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Veertig stuks groot ABC-boeken in soort 
Een Hoornse boekhandel in de achttiende eeuw 

Henk Saaltink 

Werd er in Hoorn veel gelezen? 
Af gaande op het artikel van Frans Zack ''Laatste drukkerij nu uit de binnenstad ver
dwenen" well . Hij gaf daar een opsomming van het aantal drukkers dat in de laat
ste vijftig jaar in Hoorn aktief was: Bakker in de Nieuwstraat, Bockxmeer later 
Schneiders aan de Veemarkt en het West, Butter!West-Friesland aan het Kleine 
Noord, Edecea op de Italiaanse Zeedijk, Houdijk en Klaassen, beide aan het Grote 
Oost, Koopmans op het Munnickenveld, Mels op de Veemarkt, Schrickx in de 
Kerkstraat, Stumpel aan het Grote Noord, Van Vliet, een jonkie, aan de 
Drieboomlaan en daarna aan de Verlengde Lageweg en tenslotte Vermande, maar dat 
is heel lang geleden, aan de Koepoortsweg. In de veronderstelling dat alles wat deze 
mensen produceerden, ook in Hoorn gelezen is, waren de Horinezen een belezen volk. 
Hoe lang eigenlijk al? 

Voor zover we nu weten, begon ene Edze Hermanzoon 
omstreeks 1580 in Hoorn met het drukken van de eer
ste boeken2. We weten eigenlijk weinig van die boek
drukkers uit het verleden. Wat drukten ze? Als goede 
ondernemers richtten ze zich naar hun klanten, dus de 
vraag moet luiden: wat wilden deze klanten graag 
lezen? Dat zal voor de Hoornse regent weer wat 
anders geweest zijn dan voor het eerste beste boertje 
uit Wognum. Of las de inwoner van Wognum mis
schien helemaal niet? Er is de laatste tijd nog al wat 
onderzoek verricht naar de productie en consumptie 
van drukwerk in het verleden, ook voor Hoorn. Er ver-
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Bespiegelingen over den staat der rechtheid (1763) 
van de verlichte schrijfster Betje Woiff De doopsge
zinde uitgever Tj. Tjallingius te Hoorn was van 
1763 tot 1778 uitgever van Woiff 

scheen een catalogus van alle in Hoorn gedrukte boe
ken van voor 17703 als proefproject voor de STCN 
(Short-Title Catalogue, Netherlands), een catalogus 
van alle in Nederland verschenen publicaties en van 
Nederlandse publicaties verschenen in het buitenland. 
Ik wil proberen in dit artikel wat meer inzicht te krij
gen in de vragen wie er in Hoorn zo'n tweehonderd 
jaar geleden las, wat er gelezen werd en tegelijk iets 
laten zien van de methoden die gebruikt worden om 
dat soort vragen te beantwoorden. Ik ben me ervan 
bewust dat je op een plaats als deze maar een heel 
klein deel van de hier gestelde vragen kunt beant
woorden. 

Boeken lezen 
Ons onderzoel.tje gaat dus eerst om de vraag: Wie las? 
Om tot de groep van de lezenden te behoren, moet je 
in ieder geval de techniek van het lezen beheersen. 
Tweehonderd jaar geleden was een groot deel van de 
bevolking nog niet zo ver. Hoewel, het percentage alfa
beten in Nederland vertoont na de middeleeuwen 
voortdurend een stijgende lijn. Nederland behoorde 
tot de groep landen met een relatief hoog percentage 
mensen die een voor hen liggend stuk drukwerk kon
den begrijpen4. Die groep bestond verder uit de 
Scandinavische landen, IJsland, Pruisen en Schotland. 
In landen als België, Engeland, Frankrijk en de Donau
monarchie was het analfabetisme veel hoger. In de 
eerstgenoemde groep waren de lutherse en vooral de 
gereformeerde kerk overheersend, geloofsrichtingen 
waar sterke nadruk gelegd werd op eigen bijbellezing 
door de gemeenteleden. Rond het midden van de 17e 
eeuw lag het percentage analfabeten bij de mannen in 
de steden van Holland op rond 40% en voor vrouwen 
op 65%. Tweehonderd jaar later (maar toen hadden we 
inmiddels de onderwijswetten o.a. van 1806 van Van 
der Palm gehad HWS) waren deze percentages gezakt 
tot respectievelijk 15 en 30%5. Al te precies moeten 
deze cijfers niet genomen worden. Het criterium of 
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iemand in staat was te lezen is achteraf alleen te con
troleren via het feit of hij of zij indertijd in staat was 
zijn handtekening te zetten. Daarbij mogen we niet 
vergeten, dat het basisonderwijs in de l 7e en rne eeuw 
begon met het leesonderwijs en pas in een volgende 
fase met schrijven. Op een bepaald moment als de 
leerling zo ver was dat hij spellend kon lezen, d.w.z. 
dat hij of zij eerst de losse letters herkende en deze 
dan aan elkaar kon voegen tot een woord, mocht hij 
zich gaan oefenen in de schrijfkunst. Na enige oefe
ning kon de leerling dan ook wel zijn of haar naam in 
moeizame hanepoten onder een officiëel stuk teke
nen. Het woord handtekening zegt hier al genoeg. Veel 
verder kwam men vaak niet, zeker niet zover dat men 
een behoorlijk boek begrijpend kon lezen. Want letters 
achter elkaar opzeggen, is nog geen lezen. Als we nu 
dus zo'n houterige handtekening onder een stuk vin
den betekent het nog niet dat de eigenaar ervan 
behoorlijk kon lezen. Toch wijst het steeds minder ver
schijnen van kruisjes in plaats van een handtekening 
in de zeventiende en achttiende eeuw op toename in 
de geletterdheid6. 
De laatste jaren is het leesonderzoek een andere rich
ting ingeslagen. Meer dan in de grote menigte die zich 
al letters spellend moeizaam door een tekst heen kon
den werken, was men geïnteresseerd in de groep die 
werkelijk las. Al spoedig had men begrepen, dat de 
groep van de leesvaardigen (de mensen die begrijpend 
lazen) veel en veel kleiner was dan die van de gelet
terden (die de woorden en de letters spelden). Het 
onderzoek richtte zich op de administraties van boek
handelaren. Men begon met een analyse van klanten
boeken van deze ondernemingen. Klantenboeken zijn 
registers waarin boekhandelaren noteerden wat ze op 
een bepaalde dag aan een klant hadden verkocht of 
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welke diensten (bijv. het inbinden van een boek) zij 
voor hem hadden verricht. Deze administratie was 
toen noodzakelijk, omdat men tot ver in de negentien
de eeuw de gewoonte had slechts éénmaal per jaar de 
uitstaande rekeningen te voldoen. Aan de hand van 
deze klantenboeken onderzoekt men, wie er wat bij de 
betreffende ·boekverkopers hebben gekocht of welke 
diensten de klanten hebben laten verrichten. Het is 
dan nog niet zeker, dat die klanten de gekochte boe
ken ook gelezen hebben, maar als men een zekere fou
tenmarge in acht neemt, is men toch al een aardig eind 
op weg bij de beantwoording van de vraag wie las 
wat? Men gaat er dan van uit, dat degene die een boek 
koopt bij een boekhandelaar de inhoud van dat boek 
kan en wil lezen. 
Helaas is het aantal bewaard gebleven klantenboeken 
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gering. Het beperkt zich wat de achttiende eeuw 
betreft tot de plaatsen Middelburg: boekhandel Van 
Benthem (onderzoek door Kloek en Mijnhardt); Zwol
le: boekhandelaren Martinus Tijl, W.E.J. Tjeenk Willink 
en J.M.W. Waanders (onderzoek door Brouwer) en 
Den Haag: Van Cleef7 (onderzoek door De Kruif). De 
Kruif werkt wel met klantenboeken, maar ook met 
boedelbeschrijvingen. 
Hoftijzer die de onderzoeken in genoemde studies 
heeft doorgerekend, komt tot de conclusie, dat in 
Middelburg en in Zwolle slechts 10% van de bevolking 
bij de genoemde boekhandels klant was. Van die klan
ten kocht de meerderheid slechts af en toe iets bij de 
boekhandel, was een vierde deel een regelmatige afne
mer en kocht maai: 1 % vaak boeken. Dat zou erop 
neerkomen dat slechts 4% van de bevolking van Mid
delburg en Zwolle leesvaardig was, dat wil zeggen re
gelmatig boeken las. Wel werden boeken door de hele 
sociale pyramide van de bevolking gelezen, met uit
zondering van de allerlaagste groepen. Dus ook aan de 
sociale top las een deel weinig of nooit. Dat zullen 
hoofdzakelijk vrouwen geweest zijn. De regenten en 
de bovenlaag van de burgerij lazen ongeveer hetzelf
de8. 
Men vraagt zich af, of het wel geoorloofd is van studies 
die zich op slechts drie Nederlandse steden richten het 
leesgedrag van de hele Nederlandse bevolking afte lei
den. In een universiteitsstad als Leiden of Utrecht zal 
het lezend publiek toch anders zijn samengesteld dan 
in Zwolle. Ik zou voor een onderzoek over leesgedrag 
in Hoorn indien mogelijk van een andere methode 
gebruik willen maken. 

Een waardevolle boedelbeschrijving 
Misschien kunnen we het verhaal van de Hoornse 
wereld van het boek in het verleden opbouwen rond 
de eenvoudige boekhandelaar Jeuriaan Bakker. Niet 
omdat we een klantenboek van hem hebben ontdekt 

maar omdat een notaris kort na zijn overlijden van de 
boekenvoorraad in zijn winkel een inventaris opmaak
te. Jeuriaan werd op een voor ons niet meer te achter
halen tijdstip en plaats geboren als zoon van Willem 
Bakker, huwde op 11 mei 1792 ene Cornelia Bartelings 
en overleed 22 maart 1796, een goed jaar nadat de 
patriotten met hulp van de Fransen waren terugge
keerd. Hij was niet geheel onbemiddeld, want bij zijn 
overlijden viel hij in de klasse van f 3,-, wat betekent, 
dat hij een vermogen had van tussen de f 300,- en 
f 2000,-. Hij had geen eigen huis, maar woonde in een 
pand dat hij had gehuurd van de horlogemaker 
Hendrik Starre voor 22 gulden en 10 stuiver per kwar
taal. In de politiek onrustige jaren 1785 tot 1787 had hij 
zich een vurig aanhanger van de patriotten getoond, 
want zijn naam komt voor op verschillende petities 
waarmee deze partij het stadsbestuur bestookte. Hij 
noemt zich in die tijd drukker en boekverkoper. Dat 
klopt wel zo ongeveer, want in de lijst van de boedel9 
die bij zijn overlijden werd opgemaakt wordt die druk
kerij met name genoemd en ook, dat daar een 'druk
pars (=pers) stond met twee verschetten 10 en enige 
kasten met letters als Kanon, Romein, Duits' enz. 
Als we verder gaan speuren naar aktiviteiten van 
Bakker als uitgever in de hierboven genoemde STCN 
vinden we twee publikaties. In 1786 verscheen er bij 
J. Verlem in Amsterdam en een aantal andere uitgevers 
waaronder 'Bakker in Hoorn: Aan het volk van 
Holland, byzonder op het platteland'. Verlem was een 
van de bekendste patriotse uitgevers van Nederland 
onder meer van de zeer invloedrijke periodiek De poli
tieke Kruyer. De titel van het boekje dat Verlem in 
samenwerking met Bakker en anderen uitgaf, was een 
verwijzing naar Aan het volk van Nederland van de 
bekende patriot Van der Capellen tot den Poll. Verlem 
heeft het risico van het verspreiden van patriotse 
ideeën niet alleen willen dragen en een aantal mede
standers als mede uitgevers gezocht en bereid gevon-
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den. De andere uitgave Iets over de vrijheid, Haarlem 
1796 was ook weer geen produkt van Bakker maar van 
een ons onbekende C. v.d. A. Waarom deze drukker 
zijn naam heeft verborgen, is niet bekend. Na de inval 
van de Fransen in 1795 werden de patriotten niet meer 
vervolgd. 
De reden van het uitgeven van een boek samen met 
een ander was meestal politiek, niet financieel. Het 
ging om dunne pamfletten met een lage kostprijs. 
Bakker was overigens lang niet de belangrijkste uitge
ver van patriottisch drukwerk in Hoorn. Een veel gro
tere omzet en naam had Jan Breebaart (1764-1800), 
een van de kopstukken van de patriotten. 
De boedelbeschrijving van de drukkerij/boekwinkel 
werd opgemaakt op een moment dat deze nog volledig 
in bedrijf was, zodat we met die beschrijving een goed 
beeld krijgen van hetgeen op het eind van de 18e eeuw 
tot een dergelijke onderneming behoorde. Het geheel 
was een bescheiden onderneming. Bij het overlijden 
van de eigenaar werd net àls bij het huwelijk f 3,- aan 
belasting betaald.Dat betekent dat het vermogen van 
Bakker intussen niet verminderd was. De zaak was 
redelijk gezond. Grote schulden die als ze er waren, in 
de boedelbeschrijving hadden moeten staan, ontbra
ken. 
De reden voor het opmaken van de boedelbeschrijving 
is een testament dat Jurriaan Bakker en zijn vrouw 
door notaris Jan Schuurman lieten opmaken op 23 
februari 179611. In de tekst van het testament staat, 
dat de man ziek te bed lag. Dit is een gebruikelijke for
mule wanneer men vermoedt, dat één van de beide in 
het testament genoemde partijen, binnenkort zal over
lijden. De man en vrouw komen verder ook weer vol
gens een gebruikelijke formule overeen, dat de langst
levende van de beide partijen voogd over de eventuele 
kinderen zal worden en administrateur of administra
trice over de boedel. Als er geen kinderen zouden zijn 
zou hij zijn vader tot mede-erfgenaam benoemen voor 
diens blote en legitime portie, d.w.z. dat de vader dat 
deel van de erfenis zou krijgen, als hem volgens het 
geldende erfrecht toekwam en niet meer. 
Er waren geen kinderen, de vader werd mede-erfge
naam en op diens verzoek werd er een boedelbeschrij
ving opgemaakt. Boedelinventarissen zonder dat er 
minderjarige erfgenamen waren, kwamen niet zo vaak 
voorl2. Misschien vreesde de vader, dat zijn schoon
dochter meer zou meenemen dan haar toekwam. 

