worden begonnen. De opgraving die duurde tot 28 augustus, nam in totaal
bijna 9 weken in beslag, verdeeld over twee campagnes. Gedurende de periode van 7
juli tlm 8 augustus moest het onderzoek tijdelijk worden stilgelegd. Door de voortschrijdende graafwerkzaamheden dreigde namelijk een te groot gedeelte van het als
parkeerplaats gebruikte terrein onbegaanbaar te worden. Nadat de door de archeologen onderzochte gedeelten van betonplaten waren voorzien, kon het werk weer worden hervat. In totaal werden verspreid over het terrein 9 onderzoeksputten van verschillende afmetingen gegraven.
De opgraving op het Jeudje werd uitgevoerd door de gemeente-archeoloog met medewerking van leden van de werkgroep Hoorn van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland). Tevens werd personele assistentie verleend door
archeologisch projectbureau Jacobs & Burnier te Amsterdam.
De opgraving op het Jeudje was enerzijds gericht op
het onderzoek van de overblijfselen van de verdedigingswal die zich hier in de me eeuw langs de
Vollerswaal bevond. Anderzijds was men geïnteresseerd in de aard van de vroegere bewoning in dit deel
van de stad. Een belangrijke vraag daarbij was of aan
de hand van de vondsten bewezen kon worden of de
naam 'Jeudje', die al in de eerste helft van de 17e eeuw
in gebruik was, inderdaad te maken heeft met de toenmalige aanwezigheid van Joden, zoals doorgaans verondersteld wordt.
Tenslotte hoopten de onderzoekers uit de opbouw van

de bodemprofielen iets meer te weten te komen over
de ontstaansgeschiedenis van het Jeudje. Was het een
kunstmatig aangelegd schiereiland of bestond het terrein reeds van nature?

De overblijfsele n van de 16e eeuwse
verdedigingswal
In 1508 besloot het stadsbestuur om ter vervanging
van een groot gedeelte van de oude stadswal van 1426
een nieuwe verdedigingswal aan te leggen. Daar waar
de oude omwalling in gebruik bleef, werd deze versterkt en werden de grachten verdiept en verbreed.
Directe aanleiding hiertoe was de voortdurende dreiging die men van de kant
van de hertog van Gelre voelde.
Gedurende de z.g. Gelderse oorlogen
trachtte deze zijn gebied te vergroten en
bezette hij verscheidene steden in
Holland en West-Friesland. Velius
schrijft hierover in zijn kroniek: 'Int
begin dan van het iaer 1508 soo haest
alsmen graven mocht verdiepten en verwijden sy haer grachten en verswaerden haere wallen te weten vande zee af
een stuck voorby de Oosterpoort tot aent
ende vande Gerritslant toe. En van daeren af maeckten sy een niewen wal een
goet stuck buyten d'oude tot groote vermeerderinghe van de stadt'. 1
De nieuwe wal liep verder langs het
J eudje, Achter de Vest, de Noorderstraat
en de Baanstraat tot aan de Veemarkt,
waar hij weer aansloot op de oude
omwalling. Twee jaar later werd het
Ajb. 1. Dit is een uitsnede van de kaart die op de voorpagina staat
gedeelte langs de Baanstraat overigens
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al weer opgegeven om redenen van verdedigings-technische aard en trok men de wal door langs de
Noorderstraat en de Noorder Veemarkt tot aan het
eind van het Kleine Noord.2
Dankzij de aanleg van de wal kwamen het Kruisbroedersklooster aan het Dal en de uithoven van de nonnenkloosters aan de oostzijde van de Gouw voortaan
binnen de stad te liggen.
De grote haast waarmee men het project nog binnen
hetzelfde jaar wilde uitvoeren was uiteraard van
invloed op de weinig degelijke wijze waarop men te
werk ging. Zonder enige onderheiing werd een aarden
wallichaam op de ondergrond opgeworpen. Alleen de
op regelmatige afstand van elkaar aangelegde verdedigingstorens voerde men in steen uit. We lezen bij
Velius: 'Sy setten oock enige stenen toorens aen de

niewe wal als namelijck alsmen vande Oosterpoort
tot de Koepoort ginck eerst de Biscopstooren daerna
Sinte Agnieten Toorn en voort Sinte Geerten Sinte
Cathrijnen en Sinte Marien Toorens en na dese de
Koepoort: en al dit werck setten sy sonder heyen
alleen op een goeden aerden gront en maecktent
meest noch vant selve iaer op•. 3
Het zou nog tot 1516 duren, voordat men de nieuwe
aarden wal van een muur voorzag.4
In 1576 werd de stad in oostelijke richting flink uitgebreid en bouwde men een nieuwe verdedigingswal
volgens de nieuwste krijgskundige inzichten. 5 Ter
hoogte van de Pakhuisstraat (aangelegd tegen het eind
van de 15e eeuw) sloot deze wal op de vorige aan,
waardoor het gedeelte langs het Jeudje tot aan de
(oude) Oosterpoort aan het eind van het Grote Oost
overbodig werd. Al spoedig werd de aarden wal hier
geslecht, doch de torens bleven nog enige jaren intact.
De kaart van Paulus Utenwael uit 1596 geeft deze situatie weer (afb. 1). Op de uit 1615 daterende kaart van
Velius zijn de torens echter niet meer te zien (afb. 2).
Om het gedeelte van de wal van 1508 te kunnen onderzoeken, waarin zich o.a. volgens de kaart van
Utenwael de St. Geertentoren moest bevinden, wer140

den twee aan elkaar grenzende werkputten (1 en 2) gegraven op de hoek van de
Pakhuisstraat en de toegangsweg tot het
parkeerterrein (afb. 3).
Het bleek dat de basis van de wal nog voor
een belangrijk deel intact was, evenals de
zware fundering van de toren. Gaande in
de richting van de Pakhuisstraat waren de
overblijfselen echter door latere bebouwing goeddeels verdwenen. Ook van de in
1516 gebouwde walmuur werd niets meer
teruggevonden, behalve wat verspreid
aangetroffen baksteenpuin. Het wallichaam bestond uit klei, die zonder dat
enige fundering of versteviging was aangebracht, op de ondergrond gestort was.
Het onderste gedeelte van het waltalud
tekende zich nog duidelijk in de gemaakte
bodemprofielen af.
De ruim 1 meter dikke bakstenen muren van de hoefijzervormige St. Geertentoren (genoemd naar het gelijknamige klooster aan de Gouw) reikten tot maar
liefst 4,5 meter onder het huidige straatniveau en waren slechts gefundeerd op een laagje schelpgruis
(afb. 4, 5). Evenals men bij de Mariatoren nog kan
zien, stak een groot gedeelte van de toren buiten de
wal in het water van de Vollerswaal uit. Getuige de rolkeien die naast de fundering van de St. Geertentoren
zijn aangetroffen, heeft deze vermoedelijk aan weerszijden afwateringsgootjes gehad, die hiermee geplaveid waren. Ook de Mariatoren bezit dergelijke gootjes. Uit de vondsten blijkt, dat het dak was voorzien
van daktegels. De leien die de Mariatoren na de restauratie als dakbedekking heeft gekregen, zijn derhalve een historisch onjuiste reconstructie. Vermoedelijk
heeft de St. Geertentoren evenals de Mariatoren een
kelder gehad. Hierop duidt een ondiepe moet aan de
binnenzijde van het muurwerk, evenals een dunne
laag met mortel- en puinresten, die zich op dezelfde
hoogte vaag in de vulling van de torenfundering aftekende. Daar deze sporen op een betrekkelijk ondiep

Ajb. 4

Oos ter plon tso en

niveau werden aangetroffen, werd aanvankelijk het
idee van een kelder onaannemelijk geacht. Wanneer
men echter bedenkt dat de ingang en de eigenlijke
vloer van de toren zich door de aanwezigheid van de
wal aanzienlijk hoger bevonden dan het maaiveld,
zoals bij de Mariatoren nog goed te zien is, dan was
voor een kelder dus ook bij de St. Geertentoren voldoende ruimte aanwezig. Afmetingen en vorm van
beide torens komen goed met elkaar overeen.
Ter weerszijden van de St. Geertentoren werden de
resten van de eerste houten beschoeiing langs de
Vollerswaal nog aangetroffen. Aan de zuidoostzijde
was hierop bovendien nog een steiger aanwezig, vervaardigd van dikke, secundair gebruikte planken
(afb. 6). Ook meer naar het noordwesten bleken zich
nog delen van de eerste beschoeiing te bevinden.

Ajb.6
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diep gefundeerd. Wegens instortingsgevaar, veroorzaakt door het water dat constant vanuit de Vollerswaal door de oude
damwand sijpelde, moest werkput 3 al na
een dag weer worden dichtgegooid.
Het onderzoek naar de resten van de
omwalling van 1508 heeft aangetoond dat
de beweringen van Velius over de opbouw
van de wal juist zijn. Of dit ook geldt voor
zijn mededeling dat het gehele werk binnen één jaar voltooid werd, lijkt twijfelachtig. De enorm zware en diep gefundeerde muren van de verdedigingstorens
doen toch wel vermoeden dat men meer
tijd nodig gehad heeft. 7
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Waarschijnlijk bij de afbraak van de toren, dus omstreeks 1600, is iets meer naar buiten een nieuwe
beschoeiing aangelegd. Vermoedelijk in de 18e eeuw
werd voor de derde maal een beschoeiing langs de
Vollerswaal gemaakt. Nadere bestudering van het tussen de beschoeiingen verzamelde vondstmateriaal zal
samen met de uitkomst van de dendrochronologische
monsters die van de beschoeiingspalen zijn genomen,
te zijner tijd moeten uitmaken of deze veronderstellingen juist zijn.6 De vierde en laatste beschoeiing stamt
uit recente tijd, zoals een vroegere bewoonster van het
inmiddels afgebroken pand Jeudje 1 zich nog wist te
herinneren.
Hoe de palen- en plankenconstructies die meer in de
richting van de Pakhuisstraat zijn gevonden precies
moeten worden geduid en gedateerd, is nog niet geheel duidelijk. Latere bebouwing heeft hier het beeld
aanzienlijk verstoord. Waarschijnlijk is, dat ze o.a. te
maken hebben met de aanleg van de Pakhuisstraat en
de daarmee gepaard gaande demping van dit gedeelte
van de Vollerswaal.
Omdat op basis van oude kaarten de indruk bestond
dat de torens in de wal van 1508 op gelijke afstand van
elkaar waren gelegen, werden de resten van de St.
Agnietentoren (genoemd naar het gelijknamige vrouwenklooster achter de Grote Kerk) halverwege het
Jeudje, op ongeveer 90 meter afstand van de St.
Geertentoren vermoed. Dit bleek een juiste veronderstelling. De toren was tot op de onderste halve meter
van zijn fundering afgebroken en ook van het wallichaam was hier derhalve niets meer te bespeuren. Het
achterste ronde gedeelte van de toren was zelfs geheel
verdwenen ten gevolge van een damwand die men eerder deze eeuw rond het schiereiland had aangelegd
(afb. 7). De aanwezigheid van deze damwand in combinatie met grote wateroverlast, was er de oorzaak van
dat de torenfundering slechts gedeeltelijk kon worden
blootgelegd. De afmetingen van dit gedeelte waren
zoals te verwachten dezelfde als die van de St. Geertentoren. De muren van beide torens waren ook even
142

De aangetroffen bewoningsresten
Nadat een gedeelte van de omwalling van
1508 en de twee daartoe behorende verdedigingstorens onderzocht waren, richtte het archeologisch
onderzoek zich op de overblijfselen van de vroegere
bewoning.
Op de stadsplattegronden van Guicciardini (1582),
Utenwael (1596) en Velius (1615) is goed te zien dat
het Jeudje in de loop van het laatste kwart van de 15e
eeuw en het begin van de 17e eeuw langzaam maar
zeker volgebouwd raakte (afb. 8). Het eerst gebeurde
dit langs de Jeudestraat, gelegen aan de zijde van de
Vollerswaal en na verloop van tijd ook langs de straat,
die op genoemde plattegronden aan de kant van de
Turfhaven is getekend. 8 Daar waar het schiereiland te
smal wordt, lijken de erven van de huizen aan de
Jeudestraat tot bij de Turfhaven door te lopen.
In de werkputten 4 en 5 konden de funderingsresten
van een groot huis worden blootgelegd (afb. 3, 9).
Het is vem10edelijk gebouwd omstreeks 1600. Van de
voorgevel aan de Jeudestraat was het gedeelte van het
muurwerk dat onder het maaiveld lag nog intact. Van
de achter- en zijgevels waren alleen de zware funderingspalen nog over. Hierop hadden oorspronkelijk
planken in de lengterichting gelegen als dragers van de

Ajb.9

aangezien het eigenlijke woonniveau totaal was verdwenen ten gevolge van latere bebouwing. Ook in de
waterputten werd slechts bouwpuin gevonden.
Door de aanwezigheid van een groot en diep gefundeerd keldercomplex van vrij recente ouderdom,
moest tussen de werkputten 5 en 6 een strook van
bijna 20 meter breedte worden overgeslagen (afb. 3).
Doch ook in de nieuwe werkput bleken latere bouwactiviteiten de sporen van vroegere bewoning vrijwel
volledig te hebben verstoord. Oorzaak hiervan was de
zich steeds verder uitbreidende melkfabriek die hier
van het eind van de vorige eeuw tot in de 60-er jaren
van deze eeuw in bedrijf was.
Literatuur
J.P.H. van der Knaap & L.M.W. Veerkamp:
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Uit de schemer van Hoorns verleden. De jaren 1300-1536. Hoorn,

muren. Om de paar meter werden deze planken extra
ondersteund door korte dwarsbalken, z.g. kespen.
Slechts hier en daar waren van de planken nog enige
summiere resten aanwezig. Het huis was ca. 11 meter
lang en had een breedte van 7,5 meter.
Vlak achter het huis bevonden zich in symmetrische
ligging twee kleine waterputten. Ze bestonden uit een
stenen opbouw met daaronder een houten ton zonder
bodem. Hieruit kan worden afgeleid dat het huis oorspronkelijk in de lengte in tweeën moet zijn verdeeld
door een licht muurtje of houten wand zonder dragende functie. In de 18e eeuw heeft men tussen de twee
waterputjes een grote stenen waterkelder aangelegd.
Vermoedelijk was dit het gevolg van het samenvoegen
van de twee woningen door het slopen van de tussenwand.
Links achter het huis was nog een grote waterput aanwezig, bestaande uit twee op elkaar geschoven tonnen, waarvan de onderste tot ver in de klei-ondergrond reikte (zie noot 11). Ook hierop moet in oorsprong een stenen opbouw hebben gerust. Of deze
waterput al of niet gelijktijdig met de twee andere
waterputten in gebruik is geweest, is nog niet duidelijk.
Achter op het erf, dat doorliep tot aan de Turfhaven,
werden rijen lichte funderingspalen blootgelegd. Ze
moeten hebben behoord tot een eenvoudig gebouwtje,
waarschijnlijk een opslagruimte of schuur, dat door
een tussenwand in een linker en rechter deel was
gesplitst. Ook hieruit blijkt dat het huis oorspronkelijk
dubbel bewoond was. In het linker gedeelte bevond
zich tegen de achterwand een putje, waarvan de dikke
aanslag op de planken wanden aangaf dat hierboven
een privaat had gestaan, dat loosde op het water van
de Turfhaven. Een lange brede plank, die vlak tegen de
palen van de achterwand lag, heeft er waarschijnlijk
oorspronkelijk bovenop gelegen als basis voor het
muurwerk.
Helaas konden geen vondsten worden verzameld, die
aan de gebruikers van het huis waren toe te schrijven,

Velius, Th.:
Chronijck vande Stadt van Hoorn. Hoorn, 1604.

1996.

1 Velius p. 88.
2 Velius p. 91.
3 Velius p. 88.
4 Velius p. 99.
5 Velius p. 199.
6 Door het patroon van de opeenvolgende jaarringen in een stuk
eikenhout te vergelijken met een 'kalender', die men aan de
hand van de jaarringpatronen van elkaar deels in tijd overlappende houtmonsters heeft kunnen opstellen, kan de ouderdom
ervan bepaald worden. Deze dateringsmethode wordt dendrochronologie genoemd.