Nogmaals een Hoornse boekverkoper 
Zoals uit het voorgaande blijkt, is een magazijnlijst als 
die van Bakker heel goed te gebruiken als voorbeeld 
voor wat een Hoornse uitgever in die tijd in voorraad 
had. Er zijn natuurlijk wel meer inventarislijsten met 
boekenverzamelingen bewaard gebleven. De daarin 
voorkomende boekverzamelingen kunnen echter over 
een lange periode ontstaan zijn. Van Bakker mag wor
den aangenomen, dat hij juist die boeken in voorraad 
had, die door zijn klanten gewenst werden. 
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Voor het bepalen van de Hoornse smaak lijkt dus een 
analyse van de boekenvoorraad van Bakker het beste 
middel. Daarvoor heb ik deze naar inhoud en vorm in 
veertien groepen ingedeeld, die ik voor het grootste 
deel uit de studie van Brouwer heb overgenomenl3. 
0. Algemeen (encyclopedieën e.d.). 1. Theologie. 2. 
Filosofie. 3. Rechten/bestuur/economie. 4. Geschiede
nis/aardrijkskunde. 5. Literatuur/taalkunde/muziek/
overige kunsten. 6. Natuurwetenschappen. 7. Toege
paste (ambachtelijke) wetenschappen. 8. Schoolboe
ken/elementaire leerboeken. 9. Kinderboeken. 10. 
Tijdschriften met gemengde inhoud. 11. Kranten. 12. 
Prenten. 13. Niet nader te bepalen werk.14 
De lezer van nu moet begrijpen dat rubrieken als infor
matica in de 18e eeuw nog niet voorkwamen. 
De boekenvoorraad is opgenomen in een beschrijving 
die de hele boedel bevat. Alles wat tot de boekhandel 
en drukkerij behoort wordt duidelijk van het huishou
delijk materiaal gescheiden en is aangegeven als Goe
deren behoorende tot de drukkerij, boek en papier
winkel. Het huis was waarschijnlijk van het gebruike
lijke Hoornse type met een hoog voorhuis en daarach
ter een binnenhaard. De boekwinkel was in dit geval 
ondergebracht in het voorhuis want er staat: In 't 

voorhuis. 
Een toonbank, winkel en winkelbordenl5, glazenkas
je en 't geen verder tot dezelve winkel is toebehooren
de: Boeken in quarto .. . 

De boekenvoorraad werd in zijn geheel onder het 
hoofdje 'voorhuis' genoemd. Of dit betekende, dat de 
hele boekenvoorraad in het voorhuis, dus in de winkel 
was opgeslagen, heb ik niet kunnen achterhalen. De 
boeken werden opgesomd naar grootte en soort: boe
ken in quartol6, in octavo en kerkboeken. Daarna de 
schrijfboeken en de verschillende soorten papier. 
Door de boeken volgens grootte in de kast te zetten, 
won men ruimte. 

Bestsellers en boeken in soorten 
De boekenvoorraad in de winkel van Bakker omvatte 
317 titels, waarvan enkele in meerdere exemplaren 
aanwezig waren. De kerk-.en schoolboeken laat ik 
daarbij vooralsnog buiten beschouwing, omdat de 
voorraad daarvan meest uit enkele tientallen exempla
ren bestaat en we dus met een volkomen andere maat
staf moeten rekenen.De andere uitgaven waren zelden 
met meer dan met één deel aanwezig. Bij de kleine 
groep die met twee tot vijf exemplaren vertegenwoor
digd waren, zal het waarschijnlijk gegaan zijn om po
pulaire uitgaven, waarbij we niet moeten vergeten, dat 
in die tijd sommige theologische turven tot de bestsel
lers gerekend konden worden. Ik noem hier dan deze 
bestsellers: Volksliedjes met 5 exemplaren, Vader
landsche liederen (4 ex.) Mogelijk is het een winkel
dochter! 7, een boekje vol oranjegezinde feestzangen, 
dat niemand meer wilde hebben na de vlucht van de 
Prins van Oranje naar Engeland en de komst van de 



patriotten en hun Franse vrienden in 1795. Pit en merg 
van Goedhart, een werkje over goochelen (4 ex.), Ver
korte Vaderlandsche historie ( 4 ex.), Kindergedigten 
van Hiëronymus van Alphen (3ex.). De rest bestaat uit 
theologie: Apologie18 van G. Kuijpers (2), Wet der 
schaduwen van B.Hernikhuijzen (2), 's Werelds 
schouwtoneel (2), S. Oomius, Onderwijs in de prac
tijcq (2), J . Mark, Merg der godgeleerdheid (2) en G.J. 
Nahuys, Kort begrip (2). 
Als we alle boeken over de verschillende catagorieën 
verdelen krijgen we het volgende beeld (tabel 1). 

TABEL 1: SOORTEN BOEKEN FIRMA B~R, HOORN 
1796 
Categorie aant. % 

0. Algemeen (Encycopedieën e.d.) 
1. Theologie 118 37,2 
2. Filosofie 22 6,9 
3. Rechten, bestuur, economie 23 7,2 
4. Geschiedenis, aardrijkskunde 31 9,8 
5. Literatuur, taalkunde, muziek, 

overige kunsten 55 17,3 
6. Natuurwetenschappen 7 2,2 
7. Ambachtelijke (toegepaste) 

wetenschappen 4 1,3 
8. Schoolboeken, elementaire 

leerboeken 22 6,9 
9. Kinderboeken 

10. Tijdschriften met gemengde 
inhoud 

ll. Kranten 
12. Prenten 26 8,2 
13. Onbepaald 9 2,8 

Totaal 317 100 

Het allerzwaarst kaliber 
Als de voorraad van de boekwinkel van Jurriaan Bak
ker overeenkomt met de vraag van zijn klanten en ik 
kan niet direct een reden bedenken waarom dat niet 
zo zou zijn, ging de belangstelling van deze klanten 
hoofdzakelijk in de richting van godsdienstige werken. 
Meer dan een derde van zijn voorraad bestond zoals 
uit bovenstaande tabel blijkt, uit theologie. Het is op
merkelijk, dat zelfs de notaris onderscheid maakt tus
sen de kerkboeken: bijbels, testamenten, passieboeken 
en avondmaalsboeken die onderling alleen verschillen 
wat band betreft (segrijnl9, Frans Spaans of Turks 
leer) of in de lettergrootte ( dessendiaan20) en de theo
logische werken . Kerkboeken gebruikt men tijdens de 
godsdienstoefening, theologische werken voor studie. 
Het is een verschil dat door iedereen die met boeken 
omging, begrepen werd. 
Ze waren van het allerzwaarste kaliber, de theologi
sche folianten in het magazijn van Bakker. Boeken 

zoals Redelijke godsdienst van Willem à Brakel en 
Neêrlands Vloek en Zegen en Den Geestelyken Mensch 
van Florentius Costerus. Costerus was populair, want 
deze schrijver was in de tweede helft van de 17e eeuw 
predikant in Hoorn geweest. Al dit godsdienstig werk 
uit de 17e eeuw werd in de 1se nog met graagte gele
zen. Het behoort tot de stroming van de Nadere 
Reformatie, die de nadruk legt op praktische vroom
heid en een christelijke levenswandel. In de 13e eeuw 
kwam de nadruk meer te liggen op, zoals zij het noem
den, 'bevindelijke' d.w.z. emotioneel-mystieke bele
ving van het geloof21. Boeken van bevindelijke schrij
vers als Hellenbroek, Witsius en Lampe verkocht Bak
ker ook nog steeds 
Een andere bron bevestigt de voorliefde van inwoners 
van Hoorn voor theologische literatuur. Volgens 
Kooijmans in zijn studie over de Hoornse regenten22 
stonden de hierboven genoemde werken niet alleen in 
het magazijn van de boekhandel van Jurriaan Bakker 
maar ook in de kasten van de Hoornse regenten. Ook 
bij de leden van het Hoornse stadsbestuur werd het 
grootste deel gevormd door de afdeling theologie. Via 
boedelinventarissen met veel boeken weten we, dat 
nadere reformatie en een bevindelijke beleving van 
het geloof niet alleen gevonden werd onder de regen
ten maar ook onder de burgerij . Voorbeelden zijn 
Hendrik Pregt (1731-1782), een roggebroodbakker aan 
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Te HOORN, Gedrukt by de WED: JACOB DUYN 

Boekdruljlcr en Vtrkoopfler op 'r Ouàl Noord. ' 

Verhandeling enz . van Jan Bent, uitgegeven door de 
wed. Jacob Duyn ca. 1748, die ook de Chronyk van 
Velius uitgaf 
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HUU'fVLTKS EEUKROON, 
TER GOUDE BRUILOFTE 

VAN DEN HEERE 

ANTHONY \VAARDENBURG, 
r.N JUt'VROUWE 

GEERTRUYD HOOGT\VOUD. 
CEf'IERD IN HOORN, DEX XX'" JCXJ", MDC'CL\'!I. 

Hoornse boekhandelaren gaven vaak dit soort fraai 
versierde gedichten uit. Dit is van de katholieke uit
gever Volkard Roos voor het gouden huwelijksfeest 
van de eveneens katholieke Anthonie Waardenburg 
en Geertruid Hoogtwoud. 

de Kuil23 en Frederik van Santen (1726-1797), loodgie
ter, beide welgestelde middenstanders. De bibliotheek 
van Pregt bestond uit 142 delen, met uitzondering van 
een beschrijving van Ceylon en een verloskundig 
handboek theologie. 

Verlichte Hoornse mensen 
Die sterke nadruk op theologische en kerkelijke lec
tuur was op het eerste gezicht wat vreemd. Want het 
eind van de achttiende eeuw was de tijd van de 
Verlichting. De Verlichting was een richting in het den
ken en de cultuur waarin door schrijvers en geleerden 
nogal kritisch gedacht werd over geloofszaken vooral 
in Frankrijk door figuren die men de philosophes 
noemde, als Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condillac 
en La Mettrie. De werken van de Franse philosophes 
ontbreken meestal in de Nederlandse bibliotheken. 
Ook in de hier behandelde lijst is slechts één werk van 
Voltaire, n.l. Gedachten te vinden. In Nederland was de 
neiging zich tegen de religie af te zetten niet zo groot. 
Lange tijd heeft men gedacht, dat de Verlichting aan 
Nederland voorbij was gegaan. Men is echter tot het 
inzicht gekomen, dat er een hele generatie van 
Verlichte schrijvers in Nederland heeft gewerkt, maar 
dat de Nederlandse Verlichting andere karaktertrek-
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ken vertoonde dan de Franse. 
Bakker had verschillende schrijvers uit de Neder
landse Verlichting in zijn magazijnen, zoals de 
Hoornse predikant Engelbert Matthias Engelberts, en 
het bekende schrijversduo Betje Wolff en Aagje 
Deken. Van Engelberts had Bakker in voorraad van de 
Bespiegelingen over de vier getijden des jaars, de 
deeltjes Zomer en Herfst, maar die waren ook al twin
tig jaar populair. Van Betje Wolff stonden de Econo
mische liedjes (ca. 1785) op de lijst. Een echt patriot
se schrijver op de lijst van Bakker met belangrijke her
vormingsideeën was de ex-predikant LJsbrand van 
Hamelsveld. Een voorbeeld van een werk dat met vrij 
grote zekerheid pas na 1795 gepubliceerd is, is de 
Grondwettige herstelling van de bekende Delftse 
patriot Gerrit Paape24 (1787), die een uiterst radicaal 
beeld schetst van het ontstaan van de Nederlandse 
staat25. Opmerkelijk is de ruimdenkendheid van 
Bakker die naast elkaar orthodox gereformeerde (nu 
Ned. hervormde) literatuur verkoopt naast werken 
met radicale staatkundige ideeën. 