7 Zie ook Van der Knaap & Veerkamp, p. 56.
8 De Jeudestraat werd later Jeudje genoemd en heeft zo zijn
naam aan het gehele schiereiland gegeven.
11 Deze klei is afgezet tijdens de zogenaamde Duinkerke 0 transgressie fase (ca. 1850 tot 1250 v. Chr.)
(Slot volgt)

Ajb.7
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Gouw 7 'ademt' het eeuwenoude verleden
Monument gebleven tussen Hoorns nieuwe wereld
Trudy de Rooy-Fikke
In het kwartaalblad van september j.l. is het eerste gedeelte over de geschiedenis en
de belevenissen van bewoners van het pand Gouw 7 te lezen. Nu volgt het tweede en
laatste deel.
Het was en is een groot huis daar aan de Gouw 7. Twee verdiepingen telt het pand
en nog een grote zolder. De heer De Leur was een grote man; kleren en schoenen moesten apart gemaakt worden. Hij paste dus wel in het huis. s Winters was het er erg
koud. Centrale verwarming kon er niet aangelegd worden . Dat kwam o.a. omdat de
gang marmeren tegels heeft. Dez e tegels liggen op een schelpenbed en op deze manier
verschuiven zij niet. Pas zo 'n 30 jaar geleden is er gasverwarming aangelegd van
boven naar beneden.
Kom je door de 'marmeren' gang bij de achterdeur, dan
zie je rechts een doorgang (van keuken naar het tuinhuis met windvaantje en hoorntje). Deze doorgang
was vroeger in drieën gedeeld, nl.:
1) plee voor het personeel (zit nog beer/waterput
onder);
2) kolenhok;
3) washok, beun liep schuin af, met wasborden.
Van de vier daken van het huis werd het water verzameld in een kilgoot en dat ging de grond in, in twee
grote putten (je ging er met een laddertje in). De kil in
het midden raakte ook wel verstopt met sneeuw en
dan moest je overal op zolder lampetkannen en kommen neerzetten. De bladeren moesten uit de goten,
want anders kreeg je lekkage. Zo'n huis was niet makkelijk te bewonen. Als er stuifsneeuw was, dan kwam
dat door de dakpannen heen en had je allemaal torentjes stuifsneeuw.
Na de wereldoorlog (1914-1918) kwamen er Duitse
dienstmeisjes naar Holland om te werken omdat het in
Duitsland helemaal kommer en kwel was. Ze waren
vaak niet ouder dan 15 jaar als ze hier kwamen, alles
achter zich latend. De keuken van Gouw 7 werd wekelijks door deze dienstmeisjes als bijeenkomstruimte
gebruikt, tenminste degenen die in Hoorn en omgeving werkten. Ze zongen er liedjes en lapten hun eigen
schoenen, ze deden naai- en breiwerk voor hun uitzet,
de potkachel stond in het midden. Twee van deze
dienstmeisjes werkten bij de familie De Leur en ze
hadden een eigen kamertje. Ook was er een dienstmeisje voor anderhalve dag, die de gang, de buitenboel
en het hek deed. Natuurlijk was er een mannetje voor
de tuin.
In alle kamers hing een bellekoord wanneer er aan
getrokken werd, dan luidde er een belletje in de gang
en kwam de dienstbode op slofjes. Toen er eens een
nieuwe dienstbode het huis werd rondgeleid, werd er
in iedere kamer al zeggende 'en hier hangt het bellekoord', even aan het koord getrokken. En iedere keer,
alsof ze het voorbeeld diende te geven, verscheen er
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een dienstbode. Ook op zolder was een belletje, vanuit
de meidenkamer liep over de zolder een ijzerdraadje,
dat naar beneden liep waar men weer aan het bellekoord kon trekken. (De bedstedes zijn er nog).
'Apotheek'
Het tuinhuis ( niet te verwarren met de serre, die er nu
sinds anderhalf jaar staat) was er al toen de heer De
Leur het pand kocht en werd apotheek of laboratorium genoemd. Hij maakte zelf zijn medicijnen en zijn
kinderen brachten deze bijv. naar Medemblik met het
Medemblikkertje, het stoomtreintje, dat leek op een
vierkante koektrommel. Op bladzijde 41 van Stoomtrams rond Hoorn staat o.a. een gedicht over het
stoomtreintje van Hoorn naar Medemblik.
De heer De Leur deed zelf de vleeskeuring tot het
slachthuis werd opgericht.

De familie De Leur omstreeks 1924. De oudste zoons uit
het eerste huwelijk waren m et verlof uit Nederlandslndië. Staand achter van links naar rechts: Cor, Truus,
Joke en Frans. Tussen vader Frans en moeder Helena de
tweeling Wim en Lo. Zittend voor Herman.

mer als u binnenkomt. In deze spreekkamer werden de rekeningen door de
vrachtrijders betaald. Aan de wand
hingen de aluminium hoefijzers voor
de cursus in hoefbeslag. Deze cursus
werd door veearts De Leur zelf gegeven. Hij reikte ook een diploma uit. De
keurmeesters Ott en Wever hielden
hier voor de keuringsdienst voor vlees
's middags zitting. Het archief was
opgeborgen in de 'diepe kast'. Hierin
werden ook de onderduikers verborgen.
In 1932 richtte hij het slachthuis op,
wat veel protest van de boeren gaf.
Het slachthuis stond aan de SlachtGouw .
l l oo r!l
huisstraat. De naam van de straat
werd veranderd in Van Dedemstraat,
Gezicht op de Gouw rond 1900. Links de ingang van de Nieuwsteeg. Op de
toen
er een ziekenhuis gebouwd werd
hoek café De Morgenster dat in 1910 gesloopt werd voor de bouw van het
huidige winkelpand in opdracht van S.J. de Vries. Nu is de fa. Kieft er en men de naam Slachthuisstraat niet
zo toepasselijk vond. In 1993 ·is het
gevestigd. Vierde pand van links is Gouw 7. Rechts is n u de Hema.
slachthuis gesloopt.
Na de eerste wereldoorlog (±1919) was er hongersnood en de regering bestelde stukken vet in ArgentiHalve eeuw
nië, hetgeen hier in grote manden aangevoerd werd.
In 1938 was de heer De Leur 50 jaar in gemeentedienst
en als directeur van het slachthuis kreeg hij een bronBij veearts De Leur kwamen opstandige vrouwen die
zen plaquette aangeboden van de gemeente. Deze plavonden dat het vet niet te eten was. De heer De Leur
quette is gemaakt door de kunstenaar G.H. Lückens.
nam een stuk oud brood en doopte dit in het gesmolDezelfde man die de plaquette vervaardigd heeft van
ten vet en at het op. De vrouwen keerden tevreden
de heer J.C. Kerkmeijer. Deze hangt in het Westfries
huiswaarts.
Museum vooraan in de hal. De plaquette heeft altijd
Voor de tweede wereldoorlog (± 1933) sliepen er nog
in het slachthuis gehangen. Helaas is hij verdwenen
16 Duitse padvinders in de achterkamer, de voorkamer en boven in de 'ijskelder' (zo werd de grote voormet de sloop van het slachthuis. Wie weet waar deze
gebleven is? Op de plaquette stond het silhouet van
slaapkamer genoemd, omdat het er zo koud was).
het hoofd van de heer De Leur en de jaartallen 1888In 1937 ontvangt de heer De Leur een schrijven van de
1938.
Commissie voor de versiering van de Gouw (hier was
In 1948 is de heer De Leur overleden en in de loop van
hij ook voorzitter van) om hem te prijzen, dat hij zijn
dejaren vijftig zijn mevrouw Buiskool-De Leur en haar
huis zo mooi versierd had ter gelegenheid van het
man weer in Gouw 7 gaan wonen.(De moeder van
huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins
Mevrouw Buiskool-De Leur woonde toen nog in het
Bernard von Lippe-Biesterfeld.
pand). In 1965 verkocht de familie Buiskool-De Leur
In de tweede wereldoorlog is er bij de familie De Leur
het huis aan de Kamer van Koophandel. Deze wilde
een gezin uit Den Helder opgevangen geweest. Den
Helder werd gebombardeerd en de bevolking van deze
stad moest vluchten naar 'veiligere' gebieden. Ook waMoeder Helena de Leur nam de kinderen mee naar
ren er onderduikers, de familie van tandarts Andrea,
Johan Messchaert-concerten. Johan Messchaert
die aan het Grote Noord nummer 3 woonde. De vrouw
was een beroemde Hoornse concertzanger. In 1919
van deze tandarts was Joods. Deze mensen hamstergaf hij toestemming, na een verzoek daartoe om aan
den nogal veel, o.a. kazen, die verstopt werden op de
concerten zijn naam te verlenen. De concerten werbalken van de zolder, wanneer er vliegtuigen over
den gehouden in het 'oude Park'. Johan Messchaert
Hoorn vlogen en dat nogal doordreunde, vielen deze
kazen van de balken af en dat gaf veel lawaai en grote
zat dan zelf achter in de zaal op de tapkast te luisteren. Hij behoorde tot de kennissenkring van
schrik. Toen de familie Andrea vertrokken was, werd
moeder Helena de Leur-Vermande. De concertstichde voorkamer (de salon, nu praktijk heer Habes)
ting Johan Messchaert bestaat nog steeds dus 80
gevorderd door de Duitsers (de Ortskommandant). De
jaar en mevrouw Buiskool-De Leur bezoekt eigenpaardenknecht van deze Ortskommandant sliep op
lijk net zo lang met plezier deze concerten.
zolder op één van de meidenkamers.
De spreekkamer van de heer De Leur was waar nu tandarts R. de Boer zijn praktijk heeft, dus de rechterka145

het pand als representatieruimte gebruiken en achter
in de tuin een kantoorgebouw neerzetten. Gelukkig
stak de gemeente daar een stokje voor! Er werd dus
niet verbouwd en het huis kwam enige jaren leeg te
staan. Er kwamen zelfs krakers in. Eind 1970 kocht de
heer Habes het pand, dat wel wat te verduren had
gehad omdat het leeg had gestaan en gekraakt was
geweest.
Opgraving tuin 1979
In 1979 hebben er nog opgravingen in de tuin plaatsgevonden, waar de heer Habes en ik ook aan hebben
meegewerkt onder leiding van Tosca van de Walle,
onze stadsarcheologe. Het gebied is in de Middeleeuwen vrij lang leeg gebleven. Aan dit deel van de
Gouw werd pas in de loop van de 15e, begin 16e eeuw
gebouwd, daarvoor waren er waarschijnlijk weilanden
(hier en daar drassig). Gevonden zijn o.a.: een vloertje
van gele steentjes c17e;rne eeuws), veel fragmenten
Majolica (komt ongeveer midden 1500 op), fragmenten slibaardewerk (komt al voor in 1300-1375 en in
1400 is het in de mode), diverse stukken leer van
hoofdzakelijk schoenen, een steengoedkannetje met
Duitse keurvorsten erop (Raeren 1590),een schaaltje
van waarschijnlijk Goudluster Majolica (komt uit
Spanje, in 1450 komt het al voor en is dan heel duur).
Ook zijn er veel fragmenten roodgebakken aardewerk
(de 'gewone' spullen, zoals potten etc.) gevonden (dit
komt al vanaf de 12e eeuw voor en komt uit deze
gebieden dus 'Nederland').
Majolica is witgebakken aardewerk, waarvan de
mooie kant over de beschildering tinglazuur kreeg en
de andere kant kreeg loodglazuur (vrijwel kleurloos,
grauw).
In de tuin van Gouw 7 hebben drie schuilkerkjes
gestaan, twee van de Mennonieten (Doopsgezinden)
en een van de Lutheranen. ( ligging zie B.Renckens:
Ramen, concentratie schuilkerken Hoorn. Ook op de
kaart van Blaeu zijn huisjes te zien). Helaas kunj e niet
zeggen dat er op de plaats, waar het vloertje van gele
steentjes is gevonden; een schuilkerkje heeft gestaan.
Het was ongeveer op de plaats van een van de schuilkerkjes, waar we de opgraving hadden. De heer Habes
zelf heeft een leuk tegeltje met een Eenhoorn erop
gevonden en ook diverse fragmenten Majolica en heel
veel proenen. Een proen is een drievoetje van steengoed met een scherpe punt op de uiteinden, deze werd

Het zal in de jaren 20 geweest zijn, dat de heer De
Leur met een boerenknecht met de trein naar de
Pasteurkliniek in Parijs ging om beiden ingeënt te
worden tegen hondsdolheid. Toen er een paar
Duitse passagiers op de heenreis het doel van de
reis hoorden, namen ze bij het volgende station
beleefd afscheid en stapten uit, om even verderop
in een andere coupé weer in te stappen.
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Gedeelte van de tuin in herfsttooi (1999) links ziet u de
in 1998 gebouwde serre met daarachter het tuinhuis,
dat de heer De Leur als apotheek/laboratorium gebruikte. Ook hebben we een mooi kijkje op de achtergevel.
gebruikt in de keramische industrie, om tussen vlakke
voorwerpen in de oven te plaatsen teneinde aan elkaar
vastbakken te voorkomen. Dus misschien een pottenbakkerij geweest, maar de grond kan ook wel ergens
anders vandaan komen.. We kunnen dus niets met stelligheid zeggen. In de tuin zitten ook nog veel
beer/waterputten, die nog niet onderzocht zijn. Achter
het huis ligt ook nog een hele dikke muur onder de
grond zegt de heer Habes. Ook daar is niet van bekend
waar ze van komt.
De tuin
En welke bomen staan er nu in de tuin?
Een beuk van ongeveer 225 jaar, die in de zomer zo'n
drie tot vijfhonderd liter grondwater per dag drinkt, in
de lente zelfs nog iets meer, dan groeit hij ook het
hardst. In de herfst wordt het een stuk minder en in de
winter drinkt hij niets. Als een beuk een optimale
standplaats heeft kan hij 300 jaar oud worden. Dit
gebeurt echter maar zeer weinig en de meeste worden
als ze geluk hebben(of als wij geluk hebben ... ?) zo'n
250 jaar oud.
Een Treurwilg (Safu:), van de bast wordt grondstof
voor aspirines gemaakt. .
Een oude Notenboom van ongeveer 80 jaar. Ze staat
voor de serre. Deze notenboom drinkt net zoveel
water als de beuk Een notenboom heeft keihard hout
en werd gebruikt om b.v. notenhouten kastjes e.d. te
maken en voor de kolven van geweren.
Een Kastanje, een Robina (Acacia), Bolacacia's, Perenbomen, een oude Pruim, een Es, een Esdoorn en
een Bonte Esdoorn.
Verder zie je een bronzen beeld. Het is Bregje,
gemaakt door Paul de Swaaf.
Een zilverkleurige bol, een z.g. 'Heksenbol'. Wanneer
de heksen zichzelf in deze bol zien, schrikken ze en
slaan ze dit huis over.
Windvaan met hoorntje op voormalig laboratorium/apotheek/tuinhuis.

De tuin is in 1965 opgemeten door de heer F. de Leur
(broer van mevrouw Buiskool-De Leur). De totale
lengte was 61 meter, de totale breedte 49 meter, de
lengte tot de schutting van de Lutherse kerk 49 meter.
Gouw 7 had toentertijd 23 buren!
Titia, Justus en Junior
De heer Habes had op een gegeven ogenblik ezels in
zijn tuin .. . Het waren er drie en het was mogelijk, dat
je die ook in de gang tegenkwam. Titia was de moeder
van Justus en Junior, Junior is bij de heer Habes in de
tuin geboren. Justus is in de tuin gecastreerd door dierenarts Bijleveld (de gescl).iedenis herhaalt zich, want
ook dierenarts De Leur zal dit soort zaken in zijn tijd
gedaan hebben). De ezels waren ontzettend lief, maar
er was geen houden aan. Ze vraten de hele tuin kaal en
ook beschadigden ze de bast van de bomen, dus er
werd naar een ander huisje voor hen gezocht. Titia is
naar een boerderij in Blokker gegaan bij een familie,
die een gehandicapt kind had. Voor dit kind werd Titia
een vervoermiddel., Zo kon het bijvoorbeeld met
vader mee het land in. Justus is in Alkmaar bij mensen
met een paard terecht gekomen en toen dikke maatj es
met dit paard geworden. Junior is naar mensen in
Lelystad gegaan, die hadden al een ezel en daar trokken ze mee door België. Junior mocht toen ook mee.
Maquette Hoorn Anno 1650
In 1987 was de maquette Hoorn Anno 1650 klaar. Deze
was onder leiding van maquettebouwer Jack Buiten en
andere vrijwilligers van de Stichting Maquette Hoorn
1650 gemaakt op de zolder van Gouw 7 (n.a.v. de kaart
van Johan Blaeu 1649). De heer Habes was bestuurslid
en toen de maquette klaar was, moesten de panelen
met een hoogwerker op de begane grond worden
gebracht. Na een aantal jaren in de Noorderkerk te
hebben gestaan, is de maquette nu te zien in het
Museum van de Twintigste Eeuw aan de Bierkade.
Afgelopen zomer heeft de heer Habes zijn huis en tuin
weer open gesteld voor de wandelaars van Oud
Hoorn. De praktijkruin1te en de hal zijn mooi opgeknapt en ook diverse andere kamers en de gang zijn
geschilderd en opnieuw ingericht. Medio 1998 kwam
het middenstuk van het plafond in de praktijkruimte
naar beneden. In de toekomst wil de heer Habes dit
ornament weer terugbrengen in zijn oude staat, hoewel een geschilderd plafond met wolken en engeltjes
ook niet zou misstaan. Iedereen wil dan naar de tandarts een verdoving is dan niet meer nodig, zou ik zo
zeggen. In het jaar 2000 kunnen we weer rekenen op
de medewerking van de heer Habes. Wanneer u Gouw
7 en zijn prachtige tuin met eigen ogen wilt aanschouwen, houd dan onze zomeravondwandelingen in de
gaten! U bent van harte welkom.
De volgende mensen wil ik bedanken:
Mevrouw G.J. Buiskool-De Leur
Mevrouw J .M. Charisius-De Leur

Op blz. 96 van het kwartaalblad nummer 3, 1999
hoort bij het omkaderde stukje over de snoeier nog
de volgende aanvulling: Wel konden nieuw geslagen munten in z.g. Koningswater gelegd worden.
Deze vloeistof, een mengsel van geconcentreerd
zwavel- en zoutzuur, kan goud oplossen Goud is de
'koning onder de metalen', vandaar de naam
koningswater. Na deze behandeling ziet de munt er
versleten uit. Bij het Penningkabinet kunnen ze
moeilijk zien of een munt in koningswater heeft
gelegen of versleten is. Zilver is makkelijker op te
lossen; daar zijn meer zuren voor te gebruiken. Om
nog even op de rand terug te komen. De kabelrand
bleek het beste te voldoen, zodat die ook het meest
geslagen (geperst) is.