Trenck de Pandoer en de Beschrijving van 's Hage 
Op de tweede plaats wat aantal betreft staan de litera
tuur en de overige kunsten. Daaronder valt de gewone 
ontspanningsliteratuur. Opvallend is het hoge aantal 
volksboeken, zoals de geschiedenis van Trenck de 
Pandoer, een held uit de strijd van de Oostenrijkers 
tegen de Turken, of de Levensgevallen van Robinson 
Crusoë in twee delen en de Levensgevallen van Roset
ta. Vaak ook komt men titels tegen als Tael en dicht
lievende oeff eningen, waarvan de maker en dus het 
karakter niet meer te achterhalen valt. 
Op de derde plaats staan met geschiedenis en aard
rijkskunde de plaatsbeschrijvingen van het soort van 
Velius' Chronyk. Vreemd is dat er van deze Chronyk 
maar één exemplaar vermeld wordt en dan nog maar 
een uitgave van 1648. Gezien het Vervolg op de Chro
nyk van Velius en de Kroniek van Klaas van Voorst 
was er toch wel belangstelling voor het allerjongste 
verleden in die tijd. Maar men zocht het liever in de 
Beschrijving van Brunswijk en Lunenburg, Rijkaut, 
Stant van het Turksche rijk of G. de Cretzes, Beschrij
ving van s Hage. 
De vierde plaats wordt ingenomen door een verder 
ongespecificeerde hoeveelheid prenten en de vijf de 
door de afdeling rechten, bestuur en economie. Hier 
vindt men nogal wat handboekjes voor notarissen 
- Kersteman, Over het notarisampt - en juristen en de 
voorstellen tot verandering van het staats- en stadsbe
stuur zoals het hiervoor genoemde boek van Paape. 

Voorraad en omzet 
Kerkboeken, schoolboeken, schrijfboeken, papier en 
schrijfbehoeften nam de notaris onder een apart hoofd 
in zijn beschrijving op. Opvallend zijn de grote aantal- . 
len die van deze artikelen in de voorraad voorkwa
men. Zoals bij de schoolboeken waarbij posten voor-



kwamen als 'elff cijferboeken' van Bartjes vier en 
zeventig catechismussen en zeven en twintig stuks 
dubbelde Hellenbroek26. Schrijfboeken, de 18e-eeuw
se variant voor onze hedendaagse schriften, leverde 
Bakker in folio, quarto of octavo of op een rolletje. De 
band kon omgeplakt zijn, of uit schapen- of rood leer 
zijn vervaardigd. De voorraad schommelde tussen de 
drie en vijf stuks per soort. Papier werd in allerlei 
soort en maten geleverd: ordinair, postpapier, vloeipa
pier en olijphantspapier. De voorraad liep uiteen van 
veertien riem à 1500 vel voor het gewone schrijfpapier 
tot een halve riem voor het cardoespapier. Schrijfbe
nodigheden als pennen, bouten en schachten27 had de 
boekhandelaar bij honderden exemplaren in voorraad. 
Voor de papiersoorten en verdere schrijfbehoeften 
was de omzet groot. Het heeft geen zin grote voorra
den van een artikel aan te leggen als er weinig van ver
kocht wordt. De prijs van deze artikelen zal niet hoog 
geweest zijn. Voor school- en schrijf- en kerkboeken 
moet dat in iets mindere mate gegolden hebben, als we 
naar de hoeveelheden kijken. Hoe groter de voorraad 
des te lager de prijs en des te groter de omzet. De prijs 
was laag, omdat de produktiekosten laag waren en de 
omzet groot omdat dit soort pennen na korte tijd al 
weer vervangen moesten worden. Bij een boek was de 
omzet laag, want een boek kon een mensenleven of 
langer meegaan, maar de prijs kon zeer hoog zijn. Bij 
de andere genoemde produkten lagen de waarden van 
prijs, omzet, en voorraad ergens tussen die van pen
nen en boeken in. De goedkope artikelen vormden het 
stevige fundament van het boekhandelsbedrijf. Pen
nen, papier en schriftboeken werden altijd verkocht, 
boeken waren vaak luxe produkten waaraan in slech
te tijden geen behoefte was. 
Over het drukwerk weten we niets, maar uit de aan

. wezigheid van een pers mogen we aannemen, dat er 
wel wat geleverd zal zijn. Bakker heeft zelfstandig 
geen belangrijke publikaties op de markt gebracht. 

Landelijk gemiddelde 
Het beeld dat we zo van de boekenverkoop in Hoorn 
krijgen wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. 
Han Brouwer laat in zijn studie over de Zwolse boek
verkoper Tijl aan het eind van de 18e eeuw28 zien, dat 
de inkomsten uit de verkoop van pennen en schrijfge
rei laag maar constant waren terwijl de boekenver
koop hevig kon fluctueren. Doordat in Zwolle de klan
tenboeken bewaard zijn gebleven wordt heel duidelijk 
gedemonstreerd, dat de verkoop van pennen en 
schrijfgerei het fundament van de boekhandel vorm
den. De grote voorraden schrijfboeken en pennen in 
Hoorn wijzen in dezelfde richting. In Hoorn kunnen 
we niet zien als in Zwolle, of de klanten hun boeken 
lieten inbinden bij de boekhandelaar maar het was een 
algemeen gebruik. In de 18e eeuw werden veel boeken 
in papieren banden geleverd. Een binder bond daarna 
de boeken in naar smaak en keuze van de eigenaar. De 
Zwolse boekhandelaren hadden vaak ook een uitleen-

bibliotheek aan hun zaak verbonden. In Hoorn waren 
geen sporen van binderijen of aan boekwinkel verbon
den uitleenbibliotheken te vinden. 

De vraag, wat onze voorouders aan het eind van de 
achttiende eeuw lazen is slechts zeer ten dele beant
woord. Het vermoeden dat theologie het best van de 
hand ging, wordt bevestigd door het boekenbezit van 
de Hoornse regenten en burgers. Dit stemt ook over
een met wat Brouwer vond in een onderzoek bij 
Zwolse boekhandelaren.De wetenschap dat er in 1790 
naast Bakker nog zes andere boekhandelaren waren 
helpt ons bij de beantwoording van de gestelde vragen 
weinig verder. Ook een overzicht van wat men drukte 
helpt ons niet veel, als we weten dat de vrome 
Hoornse burgers in hun vroomheid de boeken van 
honderd jaar eerder bleven lezen. Misschien dat een 
grootscheeps onderzoek naar boedelinventarissen 
meer helderheid kan verschaffen. 

NOTITIE 
Van een Extra ordiruiire grootc c11 aanzicn!ykc Party 

ENGELSCHE-GOEDEREN, 
Beltaandc in : 

· upra fyne Effe-\Vitte, Gewerkte, Geftrccpte en Gecoulcurdc 

NETELDOEK EN 
:E N 

NETELDOEKS E-D 0 EKEN, 
Extn fyne Cambrys , Dimîttys , Icrsch - Linnen , gedrukte 

Catoenen en Vclvcrcts, zeer kcurlyk na de: ec:rltc fii1aak, zo 
van Taf, Satyne als andere Stoffen , vervaardigde Dames· 
Hoeden; als mede een party wiue ltaliaanlèhe-Krippcn. 

Voorts een party füpcrbc bcfchildcrde fyn 
V E R LA K T E -G 0 E D E R E N, 

Plcttedwcrk, Horologickcttingcn , Snuifdoozcn en Yerdcre . 
GALANTE~IEN E NKRAMERYE~ 

Alle weJke bovengemelde Goederen vcrkogt zullen worden te l foo RN . oP. 
Dingsdag den 28!kn July 18ot. rn volgende Daagr·n, d·os 1 ·o~rmidJags 
ten 9" en 'sNamid.J i!gs ten 4 trnrc11 . pri.:çies, in het Zet " ('nmp t oir , ten 
overfiaan der Commisforis tot het werk cier Convoycn en Liccnten , ·döqt 
<len Vendumeel\cr Dl RK LANGE W AGE !'Il; 

By ')l.'im á:e::.e J.V01' 1TI E te hckr.11icn fr. 

f RoT1'P.R 11A M 

Als mede ten Comptoire ('0 

. A MS TERDl\ M. 

IJ'Jits[!.11rf:: rs Je AMST K A D ArH bv de A1ah:latzrs 
BARTHOLOMEUS V AN KEYSERS~V AART, 
M A T T H 1 A S S P A N C F, E R D E R , en 
CHRISTIAAN VAN NO O RLE VAM HALL, 

Zullende de Goederen agt daagcn voor den Verkoopdag ln bovengemelde 
Z ee. Co111Jlfoir, alwaar het zerve is le~gcndc, i:onr een ieder te: z ien zyn-, 

Te Il 0 O 1' 1\' , l-y 
J A N B R E E 0 A A R T, 

Doekverkoopcr op het Oude N:nrd. 

Openbare bekendmaking van een veiling gedrukt 
door Jan Waardenburg in 1801. De genoemde 
Engelse goederen werden in die tijd waarin ons land 
bezet was door de Fransen, het land binnen gesmok
keld. 
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lv!AG1VA llr!OLIMUR PAR.Vl 

Zé Ii 0 0 R N , 

BY WILLEM BREE Bt\.\ R T ~ t763. 

Een dichtbundel van het letterkundig genootschap 
Magna molimur parvi, waarvan enkele vooraan
staande Hoornse intellectuelen als ds Engelberts, en 
de leraren van de Latijnse School Nicolaas Hinlopen, 
Martinus Isaäc de Crane en Johannes Fortman lid 
waren. 
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Eerste van de postagentschappen weg 
Gerard Neefies stopte na 3 7 jaar en miste geen dag 

Hoorn groeide in de jaren '60 al zodanig dat een post
agentschap nodig was naast het hoofdkantoor Grote 
Oost. En het kwam er ook. De 22-jarige Gerard Neefjes 
waagde zijn kans en zou slagen. Nu, 37 jaar later, is het 
eerste postagentschap van Hoorn tenslotte gesloten. 

Gerard werkte destijds na zijn schooltijd al bij de PTT, 
dan hier dan daar. Hij kreeg toen de kans om voor 
zichzelf te beginnen; een eigen zaak met daarin een 
postagentschap. Hij kwam notabene terecht in de 
Poststraat, destijds de woning van zijn collega B.J.van 
Bockxmeer, die dus verhuisde. 
Het eerste postagentschap in Hoorn-Noord is altijd 
onderdeel gebleven van de zelfstandige zaak van 
Gerard en zijn vrouw Riet Baas. Een oud-leraar had 
Gerard geadviseerd er niet aan te beginnen, maar de 
jonge Neefjes deed het wél. 
De toenmalige directeur B. Wijbenga van postkantoor 
Grote Oost zag in Neefjes een goede kandidaat. Hij 
had gelijk. Bij de officiële opening op 8 oktober 1963 
spraken burgemeester B. Canneman en directeur 
Wijbenga. Canneman had het daarbij over een "moei
zame voorgeschiedenis"; de directeur zelf liet weten 

Herman Lansdaal 

"dat het eindelijk zover was". De eerste klant van 
Gerard was de burgemeester zelf. 
Het postagentschap Noord trok veel klanten, mede 
door de sigaren- en snoepwinkel. Zijn vrouw Riet leid
de 37 jaar lang die verkoop buiten het PTT-werk om. 
Al snel werd in de beginjaren het postagentschap 
bekend en tenslotte niet alleen in Noord. 
Dat is nu allemaal voorbij . Gerard Neefjes heeft er 37 
jaar lang achter dat ene loket gezeten; hij deed dat 
helemaal alleen; verzuimde geen dag. Nooit ziek en áls 
er wat was, hoe dan ook, Gerard had geen vervanger 
nodig. Als voetballer van Always Forward overkwam 
hem de jaren door wel het één en ander op het veld, 
maar achter zijn loket liet hij dat niet blijken. En 
vakantie? Na twee weken per jaar was ie terug. Om de 
post te regelen voor zoveel klanten uit Hoorn-Noord. 
Wie zelfstandig was moest het zo ook wel regelen. 
Op 1 augustus j.l. was het tenslotte voorbij. Gerard en 
zijn vrouw namen afscheid van zoveel mensen. 
Voorbij. Er zijn nog drie postagenschappen, de 
Korenbloem, de Grote Waal en op het Betje Wolffplein. 
Hoorn mist nu de eerste van de vier. Hoe vervelend dat 
is, blijkt al lang. 

8 oktober 1963. Gerard Neefjes overhandigt burgemeester Canneman een cadeau ter ere van de opening van het nieu
we hulppostkantoor in Hoorn-Noord. Links Riet Baas, de vrouw van Gerard Neefjes. Het loket was toen nog gewoon 
open. Pas jaren later kwam er kogelvrij glas. Er zijn later wel vijf overvallen geweest, maar niet één lukte. 
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DE BE§1rUUR§T AJFIEIL 

Najaarsledenvergadering 
De traditionele najaarsledenvergadering wordt ditjaar 
gehouden op zaterdagmorgen 21 oktober vanaf 10.00 
uur in de Oosterkerk. Naast de gebruikelijke agenda
punten wordt op die vergadering de jaarlijkse Oud 
Hoorn-onderscheiding uitgereikt aan die persoon of 
instelling die zich het afgelopen jaar bijzonder ver
dienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de plaat
selijke geschiedschrijving of monumentenzorg. Vorig 
jaar ontving het bestuur van de stichting Behoud 
Nederlandse Hervormde Kerk te Zwaag het bekende 
Oud Hoorn-schildje. Dit jaar zal de onderscheiding uit
gereikt worden aan een particulier persoon. Na het 
huishoudelijk gedeelte wordt een bezoek gebracht aan 
een zojuist gerestaureerd pand in de binnenstad. 