De heer R.T. J. Habes en assistente Diana
De heer L.P.M. Hoogeveen
De heer H.W. Jacobi (Het Koninklijk Penningkabinet
te Leiden)
De heer C.C. de Jong
Mevrouw H. de Jonge-De Leur
Mevrouw Y. de Leur-Broekens
De heer H. W. Saaltink
De heer F.H.J. Swuste
De heer J.E. de Visser
Mevrouw T.Y. van de Walle
Wendy de Rooy voor de hulp bij de computer
De bronnen, die ik geraadpleegd heb, zijn:
Onder Regenten door Dr. L. Kooijmans
Rapport 1979 over opgraving achter Gouw 7 aanwezig bij de
Archeologische Dienst
Kroniek van Hoorn 1850-1931 door H.J. Room
Koopaktes aanwezig bij de heer Habes
Ramen concentratie schuilkerken Hoorn door B. Renckens
(NHD 01/04/1978)
Majoor Frans door A.L.G. Bosboom-Toussaint, 4e druk 1977,
1980 uitg. L.J. Veen
B.V., Utrecht, met een inleidend woord en van noten voorzien
door Marijke Stapert-Eggers.
De Westfriese Munt door Drs. W.F.G. Wiese, 41 e bundel (1974)
van het Historisch
Genootschap 'Oud West-Friesland'
Afbeeldingboekje in bezit van mevrouw Buiskool-De Leur;
gemaakt door haar broer de heer Frans de Leur in 1965
Blad over Dr. Theodorus Velius uitgegeven door het Westfries
Museum in 1981, titel: Velius en Hoorn.
Blad over de Vaderlandsche Maatschappij voor Rederij en
Koophandel te Hoorn uitgegeven door het Westfries Museum
(niet gedateerd)
Aflevering 21 Kassiesgoed, Hoornse behangels door R. Spruit
(D.v.W.F 22/06/1989)
Archief over de familie De Leur van mevrouw Heleen de JongeDe Leur.
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VAN DIE JBJE§TlJlJIR§TAJFJEJL
A.G.F. van Weel, voorzitter
Najaarsledenvergadering 1999
De vergadering van 23 oktober in de Oosterkerk is op
drie onderdelen niet verlopen zoals het bestuur het
zich had voorgesteld. Dat is de reden geweest waarom
in de bestuursvergadering van november langdurig stil
is gestaan bij dat verloop.
Allereerst is ook het bestuur van mening dat de vergadering dient te worden bijgewoond door alle, zo niet
de meeste, leden van het bestuur. Nu was dat niet het
geval. Wij hebben nog getracht om in overleg met de
Stichting Oosterkerk te komen tot een andere vergaderdatum maar dat kon helaas niet, gelet op eerdere
reserveringen voor de kerkruimte. Intern is afgesproken dat alle bestuursleden de geplande data van de
ledenvergaderingen strenger zullen bewaken. Voor de
duidelijkheid: volgende jaar vindt de voorjaarsledenvergadering plaats op dinsdagavond 18 april en de
najaarsvergadering op zaterdag 14 oktober 2000.
Uiteraard respecteert het bestuur het democratisch
genomen besluit om het pand Gravenstraat 15 nu niet
te verkopen. Het erkent dat het voorstel beter had
moeten zijn onderbouwd en betreurt dat dat vanwege
het late bericht dat het pand vrij zou komen, niet toereikend is gebeurd. De discussie in het bestuur richt
zich nu op de inhoud van de begroting voor het
komend jaar. In de decembervergadering zullen knopen doorgehakt moeten worden wat betreft de fmanciële haalbaarheid van de ingebrachte begrotingsvoorstellen. De door het bestuur goedgekeurde voorstellen

zullen vervolgens schriftelijk en ook mondeling aan de
leden worden voorgelegd.
Ook is indringend gesproken over de functie van het
agendapunt 'Rondvraag'. Het bestuur is op zich niet
gelukkig met de afhandeling daarvan. Enerzijds komen daarin thema's aan de orde die in feite om een
meer uitgebreide gedachtenwisseling vragen en die
vanwege de tijdsdruk - eigenlijk of niet - onvoldoende
uit de verf komen. Anderzijds zijn veel leden ook naar
de vergadering gekomen voor de speciaal voor hen
georganiseerde verenigingsactiviteit na het huishoudelijke gedeelte. Tussen beide zit een spanningsveld
dat om ontlading vraagt. Op dit moment gaan de
gedachten uit naar het organiseren van incidentele,
goed voorbereide, ledenvergaderingen die in het teken
staan van de meningsvorming over recente ontwikkelingen in de stad. Geen besluitvormende vergadering
dus, maar een gelegenheid om ideeën uit te wisselen
en te toetsen. Het ligt in de bedoeling om de leden
nadrukkelijk te betrekken bij de voorbereiding van
deze bijeenkomsten. Het doel zal duidelijk zijn: het
bestuur wil, voordat het een standpunt inneemt, graag
weten hoe de leden over een bepaalde zaak denken, en
dan kan tijdens een reguliere ledenvergadering het
agendapunt 'Rondvraag' ook echt in de ware betekenis
van het woord worden afgehandeld.

Inventarisatie stolpboerderijen
De leden Jaques Entius, Henk Overbeek en Duco
Bervoets hebben zich bereid verklaard om met pen en
fototoestel langs alle stolpboerderijen op Hoorns grondgebied te gaan. Oud Hoorn
ziet met grote belangstelling
uit naar het resultaat van de
Noordhollandse inventarisatie die te zijner tijd op cd-rom
zal verschijnen.
Het bestuur is nog steeds op
zoek naar Horinezen die
vanaf december een enkele
keer in het Westfries Museum
als gids jeugdherinneringen
willen ophalen bij de tentoonstelling over het veranderende stadsbeeld in de twintigste
eeuw. Verhalen over eigen
ervaringen aan de hand van
schitterende oude foto's: er is
welhaast geen duidelijker
manier om de veranderingen
zichtbaar te maken. U kunt
zich aanmelden bij de heer
Pim v.d. Waal vertelt aan de hand van foto's wat de 'waarde' van een aantal 'Oud Care! de Jong van het
Hoornse' pandjes is
Westfries Museum of bij het
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Hans Altorffer op 'zijn' dinsdag actief in Oud Hoorns Documentatiecentrum

Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22; tel:
0229-273570.
Kalender 2000 met oude stadsplattegronden
Onder de titel 'Hoorn in Kaart' is vanaf medio december in het Oost-Indisch Pakhuis een juweeltje van een
kalender voor het millenniumjaar 2000 te verkrijgen.
Bestuurslid Arie Boezaard heeft samen met de medewerkers van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten
de fraaiste originele exemplaren van vroegere stadsplattegronden naar boven gehaald, waarvan een aantal
in kleur. Echt iets voor de liefhebber. Drukkerij Theo
van Vliet heeft opnieuw bewezen in staat te zijn producten van hoge kwaliteit af te leveren.
De prijs van de kalender is dezelfde als die van het
voorgaande jaren: f 25,-. Een verrassend cadeau in de
laatste maand van deze eeuw.
Deel 3 in de Huizenreeks Hoorn
Wanneer als volgens plan verloopt, verschijnt aan het
eind van dit jaar deel 3 in de Huizenreeks Hoorn. Het
boekwerltje is wederom een uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus en beschrijft de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het pand Grote Oost 58, het
naast de Oosterkerk gelegen Claes Joesthuys. Schrijver en onderzoeker Willeke Jeeninga staat, zoals bekend, borg voor een interessant en lezenswaardig verhaal.
De prijs van het deeltje dat ongeveer 100 blz. zal omvatten, bedraagt f 12,50,- en zal voor die prijs te koop
zijn in het Oost-Indisch Pakhuis.

Nieuw beeldje boven oostelijke ingang van de
Oosterkerk
Reeds lang bestonden er plannen om het nisje boven
de ingang van het oostelijk transept van de Oosterkerk
een gepaste invulling te geven. Het heeft jaren
geduurd eer er voldoende middelen vrij gemaakt konden worden om het idee te laten uitvoeren. Beeldhouwer Rob Scheen uit Monnickendam viel de eer te
beurt om een ontwerp te maken dat aansloot bij de
patroonheilige van de Oosterkerk: Sint Antonis abt.
Hij ontwerp uit een wit natuursteen een fraaie kop met
daaronder een varkenskop en het z.g. Tau-teken.

Aartsen op zijn laatste avond als coördinator van de
gidsen
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Vroeger beeldde men Sint Antonis abt af met een varken en een braambos. De nis was te klein voor een duidelijk beeld van het brandend braambos. Daarom is in
overleg gekozen voor de afbeelding van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, het Tau-teken, dat ook
te zien is op het tongewelf in het koor van de kerk. Een
bescheiden plechtigheid zal de onthulling van het
beeldje aan het eind van dit jaar begeleiden.
Het Oost-Indisch Pakhuis
Hoewel er nog ontzettend veel plannen zijn om ons
verenigingsgebouw nog functioneler te maken, bruist
het van de activiteiten. Veel vergaderingen, twee-gesprekken, gezellige ontmoetingen, bezoekers aan het
Documentatiecentrum, de inrichting van de voormalige badcel als opslagruimte, de verdere aankleding van
het interieur, de activiteiten van de werkgroep 'Exposities' noem maar op.
We zouden haast vergeten dat trouw lid Hans Altorffer
elke dinsdag met de trein uit Utrecht komt om te werken aan en in het Documentatiecentrum. Hans verricht daar goed werk voor de vereniging (zie foto) .
Mede dankzij zijn toewijding begint het binnenstadsarchief vorm te krijgen. Oud Hoorn timmert nogal aan
de weg met het centrum: andere verenigingen benaderen ons met vragen over de opzet en in februari verzorgen twee Oud Hoorn bestuursleden een workshop
over de opzet en organisatie van een documentatiecentrum.
Documentalist Christ Stoffelen heeft te kennen gegeven dat hij wegens gebrek aan tijd een stap terug moet

Turjhaven/Jeudje
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doen. Leo Hoogeveen is op zoek naar een vrijwilliger
die Christ wil bijstaan of het werk in zijn geheel kan
overnemen.
Op zolder is vorig jaar door bestuurslid Leo Hoogeveen het archief van de vereniging in kasten ondergebracht. Op verzoek van Leo heeft het bestuur besloten
om dit archief over te plaatsen naar een veiliger oord:
de grote kluis onder de Waterschapspanden aan het
Grote Oost.
Lopende procedures
In zijn vergadering van 16 november heeft de gemeenteraad van Hoorn het bestemmingsplan Karperkuil &
Julianapark/Schellinkhouterdijk vastgesteld. Dat daarmee wederom achter de feiten werd aangelopen, deerde kennelijk bijna niemand van de raadsleden. Het
bestuur zal zich beraden over eventuele vervolgstappen nu het indienen van een bezwaarschrift nauwelijks effect heeft gehad. De welstandscommissie heeft
het plan van de Belgische architect Vandenhove afgewezen. Oud Hoorn is daar gelukkig mee hoewel wij
ons hart vasthouden voor het vervolg. De kleinschaligheid van het Kleine Oost en de nabijheid van de
monumentale Oosterpoort vereisen een bijzondere
oplossing voor het gebied van de (oude) brandweerkazerne.
En dan hebben we het nog niet over de 'los-zand-structuur' van de vijf plannen: de samenhang is ver te zoeken want er is niemand die die architecten gecoördineerd heeft aangestuurd. De gemeente Hoorn heeft
ook daar een kans laten liggen.

Ook bij het Jeudje weer de omgekeerde situatie: de
voorbereidende bouwactiviteiten zijn in volle gang
(zie foto) en Oud Hoorn heeft nog steeds geen antwoord van de gemeente ontvangen op haar artikel 10
reactie inzake het ontwerp-bestemmingsplan Jeudje.
Bij de Karperkuil duurde het ruim 14 maanden eer wij
iets te horen kregen. Dat vond ook de voorzitter van
de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften te
gortig. Onze reactie op onder meer de hoogte (maximaal 27 meter) van de geplande woontoren dateert
van 28 december 1998.
Elders in dit nummer kunt u in het artikel "Bedreigingen in de eerste schil" lezen dat het bestuur het college heeft verzocht om nog drie gebouwen die kenmerkend zijn voor de moderne bouwkunst, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Samen met
een soortgelijk verzoek met betrekking tot het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk aan de
Eikstraat, wachten wij met spanning op de reacties op
de vier pleidooien.
Wandelseizoen 1999
Donderdag 7 oktober hielden de gidsen boven in het
Oost-Indisch Pakhuis hun slotvergadering. Het wandelseizoen 1999 werd geëvalueerd, de contouren voor
het nieuwe seizoen werden uitgezet, de nieuwe taakverdeling kwam aan de orde, veel inhoudelijke informatie werd er uitgewisseld ('je raakt nooit uitgepraat
over de geschiedenis van Hoorn') en afgesproken
werd dat de gidsen op zondag 12 maart onder leiding
van: Henk van Woesink op excursie gaan naar de
Bataviawerf in Lelystad.
Die avond was ook de laatste onder leiding van coördinator Piet Aartsen (zie foto). Piet werd door de
voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inspanningen de
afgelopen vier jaar en voor de beminnelijke wijze
waarop hij het gilde in toom wist te houden tijdens
vergaderingen. Het dankwoord ging vergezeld van
boeken en bloemen. Hieke Stapel treedt vanaf nu op
als voorzitter/coördinator; zij wordt daarbij geassisteerd door Trudy de Rooy. Ben van Tartwijk blijft zich
inzetten voor de opleiding van nieuwe gidsen en Trudy
Schrickx verzorgt opnieuw de public relations.
Giften
De aanleiding was het trieste bericht dat de heer Piet
van der Raay was overleden. Piet en zijn vrouw zijn
sinds de verhuizing uit Amsterdam na.ar Hoorn, zo'n
achttien jaar geleden, trouw lid van de vereniging. Als
vaste bezoekers van de ledenvergaderingen en bewakers van het culturele erfgoed tijdens open monumentendagen voelden zij zich nauw betrokken bij het wel
en wee van Oud Hoorn. Piet was daarenboven een verwoed fotograaf met een uitgebreide collectie dia's,
ook over Hoorn. Bij zijn overlijden in het voorjaar liet
hij de vereniging zijn 2500 dia's over Hoorn na.
Hierdoor beschikken we sinds kort over een goede
afbeelding van praktisch elk waardevol pand in de

Mevrouw Van der Raay meldde ons dat zij in het
bezit is van 18 ingebonden jaargangen van het tijdschrift Ons Amsterdam. De zorgvuldig ingebonden
delen bestrijken de jaren 1964 tot 1981. De eigenaresse wil de reeks tegen een aannemelijk bod van
de hand doen. Belangstellenden kunnen haar telefonisch bereiken onder nummer: 24 00 01.

stad. Het bestuur is hem en zijn vrouw dankbaarheid
verschuldigd voor deze welkome gift.
De Sint Bonifatiusstichting verraste ons met het
bericht dat mevrouw Renckens de verening een legaat
heeft toegekend van f 5.000,-. Het bestuur heeft de
stichting zijn grote dank overgebracht.
Stadsgenoten de heer en mevrouw Joosten brachten
onlangs een aantal zaken voor het verenigingsarchief
naar het Oost-Indisch Pakhuis: het programma van de
bevrijdingsfeesten van woensdag 29 augustus t/m
zaterdag 1 september 1945, een feestuitgave Hoorn
600 jaar stad van het Dagblad voor West-Friesland, een
klassefoto met leerlingenlijst uit 1930 van klas 2/3 op
de tussenschool aan de J. Messchaertstraat met de
heer Van Berkel aan het hoofd. Daarnaast ontving de
vereniging de voorzittershamer 1958 van de voormalige gymnastiekvereniging Uitspanning door Inspanning, Willem van Oranje (U.D.I.W.V.O.) en het programma van de grote uitvoering van UDI op 7 maart
1948 in de Parkzaal. De heer Joosten is jarenlang voorzitter geweest van de gymnastiekvereniging. De vereniging dankt hen hartelijk voor het vertrouwen.
Speciale vermelding
De kunst- en cultuurprijs van de Gemeente Hoorn
1998 - in 1997 ontving Oud Hoorn de prijs - is op zondag 19 september 1999 uitgereikt aan de heer Peter
Dorleijn. De jury prees hem voor zijn jarenlange inzet
voor het behoud van de historie van Hoorn, zijn liefde
voor het water, onlosmakelijk verbonden aan de stad
Hoorn en zijn kennis van de zeilvaart. De speciale tentoonstelling over zijn publicaties en tekeningen in het
Waterschapshuis bracht zijn betekenis voor de historische Zuiderzeevisserij nauwgezet in beeld. Magriet
Wigard stelde met merkbare betrokkenheid de expositie samen.

Opvallend was dat het juryrapport één genomineerde
extra noemde. De heer Herman Lansdaal, redacteur
van ons kwartaalblad, kreeg van de jury een speciale
vermelding. 'Herman Lansdaal is buitengewoon belangrijk voor de historische geschiedschrijving van
Hoorn. Naast de talloze gedichten en de jaarlijkse uitgave van Hoorn. Oh ja, waaraan een onmisbare bijdrage levert, is Herman Lansdaal voorzien van de gave om
personen en zaken beeldend neer te zetten, hetgeen de
bewondering van de jury zeker heeft'. Oud Hoorn
voegt zich daar graag bij aan en is er trots op zo'n vrijwilliger in haar gelederen te hebben.
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Feyken Rijp in het documentatiecentrum
Christ Stoffelen
Ook het voorbije half jaar is het documentatiecentrum
van Oud Hoorn weer flink wat boeken rijker geworden. Naast een hoeveelheid aankopen waren er weer
leuke schenkingen.
Zo verblijdde mijn collega, Pim Boer uit SantpoortZuid mij met een stapeltje lezenswaardige boeken
over Hoorns verleden. De heer Hans de Bruijn uit
Hoorn schonk een flinke hoeveelheid boeken op
bouwkundig gebied.
Van de heer Jan Dikstaal uit Hoorn kregen we een viertal boekwerkjes uit de dertiger en veertiger jaren.
Deze zijn zeer lezenswaard en door de druk van tekst,
prentjes en advertenties een lust voor het oog.
Via Joke en Diana ontving ik van enkele bezoekers van
het Oost-Indische Pakhuis enkele zeldzame oude
kwartaalbladen en leuke boekjes voor in het documentatiecentrum. Alle gulle gevers hartelijke dank
voor die aardige schenkingen.
Voor de meest omvattende uitbreiding van het laatste
half jaar ben ik in augustus op bezoek geweest bij de
heer en mevrouw Vink in Spijkenisse.
De adoptievader van mevrouw Vink-Galis was de in
1910 te Hoorn geboren Klaas Wilhelm Galis. Deze studeerde in Leiden en werd daar doctor in de Letteren
en Wijsbegeerte. Na zijn studietijd is hij lange tijd
werkzaam geweest op Java, in Nieuw Guinea, in
Australië en tenslotte weer in Indonesië. Tussendoor
heeft meneer Galis heel wat meegemaakt. Zo heeft hij
drie en een half jaar gevangen gezeten in een
Jappenkamp.
Mevrouw Vink-Galis is in zo'n kamp geboren en tezamen met haar tweelingbroer op achtjarige leeftijd vanuit een weeshuis geadopteerd door meneer en
mevrouw Galis. In 1962 kwam de heer Galis met zijn
gezin vanuit Indonesië terug naar Nederland. Lange
tijd heeft hij nog in Zeist gewoond en gewerkt bij de
Van de Polstichting waar hij meewerkte aan de uitgave van boeken over molens en kastelen in Nederland.
Na een leven van hard werken is meneer Galis in juli
van dit jaar overleden.
Tijdens zijn leven heeft hij zijn geboortestad nooit vergeten. Hij kocht veel boeken over Hoorn en WestFriesland. Tevens ploos hij zijn stamboom helemaal
uit. Gedurende zijn laatste jaren bepaalde hij met zijn
kinderen en schoonkinderen wat er met zijn boeken
en andere zaken moest gebeuren wanneer hij zou
komen te overlijden. Gelukkig gedacht hij ook onze
vereniging. Uit zijn nalatenschap ontvingen we een
flink aantal boeken over West-Friesland en Kennemerland. Ook kregen we een aantal exemplaren van De
Westfries, het orgaan van de Westfriese-Styk, en enkele uitgaven van die vereniging. Tevens kregen we een
hele serie kwartaalbladen van de Stichting Westfriese
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families, in zes ordners gebundeld van 1954 tot en met
1995. Naast alle schenkingen had de heer Galis ook
bepaald dat onze vereniging het eerste bod mocht
doen op een aantal bijzondere antiquarische boeken.
Tot mijn blijdschap trof ik daarbij ook de zeldzame
kroniek van Hoorn uit 1706 aan die meestal kortweg
'de Feyken Rijp' wordt genoemd.
De volledige naam is Chronyk Van de vermaarde Zee
en Koopstad Hoorn.
De heer Ben Vink en zijn vrouw Charlotte waren onze
vereniging gunstig gezind en verkochten mij dit boek,
dat al vanaf de start van het documentatiecentrum op
mijn verlanglijstje stond, voor een zeer schappelijke
prijs. Met deze aankoop is het rijtje Velius, Feyken
Rijp, Abbing, Kroon en Kapteijn en Room gecompleteerd.
Helaas loopt niet alles rond het documentatiecentrum
even voorspoedig als het verwerken van schenkingen
en aankopen. De kinderziektes duren wat langer dan
verwacht. Er is momenteel nog geen kopieermachine
in ons Oost-Indisch Pakhuis aanwezig. Laat u zich
daardoor alstublieft niet weerhouden. Wanneer u een
of meerdere kopietjes uit onze boeken nodig hebt proberen we u die zo snel mogelijk te verschaffen, natuurlijk wel tegen kostprijs. U bent van harte welkom en
wanneer er weer nieuws is aangaande het documentatiecentrum leest u dat in deze rubriek.
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De titelplaat van de 'Chronyk' van Hoorn samengesteld
door Feike Rijp in 1706