Afscheid Cor Kooijman 
Ledenadministrateur Cor Kooijman heeft het bestuur 
laten weten dat hij om persoonlijke redenen zijn taak 
wil neerleggen. Het bestuur betreurt dat besluit ten 
zeerste doch zal het respecteren. 
Cor Kooijman werd in de voorjaarsledenvergadering 
van 16 mei 1989, nadat afscheid genomen was van 
Kees Kuppers, geïntroduceerd als nieuwe ledenadmi
nistrateur. In het verslag van die vergadering lezen we: 
" . .. Dat het bestuur ervan overtuigd is een uitstekende 
en bekwame kracht te hebben aangetrokken. Immers, 
van een voormalig schoolleider van wie dagelijks een 
hoge graad van administratieve nauwkeurigheid werd 
vereist, mag worden aangenomen da:t hij die eigen
schap niet zo maar kwijt is geraakt". 
En dat bleek ook zo. Cor Kooijman heeft gedurende 
ruim elf jaar op een voortreffelijke wijze de ledenad
ministratie verzorgd. Hij stond aan de wieg van de 
automatisering van die administratie, werkte vrijwel 
onmiddellijk met de computer en het programma 
Reflex, stuurde minstens vier maal per jaar de distri
butie aan van het kwartaalblad en nam zelf de verzor
ging van de grootste wijk, die van de z.g. 'buitenpoor
ters', voor zijn rekening. Dat alles deed hij van de 
thuisbasis. Toen hij zijn taak op zich nam, telde de ver
eniging zo'n 1200 leden. Cor Kooijman heeft in admi
nistratieve zin de groei naar 2000 leden begeleid, een 
knappe prestatie. 
Het bestuur is Cor Kooijman bijzonder dankbaar voor 
de vele uren die hij op vrijwillige basis de afgelopen 11 
jaar in Oud Hoorn heeft gestoken. Zorgvuldig, prompt, 
verantwoordelijk, "er boven op zitten" en bewogen 
zijn een paar kwalificaties die bij hem horen. Tijdens 
de najaarsledenvergadering zal langer worden stil 
gestaan bij zijn vertrek. 

Inning jaarlijkse contributie 
Met ingang van het jaar 2000 werd de contributie ver
hoogd naar f 45,-. Die verhoging was, gelet op de fi
nanciële vooruitzichten, noodzakelijk. Toch is een 
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contributieverhoging geen plezierige zaak, noch voor 
de leden noch voor het bestuur. De penningmeester 
schreef in februari dat hij verwachtte dat de contribu
tie-inkomsten mét tienduizend gulden zouden toene
men. Daarbij hield hij duidelijk rekening met een -
hopelijk tijdelijke - terugval van het aantal leden. 
Immers, wanneer tweeduizend leden allemaal een 
tientje meer betalen, zouden de inkomsten met twin
tigduizend gulden toenemen. 

Op dit moment is het verheugend te kunnen vaststel
len dat de terugloop van het ledental door de contri
butieverhoging beperkt is gebleven. De vereniging telt 
nu 1983 leden, waarvan zo'n 3% de jaarlijkse bijdrage 
nog verschuldigd is. Veel leden zijn persoonlijk bena
derd. Daarnaast zijn door de beheerders van het Oost
Indisch Pakhuis en de gidsen uitstekende wervingsac
tiviteiten verricht. Het bestuur is zeer ingenomen met 
deze ontwikkeling. 

Nieuw artikel 19 WRO geeft gemeenten meer 
vrijheid 
Het nieuwe artikel 19 uit de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening geeft gemeenten de mogelijkheid beter in te 
spelen op snelle projectrealisering. Voor projecten die 
niet afwijken van vastgesteld provinciaal ruimtelijk 
beleid, zoals een streekplan, is geen verklaring van 
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten meer vereist. 
Dat geldt ook voor projecten die niet strijdig zijn met 
rijksbeleid, zoals een planologische kernbeslissing. 
Een en ander staat te lezen in een notitie die GS van 
onze provincie op 11 juli 2000 definitief hebben vast
gesteld. "Met deze notitie willen wij de behandeling 
van projecten die van lokale aard zijn, overlaten aan 
het lokale bestuur'', schrijven GS in een brief aan de 
gemeentebesturen en waterschappen van de Noord
Hollandse gemeenten. 

Voor projecten die wel afwijken van provinciaal of 
rijksbeleid blijft een verklaring van geen bezwaar ver
eist. GS hebben ook een twintigtal speerpunten van 
provinciaal en rijksbeleid benoemd waaraan gemeen
tebesturen lokale projekten moeten toetsen. Ook met 
deze speerpunten mag geen strijdigheid ontstaan. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om afgesproken woningbouw
aantallen in gemeenten - een heet hangijzer in West
Friesland - en het rijksbeleid met betrekking tot de 
open ruimten, zoals aangegeven in de VINEX. GS ver
wachten dat met de nieuwe procedure het aantal arti
kel 19 - aanvragen dat bij de provincie wordt inge
diend - zie ook het vorige kwartaalblad - zal dalen van 
3.200 naar zo'n 500 per jaar. 

Oud Hoorn vraagt zich af of door deze wijziging de . 
lokale democratie niet nog meer onder druk komt te 
staan. Immers, kon voorheen met een op lokaal niveau 



afgewezen bezwaar, beroep worden aangetekend bij 
de provincie, nu is die beroepsmogelijkheid niet lan
ger mogelijk. Deze ontwikkeling is des te meer te 
betreuren daar provincaal ruimtelijk beleid nog al 
eens in vage abstracte bewoordingen is vervat. 
Gemeenten krijgen zo veel ruimte voor eigen interpre
taties van het z.g. vastgestelde provinciale beleid. 
Lokale organisaties dreigen nu gemakkelijker dan 
voorheen met een kluitje in het riet te kunnen worden 
gestuurd. 
Oud Hoorn is het aan haar stand verplicht in het ver
volg nadrukkelijker kennis te nemen van provinciale 
voornemens om - al dan niet nieuw - ruimtelijk beleid 
te gaan vaststellen. 

Het Oost-Indisch Pakhuis 
De loop zit er goed in. Er wordt veel informatie 
gevraagd over de Verenigde Oostindische Compagnie. 
Sinds kort zijn er alleraardigste replica's van Hoornse 
gevelstenen te koop. 
Vooral scholieren die een opdracht voor school moe
ten verzorgen, lopen regelmatig binnen. 
Ook bewoners van panden in de binnenstad worden 
vaak te woord gestaan. Zij informeren bijvoorbeeld 
naar de oude staat van hun huis en zeggen de woning 
in de oude staat terug te willen brengen. Ook wordt 
nogal eens historische informatie over de straat waar 
men woont of gaat wonen opgevraagd. Onlang vroeg 
een geëmigreerde Horinees naar foto's over het 
Pelmolenpad. Toevallig aanwezige leden schoten toe 
en kwamen daarmee op de proppen. Hij kwam vlak 
voor zijn terugreis naar Australië nog even bedanken. 
Het takenpakket van de dames-beheerders Diana van 
den Hoogen en Joke van Tartwijk groeit zienderogen. 
Hun inzet en betrokkenheid is ook bewonderenswaar-

. dig. Zo is de vereniging de afgelopen periode uitgedra
gen tijdens de vrijdagavondwandelingen en de woens
dagmarkten. Deze inspanning leverde 52 nieuwe aan
meldingen op! 
Ook is er gereageerd op de oproep in het kwartaalblad 
voor het vervolmaken van het computerprogramma 
Acces en Visual Basic ten behoeve van de ledenadmi
nistratie. De heer Wouter Magré, lid van de vereniging, 
meldde zich onlangs bij John Lamers. Zijn kennis 
bracht uitkomst. Hartelijke dank daarvoor. 

Zomeravondwandelingen 
Het is jaren geleden dat de vrijdagavond-wandelingen 
zich in zo'n grote belangstelling hebben mogen ver
heugen. De gidsen zelf vragen zich af waaraan deze 
plotselinge opleving te danken is. Het weer zat in het 
algemeen niet tegen. 
De persberichten in de plaatselijke media kregen een 
meer dan prominente plaats, mede dankzij de tijdig 
aangeleverde informatieve teksten van Trudi 
Schrickx. Is dat de reden? De volgorde van de onder
werpen week iets af van de traditionele: er werd op 26 
mei begonnen met de Havenwandeling terwijl de 

Kloosterwandeling pas op 7 juli aan bod kwam. 
Coördinator Hieke Stapel had zich geen beter startjaar 
kunnen voorstellen! Mede dankzij de hulp van Trudy 
de Rooy liep de organisatie als een trein. Maar waar
aan de toegenomen belangstelling echt aan te danken 
is, blijft een raadsel. 

Oud Hoorn is trots - en zuinig - op haar gidsen: Piet 
Aartsen, Joke Admiraal, Lida Bakker, Tine Eggers, 
Marjan Faber (mede contactvrouw vanuit het 
bestuur), Joke Gmelich, Marian Godvliet, Niek 
Hauwert, Kees Kok, Annie Pieterse, Agaath Poland, 
Christ Stoffelen, Harm Stumpel, Ben van Tartwijk, 
Femke Uiterwijk, Huub Ursem en Henk van Woesik. 
Bijzondere vermelding verdient de inzet van stagiaire 
Joke Gmelich. Onder leiding van Ben van Tartwijk 
heeft zij zich nu reeds ontwikkeld tot een gewaardeerd 
gids. Op 4 augustus trad zij voor het eerst zelfstandig 
als gids op tijdens de Wallenwandeling. Na afloop 
kreeg zij applaus voor haar enthousiasme en deskun
digheid. Een welkome aanvulling van het gilde! 

Zowel de voorbereiding en de presentatie, als de 
inhoud en de verdere uitvoering krijgen een steeds 
professionelere uitstraling. Natuurlijk nodigen de van 
tevoren aangekondigde bezichtingen extra belangstel-

Tijdens de Wallenwandeling wordt er ook iets verteld 
over de sluis tussen Grote en Kleine Oost. Hier gids 
Christ Staffelen aan het 'werk' 
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lenden uit. Tijdens de Havenwandeling werd een 
bezoek gebracht aan de Stichting Hoornse Schouw op 
het Oostereiland. De bij die wandeling ontvangen 
medewerking van de Stichting Stad Hoorn - op vrijdag 
26 mei werd ook begonnen met de Hoornse 
Stadsfeesten - was perfect. Tijdens de Grote 
Oostwandeling van 9 juni werd een bezoek gebracht 
aan Huize Merens. 
De tuin van het Sint Pietershof alsmede het interieur 
van het Timmermansgildehuisje achter het Dal wer
den met een bezoek vereerd tijdens de Hofjes
wandeling van 23 juni. 
Veertien dagen later stond bij goed weer de 
Kloosterwandeling op het programma: tijdens die 
wandeling leidden de gidsen de wandelaars door het 
FNV-gebouw aan de Muntstraat, door de tuin van het 

Mariaklooster en door de Weeshuistuin. Met 264 deel
nemers was de Statenlogement/Kerkenpadwande
ling van 23 juli hét succesnummer van het afgelopen 
jaar. 

Tijdens die wandeling werden twee tuinen van paticu
lieren bezichtigd: die van de familie Habes aan de 
Gouw en die van de familie Renckens aan de Ramen. 
Ook op de laatste twee wandelingen: de Wallen
wandeling en de Venenlaanwandeling namen de gid
sen vele geïnteresseerden mee op hun boeiende tocht. 

Oud Hoorn is alle instanties, medewerkers, beheer
ders en eigenaars dankbaar voor hun daadwerkelijke 
betrokkenheid en medewerking. We zien het 25ste 
wandelseizoen met vertrouwen tegemoet. 

Nieuws van het documentatiecentrum 

Het laatste half jaar is het documentatiecentrum van 
onze vereniging weer vele titels rijker geworden. Voor 
het merendeel betrof het aankopen van boeken over 
allerlei interessante onderwerpen. Van de nieuwere 
uitgaven noem ik een drietal boeken. Voor diegenen 
die het naadje van de kous willen weten over de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, heb ik het 676 pagi
na's dikke standaardwerk uit 1982 van Dr. H.M. Brok
ken aangeschaft. Ten tweede uit 1999 'Tulpengekte' 
van Mike Dash over de geschiedenis van de tulpen en 
de manie daaromheen. Ten derde 'Hard van binnen', 
rond van fatsoen,' van Aad Vernooij uit 1994 over de 
geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur. Het 
spreekt voor zich dat in beide werken Hoorn ter spra
ke komt. 

Als voorbeeld van een ouder werk noem ik het boek 
met de titel Notulen gehouden ter vergadering der 
Staten van Holland in 1670. Hierin zijn de notulen 
van de Amsterdamse regent Hans Bontemantel naar 
zijn Haechse annotatiën bewerkt en uitgegeven door 
Dr. C.G. Smit in 1937. Het werk geeft een goed beeld 
hoe de politieke onderhandelingen er in de zeventien
de eeuw aan toe gingen. Ook de rol van de Hoornse 
afgevaardigden komt glashelder aan bod, zowel in 
zaken waarin Hoorn direct belang had als ook in zaken 
waarin er slechts zijdelings belang voor onze stad was. 

Ook enkele bestuursleden van de vereniging begaven 
zich op het aankoperspad. Naast een tweetal boeken 
die we reeds bezaten wisten zij ook een belangrijk 
werk aan te kopen. Het betreft de derde uitgave van de 
kroniek van Velius uit 1648. Dat het papier deels vlek
kerig is en hier en daar wormgaatjes bevat is niet zo 
erg. Wel ergjammer is dat van de zes platen die het 
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boek behoort te bevatten, er vier ontbreken. Desal
niettemin is het een erg nuttige aankoop omdat de 
tekst prima te gebruiken is bij het schrijven van de vijf
de uitgave van de kroniek van Velius, waarmee onze 
archivaris Leo Hoogeveen druk bezig is. Op het 
moment van verschijnen zal het zeker de tot dan toe 
belangwekkendste uitgave van onze vereniging zijn. 
Er zijn ook weer enkele mensen te bedanken voor hun 
schenking aan het documentatiecentrum. Mevrouw 
Krijgsman, weduwe van oud-bestuurslid H. Krijgsman, 
schonk ons een hoeveelheid mooie oude foto's en inte
ressante documentatie. De heer Albert de Graaf, voor 
alle verenigingsleden een goede bekende, voorzag ons 
van een aantal boeiende werken van zeer uiteenlopen
de aard. 

Tenslotte nog iets over het zoeken naar en het aanko
pen van voor onze vereniging interessante boeken. 
Wat nieuwe uitgaven betreft probeer ik zoveel moge
lijk de aankondigingen daarvan bij te houden. Ik neem 
de boeken eerst goed door alvorens al dan niet tot aan
koop over te gaan. Voor oude, ja zelfs antiquarische 
werken ga ik in verschillende steden antiquariaten en 
tweedehands boekenzaken af. Zo langzamerhand weet 
ik in vele steden wel waar iets van belang te vinden 
kan zijn. Ook bezoek ik menige boekenmarkt, -beurs 
of -veiling. Daar zijn de mooiste zaken te vinden, maar 
daaraan hangt dan ook het hoogste prijskaartje. Het is 
vaak een kwestie van afwegen: kopen of niet kopen, 
meteen beslissen of gokken dat je later nog kunt 
beslissen. Alles bij elkaar een leuke hobby. 

Zoals altijd houd ik me aanbevolen voor uw tips, 
schenkingen en aanbiedingen via tel.: 0229-235227 of 
via ons adres aan Onder de Boompjes. 



Voorjaarsledenvergadering 

Verslag van de voorjaarsledenvergadering van de 
vereniging Oud Hoorn, gehouden op dinsdag 18 
april 2000, Oosterkerk te Hoorn. 

Aanwezig: 66 leden, waaronder alle leden van het 
bestuur en 3 belangstellenden. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en 
geeft aan dat het een belangrijke vergadering is waar
in beslissingen genomen moeten worden die de toe
komst van de vereniging direct raken. Op verzoek van 
enkele leden is na de pauze ruimte gereserveerd voor 
een uitgebreide rondvraag. Indien dan nog tijd over
blijft kan een diapresentatie plaatsvinden over 
Holland Village te Nagasaki. 

Tijdens zijn openingswoord vraagt de voorzitter aan
dacht voor de brand in de bioscoop Winston Theater. 
Veel Horinezen verfoeiden het gebouw uit 1918 van 
architect Cramer, doch het stond model voor een ken
merkende stijlperiode. Oud Hoorn spreekt de ver
wachting uit dat eventuele nieuwbouw op deze plaats 
stijlvol en harmonieus zal passen in de omgeving. 
Voorts deelt de voorzitter mede dat afbericht is ont
vangen van de dames Van Papendrecht, Van Pijl-van 
Zuuren, Van den Hoogen, Van den Berg en van de 
heren Entius, Dikstaal, Singer en Van Tartwijk. 

·Tenslotte attendeert de voorzitter de leden op het 
overzicht van activiteiten en werkgroepen van de ver
eniging, dat men bij de ingang heeft aangetroffen 
zodat een ieder kennis kan nemen van het uitgebreide 
scala aan activiteiten van de vereniging en het grote 
aantal vrijwilligers, waarmee het bestuur al deze acti
viteiten kan ontplooien. Hij wil alle vrijwilligers hier
voor dankzeggen. 

2. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter staat stil bij de ontwikkelingen aan de 
Karperkuil, het Jeudje en het Koepoortsplein en 
brengt bij de leden onder de aandacht dat het bestuur 
zowel formeel als informeel overleg voert met het 
gemeentebestuur en andere betrokkenen waarbij 
onze inzet steeds is bescherming van de monumentale 
stad. 
Wij proberen voorts steeds meer panden uit de perio
de van de z.g. moderne bouwkunst op de gemeentelij
ke monumentenlijst geplaatst te krijgen. Ook voor 
bouwwerken buiten de singel zoals de scholen aan de 
Joh. Messchaertstraat, de stadsboerderij "Huize 
Meta", de voormalige villa Schermeroord en het voor-

PM. Huisman, secretaris 

De Karperkuil en omgeving vanaf de Kleine 
Oostbrug. 

malige missiehuis aan de Blauwe Berg heeft het 
bestuur voorstellen gedaan om deze op de gemeente
lijke monumentenlijst te plaatsen. 
De voorzitter merkt hierbij op dat het bestuur steeds 
vaker wordt geconfronteerd met het gegeven dat deel
name aan formele inspraakprocedures weinig tot geen 
resultaat oplevert. Daarom is in het bestuur een dis
cussie gestart over een koerswijziging en wel zodanig 
dat Oud Hoorn met name in een voorstadium meer 
invloed kan uitoefenen op de meningsvorming van de 
politieke vertegenwoordigers. 
Wij denken daarbij in de richting van een lobbyist of 
lobby-achtige aanpak. Dit laat onverlet dat wij in het 
uiterste geval juridische procedures niet zullen schu
wen. De voorzitter besluit dit punt met een verwijzing 
naar de rubriek "Van de bestuurstafel. .. " in het 
Kwartaalblad van de vereniging, waarin u steeds een 
kort relaas kunt vinden over de meest actuele ontwik
kelingen. 

3. Verslag najaarsledenvergadering 
De voorzitter merkt op dat bestuurslid R. Kleintjes 
abusievelijk niet is vermeld bij de aanwezige bestuurs
leden. Vervolgens wordt het verslag onder dankzeg
ging aan de secretaris goedgekeurd. Daarna deelt de 
voorzitter naar aanleiding van het verslag het volgen
de mede. Het door de heer Velzeboer gevraagde over
zicht heeft een ieder bij de ingang aangetroffen. 
Voorts is de suggestie van de heer Van der Waal om de 
rijksmonumenten te verkopen aan de vereniging 
Hendrick de Keyser besproken in het bestuur. Het 
bestuur ziet op dit moment geen enkele aanleiding om 
deze panden te verkopen. Tenslotte meldt hij dat de 
voorzitter vrijwel elke zaterdag en andere bestuursle
den eveneens heel regelmatig in het Oost-Indisch 
Pakhuis aanwezig zijn voor de leden. 
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4. Jaarverslag 1999 
Het jaaiverslag 1999 wordt onder dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd. 

5a. Jaarrekening 1999 en verslag van de kascon
trolecommissie 
De penningmeester geeft een korte toelichting en 
beantwoordt enkele vragen vanuit de vergadering. De 
voorzitter verwijst naar het verslag van de kascontro
lecommissie, bestaande uit de heren Mol en Lamers, in 
het Kwartaalblad. In tegenstelling tot het besluit in de 
vorige voorjaarsledenvergadering heeft de heer 
Lamers deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie 
en niet de heer Van der Waal, aangezien deze geduren
de het eerste kwartaal 1999 nog in functie was als pen
ningmeester en aldus zichzelf zou hebben moeten con
troleren. Dat vond het bestuur niet wenselijk; reden 
waarom zij de heer Lamers bereid heeft gevonden die 
taak van de heer Van der Waal over te nemen. 

De voorzitter brengt de jaarrekening 1999 in stemming 
en stelt voor de beide penningmeesters, de heren Van 
der Waal en Van Iersel décharge te verlenen over het 
gevoerde financiële beleid. 
De vergadering stemt hiermee in met 64 stemmen 
voor, 2 onthoudingen en geen tegenstem. 
Veivolgens stelt de voorzitter aan de orde de benoe
ming van de kascontrolecommissie 2000. 
De heer Mol heeft er twee jaar opzitten - waaivoor de 
voorzitter hem hartelijk dankt - en de heer Lamers 
gaat de ledenadministratie voeren samen met de heer 
Kooijman zodat het nodig is een geheel nieuwe com
missie te benoemen. 
Hieivoor melden zich aan de heren Harm Stumpel en 
Sebastiaan Hol die bij acclamatie worden benoemd. 

5b. Begroting 2000 
De voorzitter leidt het voorstel van het bestuur in en 
geeft aan dat de begroting 2000 en de daarbij opgeno
men voorstellen tot contributieverhoging en verkoop 

Oosterkerk, 18 april j .l. John Lamers deelt de stem
biljetten uit. 
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van het pand Gravenstraat 15 als één integraal voor
stel moeten worden beschouwd. Het bestuur heeft 
omwille van de gekozen oplossing voor de financiële 
situatie van de vereniging bewust gekozen voor deze 
samenhangende benadering. Dit als antwoord aan een 
drietal leden - de heren De Graaf, Stumpel en Velze
boer - die hierover voorafgaand aan de vergadering 
vragen hebben gesteld. 
Voorts verwijst de voorzitter naar de uitvoerige toe
lichting op de begrotingscijfers die in het Kwar
taalblad is opgenomen. Een niet mis te verstane uit
eenzetting over de financiële positie van de vereniging 
en daaraan gekoppeld de oplossing: contributieverho
ging alsmede het instellen van een Oud Hoorn-fonds 
analoog aan het Kerkmeijer de Regt-fonds. 
Veivolgens ontstaat een heftige discussie allereerst 
over het integrale karakter van het voorstel. De heren 
Van der Waal, Stumpel en Velzeboer pleiten voor het 
afzonderlijk in stemming brengen van diverse onder
delen van het voorstel. Daarnaast brengen zij argu
menten naar voren waarom volgens hen de verkoop 
van het pand Gravenstraat 15 en de contributieverho
ging niet nodig zou zijn. De heer Stumpel heeft zijn 
argumenten op papier gezet en deelt deze uit. Van de 
zijde van het bestuur gaat de penningmeester inhou
delijk in op de naar voren gebrachte argumenten en 
vragen. Ook de heer Lamers ondersteunt de argumen
ten van het bestuur. Uiteindelijk concludeert de voor
zitter dat de argumenten voor en tegen het voorstel 
voldoende zijn uitgewisseld. 

Overeenkomstig een verzoek van de heer Stumpel 
vraagt hij de vergadering schriftelijk hun stem uit te 
brengen over het integrale voorstel begroting 2000. 
Alle aanwezige leden en gemachtigden kunnen hun 
stem uitbrengen. Voor het tellen van de uitgebrachte 
stemmen wordt een stemcommissie ingesteld bestaan
de uit de heren Lamers en Webster. De stemcommissie 
brengt na de stemming verslag uit. Er zijn 70 geldige 
stemmen uitgebracht: 34 voor, 28 tegen en 8 onthou
dingen, waarmee de begroting 2000 integraal is goed
gekeurd. 

6. Verkiezing bestuursleden 
De voorzitter deelt mede dat vanavond de heren 
Boezaard, Hoogeveen en Rietvink overeenkomstig de 
statuten aftredend zijn. Alle drie hebben zij kenbaar 
gemaakt zich voor een nieuwe periode van drie jaar 
herkiesbaar te stellen. De secretaris merkt op dat -
geheel tegen de gewoonte in - op de uitnodiging voor 
deze vergadering is verzuimd een verwijzing op te 
nemen naar het relevante artikel uit de statuten. Zij 
biedt hieivoor verontschuldiging aan. 
Verder deelt zij mede dat er geen tegenkandidaten zijn 
ingediend. 
Daarop vraagt de voorzitter of de leden akkoord gaal). 
met stemming bij handopsteken. Dit is het geval. 
Achtereenvolgens brengt hij de benoeming van de 



heren Boezaard, Hoogeveen en Rietvink in stemming. 
De uitslag is als volgt: Boezaard: 61 voor, 0 tegen en 5 
onthouding, Hoogeveen: 61 voor, 0 tegen en 5 onthou
ding en Rietvink: 58 voor, 3 tegen en 5 onthouding. 
Onder applaus feliciteert de voorzitter de drie 
bestuursleden met hun herbenoeming. 