Verzamelaar en Horinees in hart en nieren
De geschiedenis van het leven van Giel van der Zei
Rogier Overman
Veel Horinezen kennen hem van zijn grote voorliefde voor ansichtkaarten en oude
foto s van Hoorn. Sommigen kennen hem ook van de medaillefabriek van Van Straten
of van zijn werk als tijdschrijver in 'De Bunker' bij Scholten. Maar Giel van der Zel
(79) is niet alleen medaillepoetser en facturist geweest. In de oorlog was hij dwangarbeider in Oost-Duitsland en samen met zijn vrouw runde hij een sigarenwinkel
op de Koepoortsweg, waar menig Horinees de voetbaluitslagen met kloppend hart
f;,eeft staan bekijken ...
Giel van der Zel werd op 17 december 1920 geboren in
goud- of zilverkleuring. Ook moest hij speldjes en
de Proostensteeg. Zijn vader was gemeente-ambtenaar
kransjes solderen. "Maar het aller ergste vond ik die
en werkte als electricien bij de gasfabriek op het
vrouwen met die oorringen. Die kwamen vaak binnen
Gerritsland. Zijn moeder was huisvrouw en actief lid
en wilden een oorring hebben. Dan moest ik met een
van de socialistische vrouwenbond. Na vijf jaar verspeld de gaatjes in hun oren maken. En soms kwamen
huisde het gezin naar een gemeentewoning boven de
ze terug met zweren die ik moest schoonmaken!"
Oosterpoort. Hier heeft Giel een vrij onbezorgde jeugd
In het begin was Giel slechts een hulpje en verdiende
gehad. "Mijn vader had een vaste baan en verdiende 25
hij 50 cent per week. Later kreeg hij opslag en werd
gulden per week, waar anderen gewoonlijk tussen de
het een gulden. In 1942 verdiende hij wat meer en
tien en twaalf gulden verdienden. Daardoor konden
werd het 12,50 per week. "Tot '42 heb ik daar gewerkt.
we bijvoorbeeld ieder jaar op vakantie naar Schoorl of
Toen moest ik als dwangarbeider verplicht naar
Groet en hoefde ik niet te werken om het gezin finanDuitsland. Samen met twee mensen van Van Straten
cieel bij te staan." Ondanks de betrekkelijke rijkdom
en een stuk of 12 van Scholten, werden we gekeurd in
van zijn vader, kwam Giel uit een echt SDAP-gezin:
de Wisselstraat. In het 'Glopje'." Op zijn negentiende
was hij al eens gekeurd voor militaire dienst in het
zijn ouders waren lid van de geheelonthouders en
vanaf zijn elfde was hij zelf lid van de Arbeiders Jeugd
Huis Verloren. "Ik was toen te klein en werd afgeCentrale. Bovendien zat hij bij de Nederlandse
keurd. Maar in '42 zei die NSB-dokter: 'voor Duitsland
Arbeiders Sportbond, waar hij voetbalde en aan gym
ben je goed genoeg' en dus moest ik op transport naar
deed. Na de lagere school, die Giel op de 'DraafsinChemnitz in Oost-Duitsland."
gelschool' en later de 'Kruisstraatschool' heeft doorlopen,
werd het tijd om een vak te leren.
Zijn vader wilde dat hij elektricien
zou worden en stuurde hem naar
de Ambachtsschool op het Keem.
"Maar het eerste rapport was zo
slecht, dat mijn vader zei: 'dat
wordt niks met jouw en een baantje voor me ging zoeken." Zo kreeg
hij als 15-jarige jongen zijn eerste
baan bij de firma Van Straten op
het Nieuwe Noord.
De firma Van Straten was een
medaillefabriek, waar medailles,
lintjes en speldjes werden gemaakt. "Eerst werden er van messing of rood koper stroken geknipt. Daarna werd er met een
pers met stempels erop, medailles
van geslagen. Die moesten wij dan
met een zaag uitzagen, emailleren
en poetsen." In een andere afdeling werden de medailles vervol- 1954. Goud- en medaillefabriekje Van Straten aan het Nieuwe Noord achter de
gens gebronsd of kregen ze een winkel op het Grote Noord. (foto K. Serneyn)
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Corrie en Giel v.d. Zel

Dwangarbeid in Duitsland
Ruim een dag heeft Giel in een trein gezeten, op weg
naar Duitsland. "Ik weet nog dat ik in het bagagerek
heb geslapen en dat de trein veel stopte: in Bentheim,
Osnabrück, Badenburg en Hannover. Daarna ging het
verder naar Halle en Leipzig, waar we ruim drie uur
stil hebben gestaan. Toen werden we met een boemeltreintje naar Chemnitz gebracht, vlakbij de Tsj echische grens." (Zie ook pag. 160 + 163)
In Chemnitz stond een grote fabriek waar schrijfmachines, fietsen en motoren werden gemaakt. De
fabriek, Wanderwerke genaamd, telde zo'n acht à tien
duizend dwangarbeiders: Russen, Tsjechen, Fransen,
Polen, Belgen en Nederlanders. Giel werd te werk
gesteld als 'automatendraaier'. Hij moest de machines
van olie voorzien en zorgen dat er op tijd een metalen
stang in kwam. "Maar omdat ik te lui was, hebben ze
me na drie maanden weggestuurd en kwam ik in de
barakkenbouw terecht."
Om de vele dwangarbeiders van de Wanderwerke te
kunnen huisvesten, moesten er barakken worden
gebouwd. Dat gebeurde ook in Chemnitz, aan de rand
van het fabrieksterrein. Tot 1945 heeft Giel in de
barakkenbouw gewerkt, samen met Tsjechen en
Russen. Ondanks dat het dwangarbeid was, verdiende
hij 65 Mark in de maand. Vooral het slechte eten dat
hem werd voorgeschoteld staat hem nog helder voor
de geest. "Soep voor, soep erna. Vooral 'Sauerkrautsuppe': een bord water met allemaal zuurkool erin.
Verschrikkelijk!" Zondags was het nog redelijk en
kreeg hij griesmeelpap. " 'Kinderfressen' noemde de
Duitsers dat."
Ondanks het harde werken en het slechte eten heeft
hij naar eigen zeggen een 'soort voorsprong' gehad.
"Elke morgen kwam er een Duitser een lijst met
namen opnoemen. Aan het einde kwam mijn naam en
dan zei hij: 'Von Zel, Michaël?' Toen ik daar net was
vroeg hij een keer: 'bist du von Adel?' 'Jawohl', zei ik
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en sindsdien noemden ze me Herr Von Zel."
Een soortgelijk kunststukje haalde hij een keer uit
toen het regende. "Die Duitser kwam toen binnen en
riep: Rauss! En dan moesten we eruit om te werken.
Maar toen zei ik dat als het in Nederland regende, de
mensen niet hoefden te werken omdat alles dan onder
water stond. Nou, daar had hij weleens van gehoord,
want we mochten blijven zitten waar we zaten."
Om tijdens het werk zo nu en dan ongestoord te kunnen uitrusten, ging Giel soms iets te lang op de wc zitten. "Die wc bestond uit een groot gat in de grond met
een plank erover. In die plank zaten twee gaten met
een schot ertussen. En toen ik daar zo zat uit te rusten,
stak een Rus ineens een bos brandnetels via het gat in
de plank tegen mijn achterwerk. En ik nam een
sprong! Ik heb twee dagen niet kunnen zitten. Maar
het was een lolletje hoor. "
Natuurlijk heeft hij in Chemnitz niet alleen grappige
dingen meegemaakt. "In maart 1945 is Chemnitz door
de Engelsen en Amerikanen platgebombardeerd. Maar
ik heb toen geluk gehad, want op dat moment zat ik er
al niet meer." De Duitsers waren namelijk bang dat de
fabriek gebombardeerd zou worden en hadden even
daarvoor allerlei onderdelen ervan naar dorpen in de
omgeving gebracht. De afdeling van de barakkenbouw
waar Giel werkte, werd naar Pockau gebracht, vlakbij
de Tsjechische grens. Daar heeft hij toch een keer
moeten vluchten voor vallende bommen. "De Engelsen waren toen in de war. Ze dachten dat ze al bij
Dresden waren en begonnen bommen los te gooien."
Terug naar Holland
In mei 1945 hoorde Giel dat de Russen eraan zouden
komen en dat de Amerikanen aan de andere kant al
dichtbij waren. Samen met een groepje jongens uit
Hoorn en omstreken is hij er toen vandoor gegaan.
Dwars door het front hebben ze 30 kilometer gelopen
en kwamen uiteindelijk bij de Amerikanen terecht.
"De Duitsers lieten ons gewoon gaan, want de meeste
soldaten schaamden zich. Overal zag je de witte vlaggen al uithangen. Eerst liep ik op blote voeten met lappen eromheen. Maar onderweg heb ik toen nog voor
80 Mark een paar laarzen g~kocht van een Hollander. "
Uiteindelijk kwam hij in Eisenach, waar tijdens de
oorlog een groot kamp van de SS was geweest.
Inmiddels was dat in handen van de Amerikanen en
samen met 40.000 vluchtelingen heeft hij daar drie
weken gezeten. "Vervolgens zij we op een goederentrein gestapt en verder gegaan richting Holland. We
lagen toen met 40 man in een wagon." De trein moest
vaak stoppen omdat veel bruggen kapot waren gebombardeerd. Uiteindelijk zijn ze bij Meinz over de Rijn
gegaan en kwamen ze in Frankrijk terecht. Ook daar
hebben ze een tijdje gezeten, waarna ze verder werden
getransporteerd naar België en Luxemburg.
Het laatste deel van hun thuisreis ging via Maastricht,
waar ze een week in de Dominicaner kerk hebben
geslapen. "Eindelijk werden we toen met vrachtwa-

Van de hele periode in Duitsland, inclusief de
lange thuisreis, heeft Giel een getekend dagboek
bijgehouden. Het is als een stripboek gemaakt:
alle gebeurtenissen heeft hij gedetailleerd opgetekend voorzien van datum en plaats. Ook heeft hij
een paar souvenirs meegenomen, ter herdenking
aan die moeilijke tijd. Zo ligt er bestek en een
bordje van de Wanderwerke-fabriek in de keuken.
"Maar eten doe ik er niet mee, ik heb het slechts
als curiositeit." Daarnaast heeft hij één en ander
uitgebreid gedocumenteerd in foto- en plakboeken. Verschillende foto's van Tsjechen en Russen
passeren de revue. "Het waren allemaal vrienden
geworden en een enkeling heb ik later nog weleens gezien."
Factureren bij firma Scholten
Na de oorlog is Giel weer gaan werken. Eerst als
boekenverkoper bij boekhandel Karssen op de
Turfhaven. Daarna werd hij klerk 2e klas op de
afdeling loonbelasting van de Belastingdienst op
het Grote Oost. "Daar leerde ik mijn vrouw kennen, die onderbaas van de loonbelastingen was. In
1949 zijn we getrouwd. Maar nu is ze bovenbaas
hoor!" Latèr is hij klerk 1e klas geworden bij de
afdeling grondbelasting. "Maar toen die afdeling
naar Alkmaar werd overgeplaatst, had ik er geen
zin meer in. Ik verdiende 170 gulden per maand,
maar bij Van Straten kon ik te werk en daar verdiende ik 200 gulden per maand. Daar kon je
namelijk ook extra thuiswerk doen."
Tussen 1949 en 1952 heeft Giel weer bij Van
Straten gewerkt. Op dat moment was het vooral
een medaillefabriek. "Maar toen de oude Van
1952. Juwelier J. van Straten had een winkel aan het Grote Straten overleed, ging de zaak naar de knoppen
Noord. Rechts de hoedenwinkel van Schouten en links de eerste en moest ik wat anders zoeken. Toen heb ik bij
automatiek in Hoorn. (foto K. Semeyn)
Scholten gesolliciteerd."
De firma Scholten was een metaalwarenfabriek
gens naar Alkmaar gebracht, waar we om tien uur
op de Nieuwstraat. Er werden onder andere koperen
's avonds aankwamen. Maar omdat er op dat uur geen
bloembakken, wandborden, kroonluchters en paravervoer meer was, zaten we ook daar weer vast. Toen
plubakken gemaakt. De meeste producten werden
kwam er een kolenwagen voorbij en die man wilde
naar het buitenland geëxporteerd: naar Amerika en
ons wel naar huis brengen. Om twaalf uur waren we
Canada, naar Frankrijk, Noorwegen en Duitsland. Ook
tenslotte in Hoorn, pikzwart van het roet."
de Nederlandse markt werd voorzien van met name
In Hoorn aangekomen, moesten ze zich eerst melden
bloembakken met oud-Hollandse motieven erop.
op het politiebureau. "Om te controleren of je
In de fabriek waren verschillende afdelingen: een
betrouwbaar was, of je geen SS-er was. Daarna ging ik
bankwerkerij, een plaatwerkerij, een poetserij en een
met Simon Broertjes naar de Oosterpoort. Simon
spuiterij. "Ik ben er begonnen als bankwerker. Maar na
belde aan en mijn vader riep: 'wie is daar?' Toen zei
een jaar of twee werd ik overgeplaatst naar 'De
Simon:' hier is je zoon'." Na een reis van ruim een
Bunker. ' Dat was een kantoortje in de fabriek, waar ik
als tijdschrijver ging werken. " Hier moest hij de planmaand was Giel eindelijk weer thuis. Geëmotioneerd
ning verzorgen en het aantal gewerkte uren met bijbevertelt hij dat het een hele belevenis was. "Ik kwam
thuis met een zelfgemaakt rugzakje van een deken en
horende tarieven op kaarten van de werknemers bijeen riem. Ik weet nog dat mijn moeder de vlag heeft
schrijven. "Later heb ik op het gewone kantoor gezeten en was ik facturist. Administratief werk was dat. Ik
uitgehangen en dat de burgemeester op visite is
geweest. Een hoop mensen kwamen even kijken en ik
moest dan zorgen dat de papieren in orde waren van al
liep daar rond met een Russische muts op met de
die dingen die naar het buitenland moesten."
tekens SU, Sovjet Unie. Prachtig!"
In 'De Bunker' verdiende Giel 49 gulden per week, als
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hoe zij als enige sigarenwinkel in Hoorn
aan de voetbaluitslagen kwam. "Giel voetbalde natuurlijk zelf ook en was grensrechter bij Hollandia. Op die manier waren
we nauw betrokken bij het voetbal. Ik luisterde dan naar de radio voor het landelijke, betaalde voetbal en Giel hoorde de uitslagen van het regionale voetbal bij
Hollandia. De uitslagen schreef ik op een
bord en hing dat in de etalage voor het
raam." Giel: "En ik belde de krant vaak en
had iemand in Wervershoof die de uitslagen van die regio doorgaf. In Alkmaar wilden ze dan graag de uitslagen van WestFriesland weten en zij vertelden mij de uitslagen van Alkmaar en omgeving."
Zeven jaar hebben ze de sigarenwinkel
gehad. In 1970 doofde echter het neonlicht
van Roxy op de Koepoortsweg voorgoed.
In de stempelmakerij van de fa. Seholten in de vijftiger jaren.
Negen jaar later stopte Giel ook met werken bij Scholten, nadat hij er 27 dienstja(fo to K. Semeyn)
ren op had zitten. "Ik werd afgekeurd
omdat ik slechte knieën had. 58 jaar was
ik Daarna heb ik nooit meer gewerkt."
facturist werd dat 70 gulden. Daarnaast had hij zo nu
en dan goede ideeën voor de ideeënbus, waar hij wat
extra mee verdiende. Verder was hij erg betrokken bij
Vanaf dat moment kon Giel zich volledig toeleggen op
het reilen en zeilen van de fabriek. Hij was secretaris
zijn grootste hobby: het verzamelen van oude ansichvan de ondernemingsraad en tekende enkele ontwerten van Hoorn. "Dat is begonnen bij de oude Scholten.
pen voor borden die naar Zuid-Afrika en Canada werVan hem kreeg ik een keer een boek waar ik in mocht
den geëxporteerd. Ook heeft hij het ontwerp van het
kijken. Daar zaten allemaal oude ansichtkaarten van
bord met Jan van Riebeek gemaakt. Tenslotte zijn zijn
Hoorn in. Ik vond het zo mooi dat ik vroeg of ik die van
tekenprestaties ook vereeuwigd in diverse nummers
hem kon overnemen. Dat mocht en ik heb alles gekovan het personeelsblad 'De Schakel', waar hij zo nu en
pieerd. " Na dertig jaar sparen heeft hij een indrukdan humoristische tekeningen voor maakte.
wekkende verzameling ansichtkaarten en foto 's van
Omdat Scholten een grote order van het leger had
Hoorn in de kast staan. In 1972 en 1974 heeft hij samen
gekregen en koperen emblemen moest maken, werkmet een vriend twee boekjes gemaakt: 'Hoorn in oude
ten er eind jaren zestig ruim 100 man in de fabriek.
ansichten'. Op de vraag hoe hij dit allemaal voor elkaar
Desondanks ging de fabriek begin jaren zeventig failheeft gekregen antwoordt hij stellig: "Tja, ik ben verliet. "Toen hebben we met een man of 15 geld gestort
zamelaar en Horinees in hart en nieren."
en aandelen gekocht, zodat we zelf de
fabriek op de Van Aalstweg konden voortzetten."
Voetbaluitslagen en sigarettenautomaten
In dezelfde periode was Giel nog met
andere werkzaamheden bezig. Zijn vrouw
runde op dat moment hun sigarenwinkel
op de Koepoortsweg. Aan de buitenkant
van de zaak hingen drie automaten: een
met sigaretten, een met shag, en een
snoepautomaat. Er boven hing een lichtbak met reclame van het sigarettenmerk
Roxy. "Na mijn werk bij Scholten ging ik
's avonds de automaten vullen. En in het
weekend had ik het druk met de voetbaluitslagen."
Corry van der Zel-Soeteman (73) vertelt
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Sigarenwinkel op de Koepoortsweg