7. Rondvraag 
Voor deze bijzondere rondvraag heeft een zestal leden 
vooraf schriftelijk hun vragen ingediend. Over de vra
gen van de heren Saaltink en Stumpel is voor de ver
gadering telefonisch en schriftelijk overleg geweest. 
Dit heeft ertoe geleid dat de heer Saaltink zal worden 

. uitgenodigd voor de vergadering van het bestuur van 6 
juni a.s. om te spreken over zijn ideeën over een 
archiefcentrum en de rol van Oud Hoorn daarbij. In de 
volgende ledenvergadering zal het bestuur u daarover 
verslag doen. 
De heer Stumpel heeft een afdoende antwoord ont
vangen op zijn vragen over de kandidaatstelling en het 
houden van een schriftelijke stemming. 
Vervolgens heeft de heer Entius gevraagd om in het 
colofon van het Kwartaalblad op te nemen waar nieu
we leden kunnen worden gemeld en waar wijzigingen 
kunnen worden doorgegeven. 
Het bestuur meent dat opname van het verenigings
adres in het colofon daartoe voldoende duidelijkheid 
schept. 
De heer de Graaf vraagt aandacht voor het opzetten 
van een systematisch onderzoeksprogramma naar de 
na-oorlogse bouwkunst. Het bestuur zal daartoe een 
verzoek indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Hoorn. 
Verder vraagt de heer de Graaf wat de mening is van 
het bestuur over de panden op de z.g. Monumenten 
Inventarisatie Projecten(M.I.P.)-lijst, die buiten de 
selectie voor de rijkslijst zijn gevallen. Zouden deze op 
de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst moeten 
worden? 
Wij hebben daartoe inmiddels al actie ondernomen 
richting het gemeentebestuur. Van één van de panden, 
de voormalige R.K. V.G.L.0.-school weten wij infor
meel dat dit pand naar alle waarschijnlijkheid zal ver
dwijnen. Doch wij blijven voor alle panden op de 
M.I.P.-lijst voortdurend alert en vragen ook aan de 
leden om zo snel als mogelijk aan de bel te trekken als 
men weet of hoort dat een bepaald pand op deze lijst 
wordt bedreigd. Een exemplaar van de lijst is bij het 
bestuur beschikbaar. 

De heer Velzeboer heeft een zestal vragen gesteld. Vijf 
daarvan over de rondvraag als agendapunt, de deelna
me van bestuursleden van Oud Hoorn in commissies, 
het huishoudelijk reglement, twee voorstellen in één 
agendapunt en overleg tussen de voorzitter en de heer 
Velzeboer zijn inmiddels afgerond. Blijft de vraag over 
de terugvergoedingsregeling met de gemeente voor de 
gedane investeringen in het Oost-Indisch Pakhuis. De 

Het tellen van de stembiljetten. 

heer Van Iersel geeft aan dat het bestuur op basis van 
de afweging tussen een commerciële huurprijs voor 
het pand versus de huidige door ons betaalde huur, 
alsmede het gegeven dat het gros van de investeringen 
is gedaan vanuit onze invalshoek als gebruiker en 
huurder er van af heeft gezien om een dergelijke rege
ling te treffen. 

Tenslotte heeft de heer Broers ruim twintig vragen 
gesteld die zijn terug te leiden naar de opstelling van 
de vertegenwoordigers van Oud Hoorn in de wel
standscommissie en de monumentencommissie over 
de plannen voor het Visserseiland, Karperkuil en het 
Jeudje, alsmede het bouwplan van Van den Hove en de 
vervanging in de monumentencommissie. 

De voorzitter verwijst naar diverse nummers van het 
Kwartaalblad, rubriek bestuursmededelingen waarin 
deze zaken aan de orde zijn gekomen. 
Vervolgens geeft de heer Rietvink een toelichting over 
de werkwijze van de vertegenwoordigers van Oud 
Hoorn in de monumentencommissie en de welstands
commissie en de wijze waarop zij nieuwbouwplannen 
beoordelen in relatie tot het beschermd stadsgezicht. 
De voorzitter vult daarop · aan door te stellen dat de 
vertegenwoordigers van Oud Hoorn in de welstands
commissie bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen 
voor het Visserseiland, het Jeudje en het plan Vanden
hove. 
In de eerste twee gevallen waren onze vertegenwoor
digers in de minderheid en bij het plan Van den Hove 
heeft het college een ander besluit genomen. De 
opstelling van Oud Hoorn over het plan van Van Herk 
is afdoende besproken. Tenslotte meldt de voorzitter 
dat het bestuur bij belangrijke kwesties zoals recent in 
de monumentencommissie zorg draagt voor vervan
ging. De door ons aan de gemeente opgegeven vervan
ger had echter geen uitnodiging gekregen voor de ver
gadering. 

Na deze beantwoording sluit de voorzitter de vergade
ring. 
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Restauratie kapel r.k. begraafplaats 
In zeer vervallen staat, kosten geraamd op f 175.000,-

John Lamers 

Na jaren van voorbereiding komt het er eindelijk van. Het in zeer vervallen staat ver
kerende kapelletje wordt in oktober aanstaande onder handen genomen. 
In 1871 werd aan de Drieboomlaan een r.k. begraafplaats aangelegd. Deze begraaf
plaats was daarmede de eerste katholieke begraafplaats in Hoorn sinds de 
Reformatie en tot 1969 in gebruik. In dat jaar werd een gedeelte van de algemene 
begraafplaats aan de Berkhouterweg ingericht voor de katholieke parochie. Men 
kwam daarbij overeen dat de begraafplaats aan de Drieboomlaan niet meer voor 
nieuwe graven zou worden gebruikt. Het gevolg was dat het terrein achteruitging. 

Daarom begon in 1985 een ploeg vrijwilligers, onder 
leiding van Cees de Vries, met het opknappen en het 
onderhoud van het oude kerkhof. Vanuit de parochie 
kwam de vraag naar voren om daar weer nieuwe gra
ven te kunnen gebruiken. Dat werd mogelijk vanaf 
begin 1993. Harm Stumpel deed onderzoek naar de 
geschiedenis van de begraafplaats en publiceerde 
daarover in Oud Hoorn 1996, pagina 86 en 87. 
In 1845 ontving Den Haag een brief van pastoor Does 
van Hoorn, waarin deze vroeg of men de stad niet kon 
bewerken om wat soepeler te zijn met de voorwaar
den voor het begraven van katholieken. Als een katho
liek door de familie liever begraven wilde worden op 
het katholieke kerkhof van Oostwoud of Hoogwoud 
kon slechts een "uitvoerbiljet" verkregen worden als 
men eerst aan de gemeente Hoorn het begrafenisrecht 
van f 21,- voldeed. Men moest zelfs zeven gulden voor 
de koets betalen. 

Een kwart eeuw later 
Pas 26 jaar later deed zich de mogelijkheid voor in 
Hoorn een eigen katholieke begraafplaats te realise
ren. Toen verkocht in 1871 timmerman Johannes 
Bleijs, vader van de bekende architect, aan het 
parochiebestuur zijn tuin aan het einde van de Derde 
Boomlaan voor f 300,-. Volgens Jan Piet van der 
Knaap had Johannes Bleijs het bedoelde perceel enke
le maanden eerder voor honderd gulden gekocht. 

Van de kapel is de oorspronkelijke dakbedekking ver
dwenen. 
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Twee maanden daarvoor had het parochiebestuur al 
aan het stadsbestuur vergunning voor de aanleg 
gevraagd. De stad had echter bezwaren, want het eind 
van de Drieboomlaan was toen nog een ongeplaveide 
wandelweg ten enenmale ongeschikt voor zoveel lijk
wagens en koetsen. Een onderonsje tussen de burge.
meester en de voorzitter en secretaris van het 
parochiebestuur leidde tot een compromis, dat de 
parochie een bijdrage zou geven aan het onderhoud 
van de weg. Enige briefwisseling, die overigens twee 
jaar duurde, leidde tot een bedrag van vijf en twintig 
gulden voor de ongeveer 45 begrafenissen per jaar. 

Architect van de begraafplaats, inclusief toegangsbrug 
met hek en opstanden en ronde grafcirkel voor de 
kapel was de Hoornse architect A.C. Bleijs, de latere 
bouwer van de Koepelkerk. De kosten van aanleg 
bedroegen f 2.800,-; aannemer Jacobus van Bockx
meer leverde in november 1871 de begraafplaats op. 
Het toenmalige kerkhof was 52 meter breed en 51 
meter diep. Voor het gebruik van de begraafplaats 
moest een reglement gemaakt worden. Op de ont
werptekst had de bisschop van Haarlem echter com
mentaar: de term eigen graf zou moeten worden ver
vangen door het regt op gebruik van een graf en 
bovendien vond de bisschop de voorgestelde prijs van 
f 40,- voor een eigen graf veel te laag. Men moet 't zóó 
stellen dat slechts weinigen zich zulk een graf kun
nen verschaffen; anders toch loopt het kerkhof spoe-. 
dig gevaar van te klein te .worden. 

Kapel van f 2.400,-
In het oorspronkelijke plan was de bouw van een 
kapel niet voorzien. In het kerkarchief berust een 
briefje dat kennelijk bestemd is om in een zondags
preek te worden voorgelezen. In dat briefje valt te 
lezen dat het kerkbestuur uit de gewone middelen de 
bouw van een kapel niet zou kunnen bekostigen. De 
vier kerkmeesters, vergezeld van de pastoor of een 
kapelaan, zouden de komende week de parochianen 
langs gaan om geld voor de bouw van de kapel bijeen 
te halen. In dat briefje wordt een bedrag genoemd van 
f 2.400,-. 
Een ander briefje in het archief (in hetzelfde hand
schrift geschreven) getuigt van het resultaat van die 
rondgang langs de parochianen. Er werd f 1.400,-



Oegstgeester pannen, machinaal gemaakt omstreeks 
1900. 

opgehaald, "Zoodat het met enige bezuiniging, en 
achterlaten van alles wat eenigssins achterwege kan 
blijven, toch mogelijk zal zijn eene Kapel te bouwen 
die in de behoefte voorziet". 
Al na tien jaar werd het kerkhof veranderd door de 
sloten op het terrein te dempen. 

Ruimtegebrek 
Op 13 januari 1914 stuurde het parochiebestuur een 
verzoek aan de gemeente om vergunning te verlenen 
een stuk grond aan de begraafplaats toe te voegen: de 
lengte zou worden uitgebreid van 52 meter tot 91 
meter, bij een diepte van 51 meter. In juni van datjaar 
werd de vergunning verleend. In 1887 moest de 
begraafplaats nogmaals vergroot worden omdat de 
belangstelling voor het begraven op deze plaats groot 
bleef. De uitbreidingskosten bedroegen f 4.100,-. In 
194 7 ontstond de behoefte het kerkhof wederom aan 
te passen. Door de grotere behoefte aan eigen graven 
was er ruimtegebrek ontstaan. Ook wilde men een 
grote priestergrafkelder maken en het aantal graven 
uitbreiden tot 222. Door hier en daar de beplanting te 
verwijderen was het mogelijk dit aantal te vergroten 
tot 312 graven. De kosten van dit plan, opgesteld door 
de bouwinspecteur van het dekenaat, de bekende 
Hoornse architect S.W. Langius (onder andere ontwer
per van de Mariaschool aan de Eikstraat), bedroegen 
f 11.500,-. Tuinarchitect Carl van Empelen uit Heem
stede had als omheining een beplanting gedacht van 
kastanjebomen en klimlinden met buxusranden tus
sen de vakken en veel gebruik van grind. Langius had 
kennelijk zijn werk heel goed voorbereid want tussen 
de inzending van het rapport en de goedkeuring van 
het bisdom verliepen slechts vier dagen. 
Op de begraafplaats staan twee monumentale bomen, 
een paardenkastanje van ruim 135 jaar (Aesculus hip
pocastanus) en een plataan (Platanus acerifolia)van 
100 jaar oud. De gemeente Hoorn heeft ze als 
beschermde bomen aangewezen omdat ze beschouwd 
worden als "oudere bomen die de hoofdassen van het 
planontwerp van een 19e eeuwse begraafplaats mar
keren". 

l\1on1llllentenlijst 
In 1999 hebben Jan Piet van der Knaap en ik plaatsing 
op de gemeentelijke monumentenlijst aangevraagd 
voor de gehele begraafplaats dus inclusief toegangs
hek en brug, ronde grafcirkel, kapel en bomen. Wij 
twijfelen er niet aan of de plaatsing zal worden geho
noreerd. De schepping van A.C. Bleijs verdient het in 
passende staat te worden teruggebracht. Bespre
kingen met het parochiebestuur hebben er toe geleid 
dat de Stichting Koepelkerk in oktober aanstaande 
met de restauratie van de kapel begint. Van de kapel is 
de oorspronkelijke dakbedekking verdwenen. Om het 
hemelwater geen vrij spel te geven hebben vrijwilli
gers het dak enkele jaren geleden provisorisch dicht 
gemaakt. Het glas in lood is nagenoeg verdwenen. De 
buitenmuren moeten grotendeels gevoegd en ingeboet 
worden. Aan de achterzijde ontbreekt bij het knekel
hok de afsluiting. De restauratiekosten bedragen, in
dien zich geen al te grote tegenvallers voordoen, circa 
f 175.000,-. Het ligt in de bedoeling de oorspronkelij
ke dakbedekking, bestaande uit Oegstgeester dakpan
nen en dakvorsten met kuif (zie bijgevoegde tekening) 
terug te brengen. Ook zal de Stichting Koepelkerk pro
beren de vensters te voorzien van glas in lood. De in 
monumentenkringen bekende Henk Zantkuyl doet 
onderzoek naar de wijze van voegen van de buiten
muur. Zijns inziens zijn vroeger de voegen bestreken 
geweest met een of andere soort lijnolie. Schilder 
Polman zal onderzoek doen naar mogelijke plafond
schilderingen aan de binnenzijde. 