Vereniging het Carillon Hoorn 75 jaar
Albert de Graaf
interessant onderwerp, met aantekening dat het slechte weer zeer zeker van grote invloed was geweest op
de zo matige belangstelling.
Mr. Loosjes pleitte ervoor om een eventueel carillon te
laten vervaardigen door Engelse klokkengieters, die
volgens hem een goede reputatie hadden. De vergadering protesteerde daartegen. De Nederlandse gieters
waren even bekwaam!
Gezien de stemming onder de aanwezigen spoedde
Kerkmeijer zich naar de toog en vroeg de heren Veer,
exploitanten van het Park zich gereed te houden om
als lid toe te treden van de Carillonvereniging. Kerkmeijer stond voor de weinig benijdenswaardige taak
om, na de sondering wie lid wilde worden, een concept-statuut te moeten bespreken en de kwestie al of
geen Koninklijke goedkeuring aanhangig te maken.
Zoals verwacht ontstond het nodige 'op- en aanmerkingenvuurwerk'. Met steun van de toegetreden leden
Veer, die 'Meneer Kerkmeijer' in geen geval wilden laten afgaan, al was het alleen maar om de glanzende
Johan Messchaertconcerten, die hij in de zaal organiseerde, loodste 'JCK' statuut en goedkeuring langs alle
vergaderklippen.
De oprichting van de 'Vereniging Het Carillon te
Hoorn' werd een feit. Niemand van de oprichters,
noch van de leden, heeft bevroed dat er tot tweemaal
toe actie zou moeten worden gevoerd om een klokkenspel in de toren van de Grote Kerk gerealiseerd te
krijgen. Kon men de eerste maal nog wat
meeliften op de algemene stemming van
het 'Gaat beter na de crisis, we blijven wel
neutraal', (1939), de tweede maal was daar
geen sprake van. Toch bracht een allesvernietigende oorlog, wegvoering van het
carillon, (1943) de burgerij van Hoorn niet
op de knieën.
Met ongelooflijke inspiratie, acties en vasthoudendheid kwam een tweede carillon tot
stand. Met evenzoveel medewerking is het
ons gegeven geweest in 1999 dit klokkenspel te voltooien met de basisklokken waar
men in 1950 reeds naar uitzag.
Bestuur en leden van onze Carillonvereniging, zomede allen die ons werk ter
harte gaat, weest waakzaam om dit kostelijk goed voor onze stad blijvend te behoeden en te behouden, mede als bewijs van
dank voor al degenen die zich daarvoor
zoveel inspanningen hebben getroost!
Dat men over 25 jaar de klokkenklanken
7 april 1999: Eén van de twee klokken, gewicht 1663 kilo verdwijnt in horende uit die Grote Kerkstoren moge uiteen daartoe gemaakt gat in de Grote Kerktoren
roepen: 'Bonum Hic Esse'.

Op 28 oktober 1924 werd in het Parkhotel te Hoorn
een vergadering belegd om te komen tot het stichten
van een Carillonvereniging. Tevoren was er al een
'Caiilloncommissie' opgericht.
Een en ander verliep op een alleszins merkwaardige
manier. Zonder kennisgeving schitterde het grootste
deel van de leden van d~ voorbereidingscommissie
door afwezigheid. Slechts lid Pieter Nooteboom had
keurig afbericht gegeven.
De dienstdoende voorzitter G.J. de Boer, zomede zijn
volijverige secretaris J.C. Kerkmeijer, stonden voor de
niet geringe opgave van de 12 aanwezigen consent te
krijgen voor het oprichten van een Carillonvereniging,
benevens goedkeuring van ontwerp-statuten en een
aanvrage om Koninklijke goedkeuring daarop.
Na de brand van 1838, die de Middeleeuwse kerk in
het centrum van Hoorn nagenoeg verwoestte en de
destructieve blikseminslag in oktober 1878, die het
tweede kerkgebouw volkomen in de as legde, wist niemand in Hoorn meer wat een klokkenspel inhield.
Om een en ander te verduidelijken had de voorbereidingscommissie Mr. Loosjes uit Amsterdan1 uitgenodigd om de 'Inrichting van een klokkenspel en de daaraan verbonden kosten' in den brede te expliceren.
Loosjes begrootte de kosten van het aanbrengen van
een carillon op f 85.000,-, afgezien van de bouwkundige werken in en aan de toren van de Grote Kerk te
Hoorn. Hem werd dank gebracht voor zijn zo hoogst
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JE,EZER.§ §CJHIR.KJJVEN
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.
Geachte redactie,
Het was in de tweede wereldoorlog dat inwoners van
Hoorn door de Duitsers werden gedwongen een kabel
te leggen van Hoorn tot naar ik meen Alkmaar. Een
van die mensen heeft daar zelfs een liedje over
gemaakt. Ik herinner mij hiervan nog twee coupletten
en vraag mij af of er nog iemand is die het hele liedj e
kent. De twee coupletten die ik nog weet, laat ik hier
volgen:
Wij moesten aan de kabel graven
vanaf Piet Willig aan de dijk
voorbij Jan Naber in de Hulk
tot in Avenhorn bij Cor Kwadijk

MAPPEN OVER OUD HOORN UIT
OUD PAPIER GEHAALD
"Wat is dat nou?" vroeg conciërge Jan Koning van
Westerhaven zich af toen hij in de kelder bij het oude
papier stond. "Wat is dat nou?" Hij zag en pakte zomaar even drie mappen uit al die hoeveelheid voor de
papierophaalders; keek er in en dacht: 'nou, nou.' Hij
nam ze mee naar z'n woning, ging met zijn vrouw
nieuwsgierig kijken wat er allemaal instond. Dat was
niet mis .. . Drie mappen vol met Hoorns nieuws, krantenknipsels en tal van foto's uit dejaren '50, '60, en '70
en ook nog wel wat van later. Wat moesten ze er mee?
Is wel iets voor Oud Hoorn zeiden ze.
En zo kwamen wij aan tientallen interessante, boeiende zaken die zich ooit in onze stad hadden afgespeeld. Jan Koning was met hulp van zijn vrouw al 30
jaar conciërge van het woonzorgcentrum. Het echtpaar kende aan de Westerdijk wel zowat alle bewoners rondom hen. Zo kwamen ze er ook achter dat de
drie mappen van mevrouw Ridderikhoff waren
geweest. Die woonde al zo'n tien jaar in een appartement daar. Zij verhuisde gezien haar leeftijd onlangs
naar het woonzorgcentrum ernaast. Je kan toch niet
alles meenemen... Mevrouw Ridderikhoff was de
echtgenote van de bekende decorbouwer, verhuurder
van die toneelcostuums en organisator van vele stads-
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Een ambtenaar van de Puttuttu
stond huiverend in zijn leren jas
een lekker shaggi van de jongens
dat bracht hem z o weer in z'n sas
De in dit liedje genoemde namen behoorden toe aan
welbekende kasteleins. Piet Willig was de eigenaar
van het jaren geleden afgebrande hotel Het Onvolmaakte Schip. Waar Jan Naber zijn café had, op de
kruising bij de Hulk, staan nu twee woningen en het
Hotel-restaurant van Cor Kwadijk bestaat nog steeds,
links op de hoek van de autohandel in Avenhorn, zij
het onder een andere eigenaar.
Ook dit hotel is jaren geleden al eens verbrand, maar
opnieuw opgebouwd.
Mocht er dus nog iemand onder de lezers zijn die de
andere coupletten kent, dan zou ik dat gaarne vernemen. Vriendelijk groetend,
Jaap Zuiker, Van Beyerenstraat 41, 1623 JD Hoorn
Tel.: 0229-215665

feesten, destijds wonend aan de Rode Steen.
Oud Hoorn heeft het echtpaar Koning bedankt voor
wat wij nu in ons archief bewaren. Mochten er ooit
meer Horinezen zijn, die hoe dan ook niet alles over
de stad kunnen bewaren, dan is een telefoontje naar
Oud Hoorn genoeg. Op de foto doet Jan Koning het
nog even over. Om anderen er ook aan te herinneren.

MJE~

VRAAGT ON§
H.W Saaltink

Rustig als een kalme herfstdag. 's Morgens een beetje
mist en later op de dag zon die de bladeren in een
gele en roodbruine gloed zet. De inzending deze keer
leek een beetje op het weer in de tijd dat ik dit artikel
schreef Een paar brieven, enkele foto's. Nog wel uit te
houden. Wie weet, hoe he~ nog wordt.
Wat er binnenkwam
Brieven kreeg ik van de dames Janna A. Chün-Selie uit
Bennebroek, W. Dijkman-Kool van de Appelhaven en

Petra Rhodens-de Ridder van de Rotiusstraat, van de
heer Bram van Rosmalen uit Eindhoven. Tenslotte van
een mijnheer die liever onbekend wenste te blijven.
Van mevr. Mantel uit De Schout ontving ik nog wat
informatie via een van mijn mede-redactieleden.
Ik vind het altijd prettig om reacties van onze lezers te
ontvangen, maar niet als dit een week na de sluiting
van de inzendtijd gebeurt, zoals bij de heer Van Rosmalen. De redactie van deze krant bestaat geheel uit
vrijwilligers die veel onnodig extrawerk moeten verrichten voor kopij die te laat wordt ingezonden.
De nieuwe foto's kwamen van de heer Entius van het
Achterom en uit de verzameling Altorffer. Het exemplaar van Entius is historisch gezien belangrijk, het
gaat om een opname van enkele Hoornse mensen in
een werkkamp in Duitsland tijdens de laatste oorlog.

Links: ajb.2 Schets kleuterschool Wisselstraat
Kinderen van de kleuterschool in de Wisselstraat, juni
1937. Ajb. 1

159

Uit de Altorffer-verzameling kreeg ik een schitterende
foto van een groep leden van de Vrijzinnig Christelijke
Jongeren Bond tijdens een bezoek aan Hoorn voor de
Waag. Met Van Kooten en de Bie zou men kunnen spreken van oudere jongeren, want een aantal op deze
prent lijkt de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. Helaas moeten we deze groep bewaren voor de
volgende keer.
Gons, een veelzijdige gymnastiekleraar
De informatie die ik van de dames Chün, Dijkman,
Mantel en Rhodens en van de heer Van Rosmalen ontving, betrof voor het grootste deel de sportschool van
Gons (het vorige nummer, jrg. 21, nr. 3, blz. 126). De
heer Van Rosmalen heeft samen met zijn zuster, die als
nr. 19 op de foto voorkomt, nog een aantal kinderen op
de foto herkend. Mevrouw Mantel ging ook nog in op
het schoolklasje op blz. 125 (het vorige nummer, jrg.
21 , nr. 3).
Mevr. Dijkman voegde nog een paar namen toe aan

wat we reeds wisten, zodat we nu hebben: 2. Martin
Kerkmeer van het Weeltje (Van Rosmalen). 6. Loes Pol
(Mevr. Dijkman) 8. Loes Meijer (D)ll. Piet van der
Meulen (Mevr. Pette, R). 12. Caty Nooij (D, R) 13.
Noortje Winkel (D, P, R). 14. Robbie Bak (D, P, R) 16.
Willie Koot (D). 17. Koen Straasheijm van het Grote
Oost (R) 19. Willy van Rosmalen van de Westersingel
(R). 21. Marijke Pette (P). 25. Heer Gons zelf (P). 28.
Trees Ellebroek (D). 30. Meike Stapel van de tandarts
op het Grote Noord 20. 34. meisje Bruggeman (D) 36.
Suze van der Meulen (P). 37. Mevr. Gons (P). Dat zijn
dertien van de zevenendertig namen van de mensen
die op de foto staan. Ik blijf wachten op die vierentwintig andere . Mevr. Chün weet, dat deze foto
gemaakt is op de bovenverdieping van Rode Steen 12.
Maar de aktiviteiten van de heer Gons beperkten zich
niet tot gynmastiek aan de Rode Steen. Hij gaf ook nog
zwemles in het Witte Badhuis aan de Westerdijk. Dat
onderricht deed me denken aan mijn eigen zwemlessen in het Sportfondsenbad in Arnhem. Daar liep ook

Ajb. 3. Hoornse arbeiders in Dui tsland. Bovenaan in raam links Giel v.d. Zel. Zie interview pag. 153
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Hoornse gymnastiekvereniging aan het strand (ajb. 4)

men. De groep waarmee mevr. Rhodens oefende bestond onder meer uit Tineke van Wijngaarden, een slagersdochter van het Kerkplein, Sonja Feller, dochter
van een dameskapper aan het Grote Noord,
Annemarie Salm, met een vader die een fietsenhandel
had aan het Kleine Noord en Mattie Muller. Die kwam
uit het hotel-café-restaurant 'De Roskam' aan de
Veemarkt. De beste van de groep was Paula Koning.
Volgens mevr. Rhodens was Gons een meer dan
gemiddeld bokser.
Schets van gymnastiekvereniging aan het strand
(ajb. 5)

een heer in het wit met een soort hengel, waarmee hij
in noodgevallen de zwoegende kandidaat-zwemmer
uit het water viste. Hij riep dan almaar in een streng
ritme: "Innntrekken, spreid en sluit!" Mevr. Chün vertelt dat deze vorm van zwemonderricht bij haar niet is
aangeslagen.
Gons moet in Hoorn op het gebied van de lichamelijke
oefening een zeer veelzijdig mens zijn geweest. De
vader van de heer Van Rosmalen heeft boks- en judoles van hem gehad. Behalve boksen en een verzorging
van de nagels van de Hoornse burgers door een pedicure bood hij ook nog een opleiding tot acrobate aan,
zoals in het geval van mevr. Petra Rhodens. Of leerlingen van Gons ook nog hun bekwaamheden in
Nederlandse circussen hebben vertoond, is mij verder
niet bekend. De acrobatische dames trainden in een
ruimte gelegen boven de ruimte waar de foto is geno-

Volgens mevrouw Mantel is op de foto van Gons Grg.
21, nr. 3, blz. 126) niet Noortje maar Keja Winkel te
zien. En op de foto met een 5e klas uit 1947 Grg. 21, nr.
3, blz. 125) is Nico Schotte echt niet Schottee. De
naam van nr. 30 op die foto heb ik gewoon verkeerd
gelezen. Frans van Retigam moet zijn Frans van Petigem.
De heer Van Rosmalen spreekt nog over de prettige
herinneringen die hij heeft bewaard aan de tuin van
Gouw 7.
Hoorn, een kleine stad
Een lezer die onbekend wenst te blijven geeft ons nog
een enkele aanvulling op de groep personeelsleden
van de firma Polman (Jrg. 20, nr 4, blz. 167). Nr. 4 op
de foto, links naast de man met sigaret, is Johannes
Dominicus van Kleef. Hij was zijn leven lang huisschilder en heeft zelfs een onderscheiding in de vorm
van een diploma gekregen voor veertig jaar werken in
dit vak. Hij trouwde rond zijn veertigste met Emma
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Koenis, geboren in de buurtschap Langereis. Langereis
deed me weer denken aan een ander schildersbedrijf
dat in deze rubriek verscheen Urg. 21, nr 2, blz. 77). En
mevrouw Van Kleef woonde een tijdje in het pand
Buurtje 2, dat voor de meeste leden van Oud Hoorn
niet onbekend is. Hoorn is een kleine stad.

de zuilen waarin de Nederlandse bevolking was verdeeld. We hadden de openbare, de katholieke en protestants christelijke school. De grenzen tussen die
scholen waren onoverbrugbaar en werden met levensgevaar verdedigd door leerlingen en onderwijzend personeel.

Kleuterschool Wisselstraat
Schoolfoto's blijven het goed doen. Het zijn opnamen
van groepen kinderen waarvan je altijd een groot deel
van de bijbehorende namen vergeten hebt. Dit soort
opnamen wordt gemaakt in de tijd dat de toekomst
voor de meesten van ons nog veelbelovend lijkt.
Schoolfoto's zijn belangrijk, omdat ze iets laten zien
van de sociale verbanden die in die eerste fase van het
leven buiten de huisdeur werden gelegd. Moeders die
tegen hun kinderen zeiden: "En je gaat niet met dat
kind om, die stinken." Scholen toonden zeer duidelijk

Dit is de kleuterschool in de Wisselstraat (afb. 1), die
ik al weer enige tijd geleden van de heer Bijhouwer uit
de Juniusstraat ontving. Ik weet niet tot welke zuil die
gerekend werd. De foto is gemaakt in juni 1937. Wie
wie is kunt u nagaan met de gebruikelijke bijbehorende schets (afb. 2). 1. Henk Bijhouwer (de inzender van
de foto). 2. Marian van Wilsum. 3. Gerrit van Kalken. 4.
Marie Dijkstra. 5. Jan Timmerman. 6. Olof Middelbeek.
7. J opie Hageman. 8. Tinie van Ruiten. 9. Nel Goudsblom. 10. Tinie Houter. ll. Renée Hartog. 12. Jannie
Vlaar. 13. Mieke Langereis. 14. Theo Oerlemans.

Schets van zangvereniging Sappho (ajb. 7)

Zangvereniging Sappho (ajb. 6)
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Klas van de Lagere School aan de Kruisstraat (ajb. 8)

Schets van klas van de Lagere School aan de
Kruisstraat (ajb. 9)

15. Onbekend meisje. 16. Meisje Dudink. 17. Gerard
Duineveld. 18. Nico Kaptein. 19. Juf Janknecht. 20.
Joop Hoekstra. 21. Gerie Belie. 22. Ina Broertjes. 23.
Jannie Verbeek. 24. Jan Venema. 25. Nel Domper. 26.
Piet Houter. 27. Trientje Thijssen. 28. Onbekende jongen. 29. Nel Vollenga. 30. Joop Schotten. 31. Onbekend
meisje. 32. Adriaan van Geelen. 33. Meisje Kooij. 34.
Jan van Kalken. 35. Jannie Visser. 36. Bep Wijnstok. 37.
Nel Schotten. 38. Wim Delcour. 39. Anneke Leegwater.
40. Henk Venema. 41. Jan Vlaar.
Van u graag de namen van de enkele onbekenden.
Tegen aanvullende gegevens bij de bekende namen
heb ik uiteraard geen bezwaar.

·Werken in Duitsland
De tweede foto is een historisch belangrijk plaatje, dat
ik van de heer Entius ontving (afb. 3). Tijdens de
Tweede Wereldoorlog ontstond in Duitsland een
tekort aan werkkrachten, doordat de militaire dienst
een groot deel van de capabele werkkrachten aan de
arbeidsmarkt onttrok. Hierin voorzagen de Nazi's door
eensdeels slavenarbeiders in te zetten, dat wil zeggen
mensen uit de groepen die vernietigd moesten worden
als joden, Russen en andere Slavische volken. Deze
mensen genoten geen enkele bescherming. Daarnaast
stelden zij mensen te werk die wel gedwongen werden, maar nog een zekere bescherming genoten en
voor hun werk ook een kleine vergoeding kregen.
Deze dwangarbeiders werden ondergebracht in barakkenkampen.

Foto's uit deze kampen met hun inwoners zijn zeldzaam. Fotomateriaal was duur en schaars en vaak ook
waren de Duitse autoriteiten niet erg gesteld op opnamen die door de arbeiders zelf gemaakt waren, omdat
ze een heel ander beeld van deze arbeiders te zien
gaven dan hun eigen propaganda suggereerde.
De hier afgedrukte foto is gemaakt in 1943 in Siegmar
bij Chemnitz in het oostelijk deel van Duitsland. Ter
wille van de herkenbaarheid heb ik de personen
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genummerd van boven naar beneden en van links naar
rechts. In het raam zitten links: 1. de onder de meeste
Oud Hoomlezers welbekende Giel van der Zel en
rechts 2. Ab Weymands (is het niet Weynands? HWS),
die op de Beatrixlaan thuishoorde. Voor de raampost
in het midden 3. onbekend. Middelste staande rij 4 tJm
ll. Geheel links 4. Herman Brandt, woonde Achterom
30, naast de smederij van Visser bij de Gelderse steeg.
Zittende voorste rij 12 tJm 17. 12. Arie Entius, woonde
Kleine Oost 37. 13. Kees Peerdeman, kwam uit de
Merensstraat. 15. Joop Lebbink uit de J.P. Coenstraat.
16. Cor Pool eveneens uit de J .P. Coenstraat. De niet
genoemden zijn volgens de heer Entius niet uit Hoorn
afkomstig. Van de hier genoemde mensen zijn alleen
nog in leven Giel van de Zel en Cor Pool.
De informatie van de briefschrijver wordt hier zo uitbundig; dat we terwille van de plaatsruimte alleen nog
vermelden dat de genoemde mensen in Hoorn hadden
gewerkt in de metalwarenfabriek van H.M.F. Scholten
en Pijper, in de goud- en zilverfabriek van Rozendaal
of in de medaillefabriek van Van Straten. In Duitsland
werden zij geplaatst in een fabriek waar men schrijfmachines en (motor)fietsen fabriceerde maar later
overschakelde op afweergeschut.

Hoornse strandjool in Bergen aan Zee en Sappho
Mevrouw Pette stuurde me naast de gymnastiekklas
van Gons ook nog een foto van een uitstapje naar
Bergen in juli 1947 van waarschijnlijk de gymnastiekvereniging UDIWVO (afb. 4). De onbevooroordeelde
toeschouwer constateert, dat beginnende tiener-meisjes in die tijd wel met ontbloot bovenlijf te water gingen, terwijl dat in een iets latere tijd hoogst onfatsoenlijk was. Maar dat had waarschijnlijk te maken
met de textielschaarste van de naoorlogse jaren. Bekend zijn 11: Suze van der Meulen. 34. Tilly Freerkstra.
35. Marijke Pette, inzendster. Er blijft voor de liefhebbers nog wat te puzzelen over. Als hulp daarbij een
schets (afb. 5). Mevr. Pette s chenkt de kaarten aan het
documentatiecentrum, waarvoor wij haar hartelijk
dank zeggen.
Van de heer Van Ree uit de Messchaertstraat ontving
ik ongeveer een half jaar geleden een goede groepsfoto (afb. 6) van de muziekvereniging Sappho. De opname is gemaakt op een voor mij onbekende plaats en
datum, ter ere van een mij onbekende gelegenheid.
Volgens opgave van de inzender zouden op de bovenste, vierde rij als 14e van links te zien zijn L.B. van
Albada (volgens de hierna volgende foto was deze
hoofd van de Kruisstraat school) en als 15e G. van
Rees. De bovenste en de derde rij zijn echter moeilijk
te scheiden zodat deze beide heren voor de beschouwer, die onbekend is in de Hoornse zangwereld, niet te
vinden zijn.
Het leek me handiger een schetsje te maken waarop
we alle gefotografeerde leden van de verenging
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genummerd hebben (afb. 7). Volgens deze nieuwe
nummering hebben we dan de volgende namen, die ik
van de heer Van Ree overneem:
4. Zwarekant. 5. Mevr. Zwarekant. 12. Met bril G.H.
Boedijn. 25. A. van Ree. 43. Fr. Polman. 47. J.Th. van
der Meulen. Van u graag de namen van de anderen
eventueel vergezeld van bijbehorende bijzonderheden.
Ook graag de gelegenheid waarvoor deze foto is
gemaakt. Naar de kleding te oordelen lijkt me het iets
uit de jaren twintig te zijn. Ik wacht het af.

Schoolklasje
En dan voor vandaag het tweede schoolklasje (afb. 8).
Het werd me toegstuurd door de heer R. de Weger van
het Oosteinde in Berkhout. Het is een klas van
Openbare Lagere School aan de Kruisstraat, hoofd Van
Albada. Hoewel deze klassefoto's vaak sterk op elkaar
lijken, hebben.ze toch allemaal een eigen identiteit. De
een is binnen opgenomen, de ander buiten, de schoolplaten die de muur sieren zijn telkens weer anders, de
ene onderwijzer houdt van planten en de ander hangt
zijn klas vol met tekeningen van de kinderen. Ook kan
de kleding van de kinderen veel vertellen over de welstand van de ouders en over de tijd waarin de opname
is gemaakt, als die al niet is opgegeven door de inzender.
In dit geval was dat gemakkelijk. De inzender stelde de
tijd van de opname op ongeveer 1923. Dat was te verifiëren, want er hangt een kalender aan de muur met
het blad van de maand maart. Helaas was het jaartal
op dat blad ook met een sterke loupe niet te lezen,
maar wel dat de 1 van de eerste dag van de maand in
het eerste hokj e links boven stond. 1 maart moest dus
een zondag of een maandag zijn. In die tijd liet men
algemeen volgens een al lang bestaande traditie de
week met zondag beginnen. Gelukkig zijn er tabellen
waarmee berekend kan worden, dat in 1925 1 maart op
een zondag viel. Met de loupe was nog net te zien, dat
de 1 van de kalender was doorgestreept. Als de doorstreper zijn taak heeft vervuld, moet deze foto dus
gemaakt zijn op maandag 2 maart 1925. Iemand die
een beetje thuis is in de kalenderrekenkunde, zal aanvoeren, dat in 1931 1 maa~ opnieuw op een zondag
viel. Maar we nemen aan, dat de inzender er niet zo
heel ver naast heeft gezeten.
Als de onderwijzer de wandplaten h eeft uitgezocht,
heeft hij belangstelling gehad voor geschiedenis en
voor wat toen Nederlands-Indië heette. De on derste
twee op de muur links zijn uit de bekende serie van
Isings. Op de reede van Batavia en Het beleg van
's-Hertogenbosch staat erop te lezen. Het was een
klein klasje: 23 leerlingen waarvan 15 meisjes en 8 jongens. Het lijkt me een zesde klas en in dat geval zou de
onderwijzer het hoofd Van Albada kunnen zijn. De
enige naam die we weten is 23. I.Th.(Sjaak) de Weger.
Van u graag de andere namen. Een schetsje plaats ik
hierbij (afb. 9).

Redactiecommissie op excursie
Frans Zack
Zoals u in het septembernummer van het kwartaalblad hebt kunnen lezen is drukkerij filaassen sinds kort uit de binnenstad van Hoorn verdwenen. Na jarenlang gevestigd te zijn geweest in het voormalige belastingkantoor aan het Grote Oost 41 werd
nu een pand betrokken op het nog vrij nieuwe industrieterrein Wesifrisia Oost. Op
het adres Factorij 14 aldaar kwam een pand leeg dat uitstekend geschikt bleek als
onderkomen voor de drukkerij.

Daar drukkerij Klaassen sinds het faillissement van
drukkerij Edecea de drukker van ons kwartaalblad is,
ligt het wel-en-wee van deze drukkerij ons nauw aan
het hart. Voor de redactiecommissie was deze verhuizing dan ook aanleiding om een bezoek te brengen aan
het nieuwe onderkomen van drukkerij Klaassen, daartoe uitgenodigd door de heer Klaassen. In het huidige
pand was oorspronkelijk de HZ-brommershop gevestigd die een aantal maanden geleden naar de
Venenlaan is verhuisd en nu onderdak heeft gevonden
in de voormalige Veul-supermarkt (eerder Koorn/
Spar).
Het zal duidelijk zijn dat de leeggekomen brommershop niet onmiddellijk als drukkerij in gebruik kon
worden genomen. Naast de showroom en werkplaats
lag een soort parkeerterrein dat nu bij de drukkerij is
getrokken. Verder moest het gebouw de nodige aanpassingen ondergaan voordat men hier als drukkerij
van start kon gaan. Eind augustus was het echter
zover en konden de machines, zoals u ook in het kwartaalblad hebt kunnen zien, via hoogstandjes naar de
nieuwe thuishaven worden overgebracht. Nu de boel

inmiddels grotendeels op orde is kreeg de redactiecommissie de gelegenheid een kijkje te nemen.
De afvaardiging, bestaande uit Henk Saaltink, Herman
Lansdaal, Femke Uiterwijk en Frans Zack, werd door
Cas Boukens over de diverse afdelingen rondgeleid.
Naast een hypermoderne pre-press afdeling heeft
drukkerij Klaassen voldoende apparatuur in huis om
alle mogelijke soorten drukwerk te vervaardigen. En
zelfs het zeer speciale stanswerk voor zaken als bijvoorbeeld etiketten of presentatiemappen gaat men
niet uit de weg.
Voor de redactiecommissie betekent een dergelijk bezoek dat wij nog beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden die drukkerij Klaassen ons te bieden heeft.
Mijzelf deed het, als oud-typograaf, een genoegen te
zien dat drukkerij Klaassen 'het lood' nog niet volledig
heeft afgezworen. Naast een Intertype-zetmachine
heeft men de beschikking over diverse kasten met
losse letters voor het vervaardigen van speciaal drukwerk zoals bijvoorbeeld menu-kaarten, geboorte- en
ondertrouwkaarten en ander klein handels- en familiedrukwerk. Voor de redactiecommisie was dit een leerzame excursie en wij wensen
directie en medewerkers van drukkerij Klaassen veel succes in hun
nieuwe onderkomen.
Van het leeggekomen pand aan het
Grote Oost, waar drukkerij
Klaassen sinds 1970 werkzaam is
geweest, kan worden gemeld dat
dit is overgenomen door Stabobouw uit Blokker. Het is de bedoeling dat het zodanig wordt verbouwd dat het plaats biedt aan drie
appartementen.

Op deze door de schrijver gemaakte foto zien we Cas Boukens van
drukkerij filaassen (links) die
Herman
Lans daal,
Femke
Uiterwijk en Henk Saaltink uitleg
geeft over de totstandkoming van
ons kwartaalblad.
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke
Monumentencommissie en andere instellingen
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben:

Uitbaggeren van vaargeulen zal de historische kade
waarschijnlijk ondermijnen !
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van
deze oorspronkelijke zeewerende dijk.

1 december 1999
ABC
De Hoornse gemeenteraad heeft op 16 november het
bestemmingsplan Karperkuil en Julianapark/Schellinkhouterdijk vastgesteld. Bezwaren hebben nauwelijks tot bijstelling geleid.
Vijf bouwplannen vonden hun basis niet in het vigerende bestemmingsplan!!
Aan het eind van de twintigste eeuw verloor Hoorn
belangrijke karaktertrekken van haar historisch stadsbeeld.
Oud Hoorn pleit voor een open discussie met de raad.
Verdere planuitvoering voortvarend ter hand genomen.

Binnenluiendijk ( rijksmonumenten)
Plan Rijnboutt van 56 woningen voortvarend ter hand
genomen: 't Oude Sluysje. Hoorns historie wordt misbruikt voor commerciële doeleinden.
Claes Molenaarsgang

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 54-56
Plan voor de bouw van een winkelruimte met 6 appartementen.

Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de
Veemarkt. Nu nog hebben de bewoners van de erven
aan de Veemarkt zicht op de Noorderkerk.

Achterom 95 (rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak,
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij).
Pand verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.

Dampten
Net als in de jaren dertig staat dit gebied ook nu weer
onder grote ruimtelijke spanning.
Plan voor bouw van een n~euw schoolgebouw op het
terrein van Energie Noordwest.

Achterstraat
Op de tuit van de Mariakapel heeft een vliegende zot
een buiklanding gemaakt. Oud Hoorn rekent op een
voorspoedige doorstart.
Appelhaven 6
Stichting Stadsherstel realiseerde fraaie appartementen in dit voormalige kaaspakhuis.

Draafsingel 57-59
Drukkerij Noordholland vertrekt eind 1999 naar Alkmaar. Projectontwikkelaar heeft de grond met de
opstallen gekocht.
Oud Hoorn verzocht het college om in ieder geval de
'Boerderij' te behouden en te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Baatland
B & W wijzen deze locatie voor een muziektent af.
De 180 meter lange kademuur langs de Vluchthaven is
opnieuw gevoegd. Er is een betonlaag van de bodem
tot aan de waterlijn aangebracht.

Draafsingel
Oosterpoort zelf en de brug naar Oosterpoort verkeren in ernstige staat van verval. Waarschijnlijk nog dit
jaar zal een begin worden gemaakt met de opknapbeurt.
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De restauratie van dit rijksmonumentale complex is
geraamd op één komma zeven miljoen.
Drieboomlaan
Ereleden Van der Knaap en Lamers hebben een verzoek ingediend om de monumentale elementen van de
r.k. begraafplaats op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. Het r.k. parochiebestuur erkent dat het afgelopen
decennium voldoende middelen zijn opgebracht voor
het begin van een grondige restauratie.
Eikstraat 1
Oud Hoorn heeft het college verzocht om het gebouw
(bouwjaar 1934) van de Nederlands Hervormde kerk
op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Grote Noord
Winkeliersverening wenst afvalbakken die meer "historisch verantwoord" zijn.
Grote Noord 4 7
Plan voor wijzigen winkelpuien van Intertoys en
Familux gerealiseerd. Aandacht gevraagd voor de ramen op de eerste verdieping. Halt aan de verloedering!
Grote Noord 87
Plan voor vergroting winkelpand.
Grote Oost
Reconstructie voltooid: nu het handhavingsbeleid nog
inzake het verkeer.
Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten)

De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste
invulling van deze voormalige eigendommen van het
Waterschap Westfriesland. Het waterschapscomplex
is tijdelijk in gebruik door o.a. de gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en door de Stichting Oude
Muziek Nu.
Grote Oost 5 (rijksmonument)
De voormalige Ridderikhoff-panden zijn nu reeds niet
langer toegankelijk voor de bezichtiging van actuele
bouwplannen.
Oud H oom juicht het idee voor een alcoholvrij Hoorns
volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie toe.
Hoofdtoren (rijksmonument)
Plan voor restauratie zeezijde en dak. De rijksoverheid
'straft' ook bij dit project Hoorn voor haar verantwoorde restauratiebeleid van het afgelopen decennium.
Maandag 8 november zagen leden van de vaste kamercommissie voor de monumentezorg, geholpen door de
brandweer, van zeer nabij hoezeer de zeezijde aan restauratie toe is. Op basis van de goedgekeurde begroting heeft de RDMZ de subsidiabele kosten vastgesteld
op een kleine twee miljoen.
De landzijde is drie jaar geleden gerestaureerd.
Italiaanse Zeedijk 51
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een
schande in het stadsbeeld.
Italiaanse Zeedijk 80 (rijksmonument)
Plan voor uitbreiden en verbouwen woning.
Jeudje/Pakhuisstraat
Velius'hoed op een oor na gevild. Moderne glazen pui
(zie foto pag. 168) met sobere westgevel harmonieert
qua vorm en afmetingen in het straatbeeld - maar voor
hoe lang blijft dat beeld goed zichtbaar? Zie ook
'Jeudje' hierna.
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.
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Kleine Noord 67 - 69 (beeldbepalend)
Scharloo 20-22
De bouw van twee winkels en 12 appartementen
'Meester Cornelis' gerealiseerd met een goed ontwikkeld gevoel voor de maat en schaal van de historische
binnenstad. Het bestemmingsplan bestemt wel maar
beschermt niet !