Grafrechten 
Al dwalende over het kerkhof ontdekten Jan Piet en ik 
een grafsteen met als vermelding dat daar begraven 
lag Lodewijk Dankelman (15-2-1807 - 26-9-1877), de 
grondlegger van Schouwburg Het Park, Anna Maria 
Strengman (27-2-1801 - 4-4-1881) zijn vrouw en 
Josephus Joannes Aghina, ridder in de Oranje Nassau 
orde (8-8-1832 - 25-8-1895) huisarts te Hoorn en 
schoonzoon van de heer en mevrouw Dankelman. 
Deze Aghina was van zeer grote betekenis voor vele 
verenigingen en instellingen in Hoorn en West Fries
land (zie het boek Van koffijhuis tot theater van Arie 
van Zoonen, pagina 255 en 256). * 
De grafrechten zijn inmiddels lang verstreken, het graf 
stond daarom op de nominatie op- geruimd te worden. 
Dat was aanleiding voor Jan Piet en mij de Vereniging 
Oud Hoorn te verzoeken voor een komende periode 
de grafrechten voor haar rekening te nemen. Immers 
Dankelman en Aghina hebben in het verleden grote 
verdiensten gehad voor de stad Hoorn. Dit verzoek 
aan Oud Hoorn is, voor wat betreft de grafrechten, 
echter achterhaald. "Was niet nodig" zei Arie van 
Zoonen, die ik van ons verzoek vertelde. Op zijn initia
tief had de beheerscommissie van Het Park besloten 
voor de komende 25 jaar de grafrechten voor haar 
rekening te nemen. Wel zullen wij een beroep doen op 
de Vereniging Oud Hoorn om de schoonmaakkosten 
van de grafsteen voor haar rekening te nemen. 

* Jos Leenders werkt momenteel aan een biografie over Aghina. 
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§ §CHR.KJVJEN 
Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwar
taalblad 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 schrifte
lijk gereageerd worden. 

Geachte redactie, 
Wellicht vind u deze foto waard om eens geplaatst te 
worden in Oud Hoorn. 
Het is mijn vader J. Groot, geboren 18-6-1894 die in 
1920 de bodedienst overnam van Jan Baas te Aven
horn en die daarna 3 à 4 maal per week met moeder 
samen de boodschapjes ophaalde en bezorgde voor de 
mensen in Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude tus
sen 1920 en 1927. Door slechte weersomstandigheden 
liep hij ischias op in 1927. (1/2 jaar bedrust) De dienst 
werd overgenomen door A. Oensen en later door K. 
Dekker tot 1950/1955. 

De foto is genomen op het Achterom 41-43 bij dran
kenhandel C.J.van der Koelen, later Van der Wouden 
electrische limonadefabriek en agentschap van 

Heineken brouwerij. Rechts is het nog bestaande pand 
van toen van de firma J. Keetbaas, Vetten en Marga
rine, Achterom 45-47. De reclame op de wagen was 
van Damesmodehuis Schulte, Grote Noord 92-94, 
thans Stoutenbeek. 
Stalling van de bodedienstwag~ns en paarden vond 
plaats op de Vale Hen. Verzamelpunt van de bodes was 
'Het Hoornsche Veerhuis" van de familie Boekestein, 
thans Bransen aan de Dubbele Buurt. 

J.Groot, Draafsingel 28 

Geachte redactie, 
Hoewel ik al ruim tien jaar niet meer in Hoorn woon, 
ben ik nog steeds lid van uw vereniging en lees ik uw 
kwartaalblad met veel genoegen. Ook het verhaal van 
'Chris van de bus' boeide mij zeer al trof ik daar wat 
onnauwkeurigheden in aan, zoals over de snoepgros
sier op de Veemarkt. Die heette niet Snijders maar 
Schneiders. De dochter At of Atie is meermalen in het 
kwartaalblad genoemd als medewerkster van het ver
zet in Hoorn. Verder liep de 'aantrekbus' natuurlijk 
niet op olie; bedoeld wordt waarschijnlijk dat deze bus 
voorzien was van een dieselmotor. 
Dan de aannemer op het Keern die actief was bij de 
wederopbouw in de Wieringermeer. Deze man heette 
Reier Meissen en niet Rij & Mijsen. 
Over de foto's bij het verhaaltje over de MAC Hoorn. 
De heer Gerard Houter (z'n zoon was enige tijd gele
den aan het woord in uw blad) was vele jaren werk
zaam bij de HOBI aan het Keern, toen er bij de tank
stations nog sprake was van bediening. De naam HOBI 
staat voor Hoornse Olie en Benzine Import. Het bedrijf 
werd vele jaren geëxploiteerd door de heren Peetoom. 

Jan de Vries, Westwoud 

Lezingenprogramma Oud Hoorn, seizoen 2000/2001 
Donderdag 30 november 2000, de heer M.A. van 
Alphen, 'Ronselen voor het vaderland en de VOC, 17e-
18e eeuw'. 
De heer Van Alphen, wetenschappelijk medewerker 
van het Instituut voor Maritieme Historie van de Mari
nestaf te Den Haag, schets de gang van zaken rond de 
personeelsvoorziening voor marine en VOC met 
behulp van vrouwelijke ronselaars. 

Maandag 22 januari 2001, de heer P. Dorleijn, 'De 
visserij op de Zuiderzee'. 
De heer Dorleijn zal aan de hand van dia's de visserij 
op de voormalige Zuiderzee toelichten en de destijds 
daarvoor gebruikte schepen. 

Dinsdag 27 februari 2001 , mevr. F. Uiterwijk, 
'Historie en ontwikkeling rond 't Keern'. 
Ditmaal zal mevr. Uiterwijk de straat 't Keern uitvoerig 
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belichten met behulp van dia's, deels gemaakt van 
oude ansichten en foto's. 

Dinsdag 27 maart 2001, de heer C. Droste, 'De 
Wesifriese Omringdijk, fortresse en monument'. 
De heer C. Droste geeft de geschiedenis weer van de 
126 kilometer lange dijk, aan de hand van videobeel
den. 

Maandag 23 april 2001, de heer C. de Jong, 'De 
Westindische Compagnie en de slavenhandel'. 
De heer De Jong van het Westfries Museum te Hoorn, 
zal ingaan op de korte periode dat Nederland was 
betrokken bij de slavenhandel en aspecten in Hoorn 
die hiernaar verwijzen. De Lezingen worden gehouden 
in Het Pakhuis, Onder de Boompjes 21, te Hoorn .. 
Aanvang van de lezingen is 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.45 uur. De toegang is f 2,50. 



Henk Zantkuijl, 75 jaar kijken met hart en hoofd 

Ton van Weel 

Hij lacht. Zegt het een te grote eer te vinden zo voor het voetlicht te treden, de achtergrond 
is hem liever. Velen kennen inmiddels zijn naam. Maar wie daarachter schuil gaat? Vaak 
lezen we de naam Zantkuijl in de krant wanneer het gemeentebestuur een voorgenomen 
actie rechtvaardigt of van de hand wijst. Hij geldt als gezaghebbend leermeester op het 
terrein van de bouwkunst met als specialisme het Nederlandse woonhuis. Hij schuwt niet 
zijn licht te laten schijnen over de inrichting van de openbare ruimte of over een nieuw
bouwproject in de historische stad. Ook buiten de relatieve veiligheid van zijn speciali
teit wordt er naar hem geluisterd. En niet alleen vanwege zijn begeesterende spreektrant. 
Zijn opvattingen zijn doorslaggevend in de discussies omdat hij de materie beheerst en 
beschikt over de gave te overtuigen. 
Het gaat waarschijnlijk te ver te beweren dat de ruimtelijke ontwikkelingen in en aan de 
oude stad Hoorn er anders zouden hebben uitgezien wanneer hij zich daar het afgelopen 
decennium niet mee had bemoeid. En toch ... Dat hij invloed op de ontwikkelingen op het 
Visserseiland, aan de Karperkuil en het Jeudje heeft gehad, is buiten kijf 
Wie is deze vriendelijke man ? Hoe is hij in Hoorn verzeild geraakt? 
Op 30 augustus 2000 viert hij zijn 75ste verjaardag. Het gemeentebestuur zet hem die 
dag in de bloemetjes. Oud Hoorn sprak met hem in het Oost-Indisch Pakhuis aan de voor
avond van zijn verjaardag. Het werd een boeiende middag met een interessante man. 

De Utrechtse periode 
Hendrik Jakob Zantkuijl wordt op 30 augustus 1925 in 
de Turfstraat in Utrecht geboren, twee jaar na zijn 
broer. De twee jongens groeien op in een katholiek 
gezin. Al vroeg zijn zij wees. Vanaf 1931 worden zij in 
wisselend familieverband opgevoed. "Sinds die tijd 
ben ik begonnen, aanvankelijk onbewust, met te leren 
conflicten te vermijden". Ook zijn katholieke instelling 
heeft hij tot op de dag van vandaag behouden. De 
momenten van reflectie en. bezinning in de Sint 
Cyriacus behoren tot de rijkste van de week. Henks 
grootvader is timmerman. Vader, een kleine aannemer, 
een z.g. eigen bouwer. Henk wil huisarts worden, 
ambieert in ieder geval een dienend beroep: de verple
ging of werken in de missie. Zijn milieu prakkezeert 
daar niet over. Ook de oorlog werkt niet mee. Geheel 
natuurlijk stroomt hij door naar de MULO van de fra
ters. Hij doet A én B. Veel wiskunde dus. Daarna wacht 
de MTS, de 'Vondelstraatschool' nu vergelijkbaar met 
de HTS of, in het toenmalig woordgebruik: de 
Aannemersschool. Het derde jaar bestaat in zijn 
geheel uit een stage bij een bouwbedrijf. Het is oorlog, 
de nieuwbouw ligt stil. Restauratiewerkzaamheden 
gaan door. 
Hij komt in de leer bij de Utrechts restauratie-ambte
naar Willem Stooker. Stooker leert Zantkuijl kijken, 
kijken en nog eens kijken. Waarom ligt deze steen zo 
en die steen niet? Waarom heeft de timmerman dat 
kozijn zover door laten lopen? Stooker zet hem aan 
het werk en, belangrijker, aan het tekenen. Tekenen 
dwingt tot kijken, analytisch, minutieus, tot de klein
ste details. "Ik kan beter tekenen dan schrijven" zegt 
hij. "Mijn fantasie laat het zelden afweten". Het klinkt 
als een bekentenis. "Je doet je mond de komende vijf 
jaar niet open", zegt Stooker, "eerst leren en onder-

zoeken, want ervaring is de basis van de meningsvor
ming". Hij brengt de jongeman de liefde voor het vak 
bij. Het is 1943 en de school in de Vondelstraat blijft 
dicht. Een tweede stagejaar, wat een geluk. Zantkuijl 
krijgt de kans mee te werken aan het archeologisch 
onderzoek onder het Domplein in het oude Traiectum. 
Drommen belangstellenden vergapen zich dagelijks 
aan de werkzaamheden. Na de Frankische lagen vol
gen de Romeinse. Stooker laat Zantkuijl begaan. 
Informeel leidt 'het broekie' de opgravingen. 's Avonds 
wordt elke vondst vanuit verschillende invalshoeken 
getekend. In januari 1945 wordt hij door de Duitsers, 
na een razzia, op de trein gezet naar Offenbach. 
Veewagons, sneeuw voor de dorst, de dood is vaak 
nabij. Een half jaar lang werkt hij bij de spoorwegen, 
van bombardement naar bombardement. 
In 1946 haalt hij eindelijk zijn MTS-diploma. Hij accep
teert een baan op een architecten-bureau. Kan
toorwerk bevalt hem niet. Stooker roept hem terug 
naar het restauratiewerk: Utrechts middeleeuwse stad 
schreeuwt om deskundig herstel. De jonge Zantkuijl 
bevindt zich elke dag op de steiger, hij adviseert, 
tekent en kijkt nog steeds zijn ogen uit. Stooker ziet in 
hem zijn opvolger. 

De Amsterdamse periode 
Na Amersfoort en Utrecht krijgt Amsterdam in 1953 
zijn Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg. Monu
mentenzorg was tot in de vijftiger jaren vooral het 
domein van eerbiedwaardige heren wier belangstel
ling uitging naar monumentale landgoederen, kastelen 
en landhuizen. Aandacht voor de monumentale waar
den van het woonhuis is ondergeschikt. Ruud 
Meischke wordt hoofd van het Amsterdamse bureau, 
Cees Schaap opzichter bij de restauraties en als onder-
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zoeker/tekenaar wordt Henk Zantkuijl aangesteld. Hij 
zal er tot 1989 werken en de laatste jaren leiding geven 
aan het bureau. Pionieren in een verpauperende histo
rische binnenstad. In de jaren van wederopbouw raast 
de sloopwoede door monumentaal Amsterdam. De 
oprichting van het bureau markeert een omslag in den
ken en handelen: redden wat er nog te redden valt. Na 
drie maanden wordt het team uitgebreid met de heer 
W. Raue, de latere directeur van de Vereniging Hen
drick de Keyser. 