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.
Projectontwikkelaar is bereid bij te dragen in herstel
van historisch merkteken: de overblijfselen van de
Sint Geertentoren.
Stadsarcheologe hoopte tevergeefs op sporen van een
jodenwijk aan het Jeudje: zie artikel elders in dit blad.

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 nog in 1999
met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
Het is spannend te wachten op de herontdekking van
de fundamenten van de oude Oosterpoort.
Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de
historische loop van de Westfriese Omringdijk weer
herkenbaar worden, dus geen rotonde.
Koepoortsweg

Julianapark/Schellinkhouterdijk
Grondige opknapbeurt en herinrichting zijn ondertussen ver gevorderd. Flinke kaalslag ten behoeve van
parkeervoorzieningen en een directer zicht op het
IJsselmeer.
Nieuwe Hollandiakantine een vreemde eend in de bijt
van de onbebouwde kustlijn.
Eerste paal brandweerkazerne geslagen.
Karperkuil
Oud Hoorn ervaart wem1g samenhang tussen de
bouwplannen. De welstandscommissie heeft het laatste plan, dat van architect Vandenhove, afgewezen.
Zoekplaatje: vindt de Oosterpoort.
Oud Hoorn blijft streven naar handhaving van een
scheepswerf aan de Karperkuil.
Oud Hoorn heeft bezwaar aangetekend tegen het
bestemmingsplan.
Kerkplein
Dankzij het kwaliteitsplan is de discussie over de z.g.
winterterrassen weer opgelaaid. Helaas. Oud Hoorn
blijft trouw aan haar reeds in 1995 geformuleerde
standpunt: winterterrassen zijn in de Hoornse historische omgeving niet inpasbaar en derhalve niet acceptabel. De schoonheid van historische gevels wordt
door winterterrassen geweld aangedaan.
Kleine Noord
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging toe.
Opknapplan raamt de herstelkosten op zo'n 1,7 miljoen gulden.
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Verfrissend beeld van twee pas opgeknapte stadsvilla's
waarachter de sloop en nieuwbouw van 14 appartementen dreigt aan de Joh. Poststraat; zie elders in dit
nummer.
Kruisstraat 20
Begin 2000 verdwijnt het karakteristieke pand van het
voormalige badhuis uit het straatbeeld. De Stichting
Stadsherstel heeft vergaande plannen om op die plek
een nieuw pand te bouwen ten behoeve van de
Wereldwinkel en een flinke bovenwoning.
J. Messchaertstraat
Achter de voormalige 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 en zal zich daartegen verzetten. Een
verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is ingediend.

Nieuwland
Kademuur vertoont scheuren.
Nieuwe Noord 45 (rijksmonument)
In "Hoorn, huizen, straten, mensen" lezen we: Huis
met hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is
herbouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig
oude constructie. Er gaan geruchten dat de fast foodketen McDonald's het oog heeft laten vallen op dit
pand plus de zuidelijke aanbouw aan het Grote Noord.
Oud Hoorn houdt haar hart vast.
Nieuwstraat 18
.Na renovatie staat de voorpui er opnieuw indrukwekkend bij. Waar zijn de hekken gebleven ?
Oud Hoorn spreekt de wens uit dat ook het interieur
in zijn meest oorspronkelijke gedaante terugkeert.
NieuwstraatJWisselstraat
Poo1tje uit 1603; restauratie van de muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Nieuwe Noord 12 en 14
B&W wil medewerking verlenen aan het samenvoegen
van deze panden.
Oud Hoorn is geen voorstander van het samenvoegen
van historische panden in de binnenstad tenzij er
sprake is van een tijdelijke situatie die eenvoudig weer
kan worden teruggedraaid. Beide panden dienen absoluut onderscheidbaar te blijven als twee afzonderlijke
eenheden. Een kettingbeding schijnt uitkomst te kunnen bieden. Voor Veemarkt 32-38 geldt precies hetzelfde.
Nieuwe Noord 65
Passende nieuwbouw verwezenlijkt.
Onder de Boompjes 20 (rijksmonument)
De verhoogde gootlijst met schitterend rococo-snijwerk verkeert in een ernstige staat van verval.
Oude Doelenkade

Reconstructie straat annex wandelpromenade gerealiseerd. Concentratie van ontsierend straatmeubilair
dient opnieuw gereconstrueerd te worden te beginnen bij de amovering van de reclamezuil en de vuilcontainer.
Pakhuisstraat
Oud Hoorn-lid Eric Lensink schreef ons: 'Waar is de
mooie, gestileerde goudgekleurde vogel die voorheen
te zien was op het dak van de kooi van de volière
gebleven?'
Taak voor de werkgroep Stadsmeubilair.
Peperstraat 37-39-41fl'urfhaven 20
Bouw van vier woningen gerealiseerd. Herziening
voorbereid van het Globaal bestemmingsplan Binnenstad.
Valt het u ook op dat alles wat hedentendage wordt
gebouwd omvangrijker is dan de gebouwen die daar
voor zijn gebouwd?
Rode Steen
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de
ontsierende terrasschotten van het plein te verwijderen.
Ook de schotten die daar op particulier initiatief hebben gestaan dienen niet terug te keren. Het winteraanzien van het plein, nu de schotten zijn verwijderd, past
beter in het beeld.

Mr. Michel Moeskops nieuw Bestuurslid
Tijdens de ledenvergadering van zaterdag 23 oktober j.1. is
mr. M. J. Moeskops
benoemd als lid van
het Oud Hoornbestuur.
Michel Moeskops is
in 1961 in Hoorn
geboren en sindsdien hier woonachtig. Na zijn studie
notarieel recht aan
de Vrije Universiteit
van Amsterdam is
hij in dienst getreden van notariskantoor Jellema als kandidaat-notaris. Vanaf 1997 maakte hij deel uit van de maatschap
Jellema-Moeskops, notarissen. Hij wil zijn juridische deskundigheid inzetten voor het bestuur van
de vereniging vanwege een sterke betrokkenheid bij
en affiniteit met het behoud van het monumentale
karakter van de stad.
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Slapershaven
Herinrichting straat voltooid.
'fruydemanhof
Het hof uit 1952 is in zijn geheel op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst. Oud Hoorn is blij dat de
renovatie vordert.

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.

Veemarkt (westzijde)
Westerdijk
De gemeenteraad is accoord met de ontwikkeling van
een nieuwe schouwburg annex congrescentrum op
het terrein van het voormalige Witte Badhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. De door
de gemeente toegezegde visualisering van het toekomstbeeld met op de achtergrond het historisch
stadsgezicht, is nog steeds niet gepresenteerd.

Sterke druk om de monumentale gevelwand verder te
verwinkelen. De pandnummers 3, 5, 7, 13, 15, 17, 27,
29, 31, 33, 39 en 41 staan op de gemeentelijke monumentenlijst. De nummers 19 en 49 op de rijkslijst. Oud
Hoorn acht verdere bestemmingswijzigingen ontoelaatbaar.

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument)
Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel.
Stichting Stadsherstel beijvert zich voor de renovatie
van de tuin van de bibliotheek. De huidige bibliotheektuin is een overblijfsel van een eens veel grotere
binnentuin op het terrein van het voormalige
Geertenklooster.
Elementen van de oude kloostertuin (kruiden, booggang, stenen banken) keren na herinrichting terug. De
grond van de tuin blijkt verontreinigd. De bovenlaag
wordt afgegraven.

Visserseiland
De bouw van deze stedebouwkundige ramp - ook aan
de landzijde! - vordert gestaag.

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

Hoe Hoorns oude stadsbeeld veranderde aan het eind van de twintigste eeuw. Zullen we er ooit trots op zijn?
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Bedreigingen in de eerste schil
Ton van Weel

In december 1984 schrijft K. Korpershoek een belangwekkend artikel in het kwartaalblad dat, vijftien jaar na datum, nog niets verloren heeft van zijn actuele waarde. Onder de veelzeggende kop: Opgaan, blinken en verzinken, met als ondertitel 'of
hoe de voormalige RMTS teloor ging' brengt de auteur de geschiedenis in beeld van
de Rijkstuinbouw-winterschool die in november van 1984 bezweek onder de slopershamer. Het ach-en-weegeklaag was daarna niet van de lucht. En zeker niet alleen in
kringen van Oud Hoorn toonde men zich verbijsterd over de fysieke ontmanteling
van de karakteristiek panden die sinds 1914 de zomen van de Bontekoestraat hadden gesierd.
Korpershoek eindigt zijn indrukwekkend relaas met de woorden: ''Jeruzalem,
Jeruzalem ..... " of wel ''Hoorn, Hoorn .... " wat zal het nageslacht zich mettertijd generen over al deze dingen onze stad aangedaan. Zijn aanklacht is anno 1999 nog
steeds geldig . Opnieuw dreigen belangrijke (school)gebouwen uit het stadsbeeld te
verdwijnen en eer het zover is wil Oud Hoorn zich daartegen tijdig en nadrukkelijk
verzetten. De vereniging heeft weliswaar niet de politieke macht om de dreigende
sloopactiviteiten te voorkomen, haar invloed zal hopelijk wel zover reiken dat zowel
het college van B & Wals de projectontwikkelaars tot inkeer komen nu het nog kan.
Aan het college van B & W van Hoorn
Postbus 603
1620ARHoorn
Hoorn, 9 november 1999
Geacht college,
De historische schoonheid van Hoorn beperkt zich
niet tot de binnenstad alleen. Hoorn mag zich gelukkig
prijzen dat naast de prachtige rijke historische binnenstad met veel l 7e en rne eeuwse bouwkunst, ook
de periode van de z.g. jongere bouwkunst (1850 en
later) redelijk goed vertegenwoordigd is. De meeste
gebouwen uit deze periode bevinden zich in de eerste
schil rond de oude stad in de wijken Hoorn Zuid-Oost
en Hoorn Noord. Het Monumenten Inventarisatie
Project Noord-Holland van 1992 heeft vele daarvan,
helaas lang niet alle, in beeld gebracht.

periode en vertegenwoordigt in zijn unieke karakter
het toenmalige denken over functionaliteit.
l. De voormalige stadsboerderij gelegen aan wat nu
het perceel Draafsingel 57-59 is. De geschiedenis leert
dat op die historisch belangwekkende plaats één van
Hoorns lijnbanen heeft gelegen: zie de bijgevoegde
kaart uit 1615 uit de Kroniek van Velius, ze druk. De
geschiedenis leert ook dat Albert van der Deure - destijds burgemeester van Nibbixwoud - omstreeks 1874
vele weilanden grenzend aan de huidige Draafsingel
(de grens van Hoorn) in zijn bezit had. In 1878 werd op
één van deze weilanden de woonboerderij "Huize
Meta" gebouwd die nu bij Drukkerij Noordholland als
kantine, Metacentrum genaamd, dienst doet. De burgemeester kreeg in 1884 toestemming om op het erf

R.K. VGLO aan de Joh. Poststraat
Nu brengt de huidige gestage economische groei aan
het eind van de twintigste eeuw met zich mee dat verscheidene belangrijke gebouwen in het gebied ten
noorden van de binnenstad in hun voortbestaan worden bedreigd. Oud Hoorn heeft u eerder geschreven
over de onzekere toekomst van het gebouw van de
Hervormde kerk aan de Eikstraat en daar een verzoek
aan gekoppeld. Thans zijn wij uiterst verontrust over
de toekomst van onderstaande drie panden. Het
bestuur van de Vereniging Oud Hoorn verzoekt u daarom deze panden te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst en om in ieder geval voor de mogelijke sloop geen vergunning af te geven. Elk genoemd
gebouw kenmerkt op zijn eigen wijze een historische
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Foto van± 1920. De firma Stumpel kocht in 1913 boerderij 'Meta' (rechts zichtbaar naast bord) gelegen aan de
Draafsingel en startte daar een drukkerij. Langs het slootje liep ooit een lijnbaan, een touwslagerij (kaart
Velius 1615). Rechts de Draafsingel; in die tijd een soort dijkje, links liep een sloot langs de huizen

van de boerderij een schuur te bouwen. Daarna kwamen de opstallen in bezit van de beleggingsmaatschappij N.V. Ons Belang uit Amsterdam. Deze onderneming verkocht de opstallen in 1901 aan het duo
Cornelisje Gorter en Arie Schuijt. In 1910 werd koopman Theodor Uthermöhlen de eigenaar. Drie jaar later,
in 1913, kwam het pand in handen van E.J.M. Stumpel
die er een drukkerij in vestigde.
Sinds 1913 verscheen "Onze Courant", toenmalig
wapen in de emancipatiestrijd van het katholieke
volksdeel, drie maal per week in een oplage van 2500
exemplaren. Tien jaar later werd het blad een dagblad.
"College, het zal u duidelijk zijn dat genoemd pand
voor de stad niet alleen op/aan een historische plaats
ligt, maar ook een belangwekkende rol heeft gespeeld
in Hoorns geschiedenis vooral gedurende de eerste
helft van deze eeuw. Alleszins redenen om het gebouw
in het historisch stadsbeeld, gelegen aan Hoorns fraaie
verdedigingsgracht, te behouden en te behoeden voor
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het aanstormend ontwikkelingsgeweld nu de drukkerij gaat verhuizen."
2. De schoolgebouwen gelegen aan de Draafsingel 37
en in het verlengde daarvan die gesitueerd aan de.
Johan Messchaertstraat OP, de nummers 1 en 3. Deze
schoolgebouwen dateren uit 1915, 1923 en 1933 en zijn
oorspronkelijk gesticht voor "het openbaar uitgebreid
lager onderwijs .. . gelegen aan den toegangsweg naar
de Rijkshoogereburgerschool" , aldus het raadsbesluit
van 19 oktober 1921. Pas in 1922 wordt die toegangsweg vernoemd naar de in dat jaar overleden internationaal beroemde Johan Messchaert. De drie gebouwen zijn, voor zover wij konden nagaan, ontworpen
door Jakob Faber, in de periode 1905-1933 gemeentearchitect van Hoorn. In hun bouwstijl en hun markante ornamenten (ook in het interieur) treffen we de
weerslag aan van de opvattingen over scholenbouw in
het eerste kwart van deze eeuw. De drie gebouwen die
een rijke onderwijsgeschiedenis kennen (o.a.
Gemeenteschool III, Openbare U.L.O., Margriet-

school) - het onderzoeken meer dan waard ! - zijn
thans in handen van het Horizon College. Geruchten
willen dat dit Regionaal Opleidingen Centrum over
een aantal jaren de genoemde gebouwen verlaat.
Overdracht aan de gemeente Hoorn ligt dan, gezien de
huidige wetgeving, voor de hand. En gelet op de voortvarendheid waarmee uw college aan de oostzijde van
de stad alternatieve parkeerruimten zoekt voor onder
andere het verlies daarvan op het Jeudje, lijkt de vrees
gerechtvaardigd dat sloop ten behoeve van parkeeroplossingen in het verschiet ligt. Ook sommige uitspraken, geuit in de discussies omtrent het z.g. Kwaliteitsplan, hebben ons daar.niet geruster op gemaakt.
3. Conform artikel 20 van de Wederopbouwwet verleende het Hoornse college van B & W op 7 mei 1953
de bouwvergunning aan het r.k. kerkbestuur van de
H.H. Cyriacus en Franciscus voor de bouw van de r.k.
V.G.L.O" thans gelegen aan de Johannes Poststraat 2.
De vergunning betrof een ontwerp van de Hoornse
architect H.J. Hermans die later ook het schoolgebouw van Werenfridus ontwierp aan De Keyzerstraat.
De stijl is uiterst sober en weerspiegelt opnieuw het
denken van die tijd over scholenbouw. Vrij snel daarna is dat denken radicaal veranderd, getuige bijvoorbeeld het gebouw van de huidige Technische School
Hoorn aan diezelfde straat. De bouw was destijds in
strijd met het uitbreidingsplan: het stratenpatroon ter
plaatse werd aangepast.
Thans is de Spinaker, Lesplaats voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs - Z.M.O.K. in het gebouw gehuis-

vest. Het schoolbestuur heeft het gebouw inmiddels
verkocht aan een projectontwikkelaar en - of de
sloopvergunning reeds afgegeven is of niet - opnieuw
dreigt een opvallend pand kenmerkend voor een
bouwperiode - uit het stadsbeeld te verdwijnen.
De Vereniging Oud Hoorn verzet zich met klem tegen
de heilloze ontwikkeling waarmee geleidelijk aan artefacten van Hoorns moderne bouwkunst, welhaast sluipenderwijs, uit het stadsbeeld verdwijnen. Hoorns bijzondere gebouwen uit de periode na 1850 zijn niet
groot in aantal. Een reden te meer om er bijzonder zuinig op te zijn. Wij vragen van u beschermingsmaatregelen binnen uw juridische mogelijkheden. Zijn die
niet toereikend, vragen wij, bent u dan bereid om snel
maatregelen te treffen opdat ook van de jongste bouwhistorie in Hoorn blijvend kan worden genoten.
Geacht college, wij vertrouwen erop dat u onze verzoeken meer dan in welwillende overweging zult willen nemen. Het behoud van de historische schoonheid
van onze stad vraagt daarom.
Hoogachtend, namens het bestuur van de vereniging
drs. A.G.F. van Weel
Voorzitter

Johan Messchaertstraat in de jaren twintig. Links de schoolgebouwen bedoelt onder punt 2 blaz. 172
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Gouda: een mooie dag uit!
Op 16 oktober j.l. bezocht een veertigtal leden in het
kader van de jaarlijkse excursie de stad Gouda. Ons
eerste rondleiding vond plaats in de Grote of St. Janskerk. Deze kerk is beroemd om haar zestiende-eeuwse gebrandschilderde ramen; er zijn er meer dan zestig. Ze werden geschonken door wereldlijke en geestelijke machthebbers, die zichzelf meestal ook in het
onderste gedeelte van het raam lieten uitbeelden,
zodat het volk kon zien hoe machtig en vroom ze waren. Zo staan of knielen Philips II en zijn vrouw Mary
Tudor, landvoogdes Margaretha van Parma, bisschoppen en de Gulden Vliesridders. Na de reformatie worden glazen cadeau gegeven door de Staten van
Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de
vrije steden van Holland die een relatie hadden met
Gouda.

Foto 2
eindigde in de overwelfde voormalige vleeshal onder
het stadhuis, waar nog steeds vlees wordt gesneden maar nu als beleg voor een uitstekende lunch (zie
foto 2).

Foto 1
Een deskundige gids wees op details, waar we anders
zeker aan voorbij zouden zijn gegaan.
Aangezien het zonlicht buiten de schitterende kleuren
van de glas-lood-ramen nog eens benadrukte, hadden
we er geen bezwaar tegen een wandeling te maken
langs de voormalige havens en grachten onder leiding
van de heer en mevrouw Hoek (zie foto 1). Langs het
woonhuis van Coomhert, theoloog, wijsgeer in de zestiende eeuw die zijn laatste levensjaren in Gouda doorbracht, werd ons veel verteld over voor Gouda belangrijke historische figuren en feiten. De tocht 's ochtends
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Foto 3

Het gotisch/renaissance stadhuis staat midden op de
Markt en maakt door het witte natuursteen en de rode
luiken veel indruk (zie foto 3). Tijdens de rondleiding
in dit byzondere gebouw werd ons op de bovenste verdieping de raadszaal getoond, maar veel interessanter
was het houten bouwskelet dat een aparte uitstraling
aan deze ruimte gaf.
De tweede stadswandeling eindigde in de vroeg 18eeeuwse schuilkerk van de Oud-Katholieken, oorspronkelijk de balzaal van het daar staande huis. Mevrouw
Hoek vertelde daar het één en ander over de geloofsstrijd tijdens de reformatie. (zie foto 4). De prachtig
bewerkte preekstoel was besneden door een voor zijn
geloof op de vlucht zijnde houtbewerker, die op die
manier voor lange tijd 'onder de pannen' was.

Foto 4

Gouda kwam in de vijftiende eeuw tot grote bloei door
bierbrouwerij en handel. Ook in Hoorn kunt u het
wapen van Gouda tegenkomen. Ook in Hoorn werd
Gouda's bier gewaardeerd. Toch is mij de rol van de
stad Gouda in verhouding tot al die 'gesponsorde' gla-

zen in de St. Janskerk en dat indrukwekkende stadhuis niet goed duidelijk. Dat ga ik nog maar eens uitzoeken. Maar daar is zo 'n excursie natuurlijk ook goed
voor. Belangstelling wekken!
F.U.

Westfries Museum: foto's Hoorn in de twintigste eeuw
Van het slapende stadje aan de Zuiderzee tot een dynamische woon- en winkelstad aan het LJsselmeer zou de
subtitel van deze tentoonstelling kunnen zijn.
Via een serie ansichtkaarten en foto's laat het museum
zien hoe de stad in de laatste honderd jaar is veranderd. Hierbij is geput uit de privé-collecties van M. van
der Zel, K. Burggraaf en mevrouw Rädecker, aangeV-Uld met ornamenten en tekeningen van verdwenen
ornamenten en straatmeubilair zoals uithangtekens en
gevelstenen. Daarnaast wordt in de tentoonstelling
een impressie gegeven van de spectaculaire stadsuitbreidingen die Hoorn met name na de Tweede
Wereldoorlog gekend heeft. Het werk van vooraanstaande architecten en planologen, uitmondend in
tekeningen en maquettes van het gebied rond
de Karperkuil en het Jeudje.
Ook zal werk van kunstenaars te zien zijn
zoals zij Hoorn in de loop van de eeuw gezien
hebben, hierbij kunnen genoemd worden de
beroemde Breitner, maar ook de Hoornse
schilders Adriaan Volkers en Peter de Rijcke.
In de Pronkzaal zal een expositie worden
ingericht over Hoornse fotografen in het
begin van de eeuw. Samensteller van dit
gedeelte is Olivier Havermans, die in dit blad
al een aantal malen een artikel aan dit onderwerp heeft gewijd. Deze fototentoonstelling
zal worden afgesloten met werk van toonaangevende hedendaagse Hoornse fotografen.
Het Breed

Voor de tentoonstelling is al contact gezocht met een
aantal verzorgingshuizen in de stad om te proberen
een aantal praatmiddagen voor ouderen tijdens de
duur van de expositie te organiseren.
Mochten er leden van Oud Hoorn zijn die tijdens deze
middagen als gespreksleider of -partner willen meedoen laten zij dan dit even weten aan Carel de Jong,
coördinator van de expositie.
Hoorn in de twintigste eeuw, van 24 december 1999
t/m 31 januari 2000 in het Westfries Museum, Rode
Steen 1, Hoorn. Tel. 0229-280028, fax: 0229-280029.
Open: maandag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Gesloten: 2e kerstdag en nieuwjaarsdag.

in de 20-er jaren
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KENT U JHIOOJRN OOJK ZO?
Femke Uiterwijk
Allereerst moet ik de inzenders
met enige schaamte vertellen dat
ik, gezeten voor mijn computer,
ervan overtuigd was dat foto twee
een onderdeel vormde van het
winkelfront van de firma Welkers
en dat ligt in het Hoornse rondje.
Ik dacht nog wel het nog even te
controleren, maar daar is het niet
van gekomen!
Sommige inzenders vragen zich
dan ook terecht af, wat ik onder
het Hoornse rondje versta. Nu,
zeker niet het Grote Oost, waar in
1906 het pand nummer 36 verbouwd werd tot vleeswinkel en
woning ,waarbij de voorgevel met
jugendstil-achtige
onderdelen
werd verrijkt. En het ornamentje
van foto 2 is daar een onderdeel
van.
Deze verbouwing vond plaats op
last van de heer Doets, vleeshouwer en varkensslager. Na hem
nam T. Koning de slagerij over.
Veel mensen uit het havenkwartier deden hun inkopen bij deze
winkel, die later werd overgenomen door slager Zunnebeld. Deze
verlegde zijn werkzaamheden in
1971 naar het pand, Rodesteen 6.
De deur van foto 3 is de ingang
van dit pand. Een jaar of twee
geleden is de familie Zunnebeld
gestopt met de slagerij. U kunt er
nu een dranltje nuttigen, wat met
zich meebrengt, dat er reclame op
de gevel is aangebracht!
Het huis op foto 1 is te vinden op
de Bierkade nummer 14. Het
vormt wat de onderpui betreft een
geheel met de timmermanswerkplaats, de nummers 15 en 16. Het
gehele blokje is eigendom van de
familie Kaat. De stuc-ornamenten
rond de deuren en ramen zijn typische laat 19e-eeuwse versieringen.
Aan de gietijzeren rand langs de
nok ontbreken jammer genoeg
enkele onderdelen. In de panden
zijn twee eerste stenen gelegd op
23 juni 1889 door J. de Jongh Hz.,
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6 jaar oud. Zoals in die tijd wel
gebruikelijk loopt langs de dakrand een tegeltableau van geglazuurde stenen.
En dan de twee bovenlichten. Het
bovenlicht met de fiets zit inderdaad in het huis Westerdijk 50 van
de familie Van Vliet.
Deze familie heeft al heel lang veel
met tweewielers te maken.
Zo'n bovenlicht spreekt dan voor
zichzelf. Het raam is gemaakt door
Kees Koopman, echtgenoot van
Marjo Koopman, ooit wethouder
van onze stad. Allebei jammer
genoeg al overleden.
Foto 5 laat het wapen van Hoorn
zien boven de ingang van boekhandel Bakker aan de Nieuwstraat.
De heer Dirk Bakker vertelde mij
dat het oorspronkelijk boven de
deur van het ouderlijk huis van
zijn vrouw zat.
Dat huis stond in de Kruisstraat op
nummer 18 en de eenhoorn zat er
al in toen de schoonouders van de
heer Bakker er gingen wonen. Van
dat huis is het overgeplaatst naar
de boekwinkel.
Er werden tien oplossingen ingestuurd door:
G.M. Lampe, M.C. Mes, J.C. Opmeer, J. Zwarekant, J. Baart, Ciel
en Gerard Lampe, Arnold de
Wolff, M.G. Remmer, Fam. Semler,
Rik Singer en Mira en Hennie
Webster.
Helaas kan ik de winnaar geen
tekening over Hoorn meer aanbieden, maar de vanouds bekende
boekenbon van vijfentwintig gulden is ook niet te versmaden.
De winnaars zijn geworden: Mira
en Hennie Webster.
Dan nu enige informatie over de
nieuwe foto's:
Foto 1.
Om te beginnen een poortje langs
de rand van de binnenstad. Bij

velen welbekend, omdat ze in een
bepaalde periode van hun leven
iedere dag van deze ingang
gebruik maakten.
Foto 2.
Dit raampje is wel heel goed
beveiligd. Niet alleen door de ijzeren roeden, maar het is ook nog
stevig dichtgemetseld! Het bevindt zich niet in een woonhuis,
maar in een opvallend gebouw in
het noorden van de stad.
foto 3.
Deze deur wordt niet meer
gebruikt. Misschien in noodgevallen. Er zijn nog meer van deze
deuren en ze maken onderdeel uit
van een gebouw waar het wel
goed toeven is, maar waar het zitcomfort wat te wensen overlaat.
Foto 4.
1648, het eind van de tachtigjarige
oorlog, maar dit jaartal is om een
andere reden onder deze dakkapel
geplaatst.
Hoewel, het huis heeft wel met
schietgerei te maken.
Overigens geeft de foto de achterkant van het betreffende pand
weer.
U zult u dus op een binnenterrein
moeten begeven, wilt u dit jaartal
kunnen aanschouwen.
Foto 5.
Een varkensslachterij in de stad
mag allang niet meer, maar toch
zit dit t~geltableau er nog. En dan
het erkertj e erboven! Niet in het
Hoornse rondje, maar er wel vlakbij!
Oplossingen moeten voor 1 februari 2000 worden gestuurd naar
Femke Uiterwijk, Grote Oost 98100, 1621 BZ Hoorn; ze mogen ook
door mijn brievenbus worden
gegooid.
Ik hoop dat er ook weer nieuwe
mensen mee doen. De opgaven
zijn wel te vinden, dacht ik zo.
Veel succes!

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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De klanken van het carillon
Albert de Graaf
Dit jaar, 1999, waren er ten aanzien van het carillon
wel enige speciale klanken te beluisteren.
Het door de Vereniging ingestelde Klokkenfonds had
als resultaat dat opdracht gegeven kon worden voor
de gieting van twee zware klokken, die het carillon
eindelijk de basis zouden geven om een volledig repertoir ten gehore te kunnen brengen. Nevens de acties
van de Carillonverenging zelve bleek de Gemeente
Hoorn ook bereid om de gieting van een der klokken
voor haar rekening te nemen, voorwaar een weids
klinkend gebaar!

De sponsornamen op één van de nieuw e klokken van
het carillon.
Gewicht: 2. 755 kilo

Op donderdag 27 mei 1999 werd dan het voltooide
carillon feestelijk in gebruik genomen. Vele genodigden en leden waren aanwezig bij dit gebeuren.
Hoezeer zou het de stichters hebben verheugd dat hun
inspanningen op deze wijze konden worden afgesloten: een volwaardig carillon van maar liefst 52 klokken, geschikt om alle beiaardmuziek van verleden en
heden klinkklaar ten gehore te brengen!
De beiaardconcerten 1999 mochten zich verheugen in
een toenemende belangstelling. Debet daaraan is zonder twijfel de in gebruikname van de luisterplaats in
de tuin van de Statenpoort. Ver van het waanzinnige
geraas van opgevoerde brommers en scooters, zomede auto's, die kennelijk van alle Hoornse overheden
permissie hebben ontvangen de 100 km limiet te overschrijden, kon het publiek op welhaast serene wijze
genieten van de klanken van ons klokkenspel. Zoals
immer beroerden bekwame beiaardiers het toetsenklavier. Een ingebruikname- en openingsconcert van
onze stadsbeiaardier Frits Reynaert; extra concerten
in het kader van het festival Oude Muziek Nu; Tom van
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Peer uit Antwerpen met een ongedacht kwaliteitsconcert, de ene na de andere verrassing viel tuimelend in
klokklanken uit de toren. De frêle Liesbeth Janssens
toonde ongewone geestdrift en kracht in haar beiaardspel. De Suite Populaire Bresilienne deed menig voorbijganger stilstaan. Dit beluisterende behoeft men zich
niet verwonderd te betonen dat ze zilver behaalde op
de Internationale Koningin Fabiolawedstrijd in
Mechelen. Daar worden nogal wat eisen gesteld! De
concertreeks werd op rond Hollandse wijze besloten
met een optreden van de beiaardier Frans Haagen,
stadsbeiaardier te Rijssen en Epe.
Om met genoegen terug te zien op een geslaagd concertjaar moet met nadruk worden gesteld dat de organisatie van het ganse gebeuren veel werk en inzet
vraagt van onze bestuursleden en niet in het minst van
onze adviseur Frits Reynaert.
Voordat ook maar enige toets en klepel worden
beroerd is er een meer dan stevige klokspijs aan
arbeid verricht. Dat alles wordt in niet geringe mate
gestimuleerd door onze trouwe ledenschare, die in
grote mate boven het vastgestelde contributiebedrag
van f 15,- wat extra gaven overmaakt.
Ons carillon is van iedereen, daarom handhaven we
deze contributie ook. Zou het voor U nu zo'n bezwaar
zijn toe te treden als lid van onze Vereniging Het
Carillon te Hoorn?
Meldt U aan en zet drie keer een vijfje om in waarlijk
klinkende munt!
Opgave adres: Grote Oost 31, 0229-211073

7 april 1999. De twee nieuwe klokken die het Grote
Kerk carillon vervolmaken, staan klaar voor de hijskraan op het Kerkplein

Inhoudsopgave 1999
Kwartaalblad; redactie; lezers

Henriëtte Gorthuis
Frans Zack

Het kwartaalblad ingepakt
Lezers schrijven
Oude muziek nu
Redactiecommissie op excursie

10
41, 71, 115, 158
18
165

Lezingenprogramma Oud Hoorn seizoen 1999/2000
Jaarverslag 1998
Verslag van de najaarsledenvergadering
Verslag van de voorjaarsledenvergadering
Aanwinsten van het Documentatiecentrum
Feyken Rijp in het Documentatiecentrum
Gouda, een mooie dag uit
Ledenexcursie naar de stad Gouda
Jaarcijfers Oud Hoorn 1998-1999
Van de bestuurstafel

109
14
66
110
69
152
174
76, 109
16
11, 59, 100, 148

Vereniging

P.M. Huisman
P.M. Huisman
P.M. Huisman
Christ Stoffelen
Christ Stoffelen
Femke Uiterwijk
Marit Veerman/Rudi Kleintjes
W.L. van der Waal
A.G.F. van Weel
Stadsbeeld

Glas-in-loodraam oude Sint Jan is klaar
De klanken van het carillon
Albert de Graaf
Samen sterk of samen ten onder (Lutherse Kerk)
Albert de Graaf
Laatste drukkerij uit de binnenstad
Henk Saaltink
W.L. van der Waal/A.G.F. van Weel Stadsbeeld; restauraties, wijzigingen, verval
Voorlopige resultaten van opgravingen op Jeudje
Tosca van de Walle
Bedreigingen in de eerste schil
Ton van Weel
Hoorns grootste klok gegoten
Ton van Weel
De opgravingen aan het Jeudje
Ton van Weel
Stadsgeschiedenis
Albert de Graaf
Volkert J. Nobel
Trudy de Rooy-Fikke
Henk Stam
Ben van Tartwijk
Kees Veken
Ton van Weel
Henk van Woesik
Arie van Zoonen

28
178
45
135
34, 82, 130, 166
139
171
44
122

Vereniging Het Carillon Hoorn 75 jaar
Driekwart eeuw Westfries Genootschap
Gouw 7 'ademt' het eeuwenoude verleden
Veel nering in het Venenlaankwartier
Het journaal van Commandeur Raven
De melkzaak aan de Achterstraat
Risdam, een Hoornse stadswijk
Willem Cornelisz. Schouten
Hoornse herbergen de eeuwen door

157
116
95, 144
88
29, 112
46
72, 134
19
51

Corrie Boon
Klaas Jelle v.d. Hoek
v.d. Louw
Rogier Overman
Rogier Overman
Trudy de Rooy-Fikke
Jaap Schaper
Ton van Weel
Frans Zack

Drie nieuwe bestuursleden (Veerman, Van Iersel, Moeskops)
Vijf Agatha's door de eeuwen heen
De mensen moeten ook niet alles weten (A. de Graaf)
De fietser op het ijs en een keurige heer (A. de Graaf)
Van broodventer tot fabrieksarbeider (Eelke Overman)
Verzamelaar en Horinees in hart en nieren (G.v.d. Zei)
De veearts op een motor (F.M. de Leur)
Albert, hij draait er nooit omheen (A. de Graaf)
Albert de Graaf, einde van een tijdperk
Pim van der Waal paste 15 jaar op de financiën

87, 169
128
8
7
105
153
99
6

Rubrieken
Henk Saaltink
Femke Uiterwijk
Femke Uiterwijk

Men vraagt ons
Hoe Hoorn veranderde
Kent u Hoorn ook zo?

Personen

3

75

23, 77, 124, 159
48, 92, 136, 180
32,64, 120, 176

179

HOE HOORN VJERANDJERDJE
Femke Uiterwijk

Deze villa van de familie Van de Bloquery, Koepoortsweg 35 zal het eerste onderkomen van het St.
Jans Gasthuis zijn.
Het wordt gekocht op 19 december 1912. Op 13 april
1931 worden dit en nog enkele er naast gelegen pan-

den gesloopt voor de bouw van een nieuw St. Jan. Na
1983 verdwijnt ook dat voor het verpleeghuis
Lindendael. Rechts nog net zichtbaar de toren van de
kapel en een stukje van het erachter gelegen klooster
voor de nonnen-verpleegsters.

Het begin van de Koepoortsweg, even na 1900. Gezien
vanaf de stad komend. Rechts liggen wat hopen zand
en stenen.Waarschijnlijk werd één en ander gebruikt
bij de bouw van de huizenrij rechts op de foto, dus
voor de spoorlijn. De spoorwegovergang was er toen

al een jaar of achttien. Langs het pand, links op de

180

hoek (waar volgens G. v.d. Zei de weduwe Verwijs buiten staat) loopt de rails voor de paardetram richting
Enkhuizen met een bocht de Koepoortsweg op, tussen
de witte paaltjes door.