Reconstructie van de l 5de eeuwse toestand Begijne
hof 34, Amsterdam 

Alles begint met het doen van grondig onderzoek, met 
de inventarisatie van wat (kunst)historisch, esthe
tisch, wetenschappelijk of bouw kunstig van waarde is. 
Onderzoek is de basis voor verantwoord restaureren. 
Centraal staat het woonhuis, zowel dat van vóór de 
uitleg van 1611 als dat in de periode daarna. Het lijkt 
alsof het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Zijn 
er geen parallellen met het buitenland te trekken? 
Nauwelijks, hoogop een beetje met de Belgische 
woonhuisontwikkeling. Wat is een huis? Een ruimte 
met een dak en een stookplaats. Het eerste onderzoek 
betreft schuilkerken. In de 1se eeuw telde de stad er 
63 bij naam! Zelf ontdekt Zantkuijl er daar zeven van. 
Na grondig onderzoek kunnen deze worden gere
construeerd, althans op papier. Bij één, op de 
Raamgracht, wordt de ruimte echt hersteld. Soms 
weet de eigenaar-bewoner niet dat zijn eettafel op de 
plaats van een altaar staat. Hij publiceert erover in het 
blad van het Genootschap Amstelodanum. 
Het bureau kent een grote zelfstandigheid. Het neemt 
in die zestiger jaren nieuw personeel aan, zoekt op het 
juiste moment de pers, mobiliseert de publieke opinie, 
wijst subsidies toe en af. Henk bemoeit zich met alles. 
Hij maakt er niet overal vrienden door. De strijd met 
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de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is principieel en 
hardnekkig. Het is het gevecht om de stalen U-balk of 
de eikehouten latei, tussen rekenen en empirisch bou
wen, tussen nieuwbouw en restaureren. Hij voert 
onderhandelingen met onwillige eigenaren van op te 
knappen panden. Creatieve financiële oplossingen bie
den soms uitkomst. Het gebrek aan geld is chronisch. 
Politiek draagvlak komt moeizaam van de grond. In de 
zeventiger jaren ontstaat meer begrip voor de waarde 
van de oude stad. Ook de stadsvernieuwing van de 
arbeiderswijken wordt dan onder leiding van Jan. 
Schaefer daadwerkelijk aangepakt. 
Tekenen en schrijven doet hij thuis in de avonduren. 
Op het bureau is daar geen tijd voor. Trouwens, hij is 
tegen kantoorwerk. "De huizen staan buiten" houdt hij 
zijn medewerkers voor. In de avonduren vloeien werk 
en hobby in elkaar over. Zo groeit niet alleen zijn ken
nis van oude huizen. Hij laat anderen daarvan onmid
dellijk mee genieten. Kennis is pas waardevol wanneer 
zij breed toegankelijk is. In 1969 geeft de Vereniging 
Hendrick de Keyser het boek Het Nederlandse woon
huis van 1300-1800 uit, geschreven door R. Meischke 
en H. J. Zantkuijl. Daarmee wordt het bezit van de ver
eniging wetenschappelijk toegankelijk. Vanaf 1970 
begint hij, op verzoek van de stichting Diogenes en de 
Binnenstad, met een serie publicaties over bouwen in 
de hoofdstad. De stichting Diogenes zet zich in voor 
kunstenaarswoningen met ateliers, liefst in monumen
tale panden. Na twintig jaar worden de artikelen 
gebundeld in het boek Bouwen in Amsterdam 
(1992) , tot op de dag van vandaag verplichte kost 
voor studenten bouwkunde. Aan dit handboek voor de 
opleiding werkt hij als het ware tussen de bedrijven 
door. Sinds 1972 werkt hij één dag in de week aan toen 
nog, de Technische Hogeschool Delft: hij geeft colle
ges 'Restauraties' en 'Architectuurhistorie', begeleidt 
studenten en werkgroepen, neemt tentamens af en 
beoordeelt afstudeerprojecten. Veel leert hij van de 
discussies met zijn studenten. In dezelfde periode -
zijn hoofdtaak ligt nog steeds bij het Amsterdamse 
bureau - geeft hij jaarlijks gedurende een trimester 
één avond per week les aan de Academie voor 
Bouwkunst te Rotterdam. Ondertussen wordt er reeds 
materiaal verzameld voor het imposante vierluik, 
geschreven in opdracht van de Vereniging Hendrick de 
Keyser, onder de titel: Huizen in Nederland. 
Wanneer Henk Zantkuijl na 36 jaar zijn Gemeentelijk 
Bureau Monumentenzorg Amsterdam vaarwel zegt, is 
er niet alleen veel werk verricht maar kan heel geïnte
resseerd Nederland weten hoe hun voorouders heb
ben gewoond. Samen met Meischke heeft hij ervoor 
gezorgd dat geen enkele architect of bouwmeester 
"weg kan" achter het argument dat er geen verant
woorde en toegankelijke kennis is over de historie van 
het Nederlandse woonhuis. Mede door Zantkuijls 
publicaties kan er letterlijk en figuurlijk verantwoord . 
worden voortgebouwd op het verleden. Voorwaar 
baanbrekend werk, een prestatie van de eerste orde. 



Eind 1988 verhuizen de Zantkuijlen - Jeanne en Henk 
- dochter Miriam achterna - naar Hoorn. De verhui
zers dragen 144 dozen met boeken de flat aan de 
Willemsweg binnen. Henk is niet van plan stil te gaan 
leven. Dat kan hij trouwens niet. Zijn naam en zijn 
opvattingen zijn in de stad bij weinigen bekend. Daar 
komt geleidelijk aan verandering in. Hoorn zal hem 
leren kennen in een periode die bol staat van de grote 
plannen. Is het toeval dat Zantkuijl juist in die periode 
in Hoorn domicilie kiest? Eerst iets over zijn gedach
tegoed. 

Met hart en hoofd - over schoonheid en karakter 
In artikel 2 van de statuten van de Vereniging Oud 
Hoorn staat dat de vereniging zich (onder meer) ten 
doel stelt het behouden van de schoonheid van de stad 
Hoorn. Schoonheid, daar draait het hier om. Zantkuijl 
heeft zich in zijn vele publicaties intensief met dit 
begrip bezig gehouden. Bij de strijd om het behoud 
van de historische binnenstad handelt het volgens 
hem vaak om twee begrippen die niet mogen worden 
aangetast, namelijk het unieke stedeschoon (de 
schoonheid) en de harmonie in de totale bouwmassa 
die na vele eeuwen van verandering is ontstaan (het 
karakter). 
Schoonheid duidt op emotie, een gevoel direct uit het 
hart, sterk afhankelijk van de persoonlijke instelling 
en de altijd wisselende omstandigheden. "Ik houd van 
Hoorn omdat ik Hoorn mooi vind". Stedeschoon 
wordt ervaren vanuit de openbare ruimte, dus gewoon 
vanaf de straat of het plein. Een ieder kan bedenken 
welke factoren bij die niet-rationele beleving een rol 
spelen: leeftijd, geslacht, variatie in afmetingen in de 
breedte, de hoogte en de diepte van de openbare ruim
te en de gebouwen, kleuren ook van de gebruikte 
materialen, de aanwezigheid van spanning tussen de 
openbare ruimte en de binnenruimte (al dan niet 

Bij de heropening van het gerestaureerde Staten
logement spreekt Henk Zantkuijl een aandachtig 
gehoor, waaronder de toenmalig staatssecretaris A. 
Nuis, toe. 

privé), de geluiden of juist de afwezigheid daarvan, de 
lichtval, het straatmeubilair en de verzorging daarvan, 
stoepen, het stedelijk groen, de bruggen, doorkijkjes. 
In de Monumentenwet van 1988 komt het woord 
'schoonheid' twee maal voor. Het enige wat daaruit 
blijkt is dat de esthetische waarde een geheel eigen 
betekenis heeft, naast de wetenschappelijke waarde 
en cultuurhistorische waarde. Wat die eigen betekenis 
inhoudt, maakt de wet niet duidelijk. Zantkuijl: "Het 
begrip schoonheid duidt op een hogere esthetische 
kwaliteit dan mooi-zijn. In de loop der eeuwen heeft 
het begrip ook een wisselende betekenis gehad. Wat 
we nu als schoonheid benoemen, werd in de vorige 
eeuw verafschuwd. Gewenning speelt een belangrijke 
rol. Vergeet niet dat de terecht alom geprezen 
Kerkmeijer niets moest hebben van de 19e en 20e 
eeuwse bouwkunst. Tegenwoordig plaatsen wij voor
beelden daarvan op de lijst met te beschermen bouw
werken". 
Kortom, schoonheid en de gevreesde aantasting daar
van roept discussie op over het behoud vàn en de 
steeds weer voorgestelde veranderingen in het stads
beeld. In die discussie is volgens Zantkuijl een belang
rijke rol weggelegd voor Oud Hoorn vooral vanwege 
haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid als 
gevolg van haar grote draagvlak. 
Het karakter van de binnenstad is te beschrijven, te 
objectiveren onder het motto: meten is weten. 
Karakter is een rationeel begrip, een begrip van het 
hoofd. Het is het geheel van de zichtbare, 'leesbare 
ingegrifte merktekens'. Daarmee is onmiddellijk 
gezegd dat voor het begrijpen van het stadskarakter 
studie is vereist naar het verloop van het ontwikke
lingsproces van die merktekens. Hoe vaak zeggen we 
niet dat om het heden te begrijpen we het verleden 
moeten kennen. Die tekens zijn zichtbaar in drie 
samenhangende stedelijke domeinen: 
• de stedelijke structuur, zeg maar de plattegrond van 

de stad: straten, stegen, grachten, pleinen, huiser
ven. De structuur levert de grootste historische 
dimensie. 

• de stedelijke architectuur, de vormgeving in de 
stad, de verschillende bouwstijlen en de taal van 
het ambachtelijk bouwen alsmede de aankleding 
van de openbare ruimte. 

• de stedelijke morfologie als totaalbeeld, vorm en 
bouw van de stad, sterk gedomineerd door een eeu
wenlang proces van schaalvergroting: constante 
groei van het aantal bouwlagen en samenvoegingen 
van panden en erven tot grotere complexen. 
Zantkuijls onderzoek laat zien dat er iedere eeuw 
gemiddeld één bouwlaag bij komt. 

De ingewikkelde relaties tussen de domeinen bepalen 
volgens hem het karakter van de stad. Daar komt nog 
bij dat de binnenstad geen homogeen gegeven is. 
Hoorn is net als iedere andere stad geleidelijk 
gegroeid, uitgelegd, vaak met terreinen voor specifie-
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ke doeleinden, zoals de kaden en de havens. Iedere 
buurt in de binnenstad kreeg een eigen structuur, veel
al met een eigen architectuur en dus een eigen karak
ter. Om het nog ingewikkelder te maken: ook de niet
materiële cultuur speelt een belangrijke rol. Het gaat 
dan om kenmerkende levenswijzen die een stempel 
hebben gedrukt op het karakter van een buurt: zo kent 
een havenbuurt (Oude Doelenkade) een ander karak
ter dan een woonbuurt (Grote Oost) of een industrie
buurt (Gerritsland). Verschil in levenswijzen heeft 
invloed op de gebouwde omgeving. 
Wil men het karakter en de daarbij behorende emotio-

Zantkuyl: "Ook in Hoorn wordt de vijfde gevel gron
dig vernield." Dakkapellen verwoesten het historisch 
stadsbeeld tenzij. .. 

nele beleving, de schoonheid, behouden, dan moet er 
begrip zijn voor de lange historische lijnen die dat 
karakter hebben bepaald. Anders gezegd: Voor verant
woord behouden dienen historische ontwikkelingen 
eerst gekend en begrepen te worden. Bij het ontwer
pen, het beoordelen en het beheer van nieuwbouw zal 
het schoonheidsgevoel altijd een belangrijke rol blij
ven spelen. Maar, zegt hij, laat het (soms nog te ont
dekken) stedelijk karakter de belangrijkste voedings
bron zijn voor creatief aanpassen aan de bestaande 
harmonie. "Het hart kan niet zonder het hoofd en het 
hoofd niet zonder het hart". 
Zantkuijls opvattingen over bouwen in een historische 
stad zijn allerminst dogmatisch en dwingend, eerder 
flexibel. Zij bieden ruimte aan eigentijdse interpreta
ties van het begrip schoonheid maar stellen wel 
nadrukkelijk dat, eer er sprake kan zijn van ruimtelijk 
ingrijpen, de stad "goed gelezen" moet worden. 
Daarmee geeft hij aan hoezeer hij hecht aan historisch 
besef. Grote historische lijnen zijn te ontdekken, dat 
zeker, maar deze bieden absoluut geen pasklare ant
woorden op concrete hedendaagse problemen. 
Daarvoor kennen de lijnen een te grillig en dus on
voorspelbaar verloop. Eerst onderzoeken, dan begrij
pen, dan ontwerpen. In dat opzicht wijkt zijn benade
ring niet veel af van die van onze vereniging. Over de 
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wijze waarop het doel het best kan worden bereikt, lie
pen de ideeën nogal eens uiteen. Maar ook nu blijkt 
weer dat wie in aanraking komt met Zantkuijls ge
dachtegoed daar onherroepelijk door wordt beïn
vloed. 

De Hoornse periode 
Alleen Arie Boezaard kent hij in Hoorn. Arie is een 
oude bekende, incidenteel gast bij het Amsterdamse 
bureau, dé monumentenambtenaar van Hoorn en goed 
ingevoerd in kringen van Hend!ick de Keyser. De heer 
Raue, extern deskundige in de monumentencommis
sie, kondigt zijn vertrek aan in 1988. Nog voor zijn ver
huizing schuift Henk Zantkuijl bij - aanvankelijk -
wethouder Sijm aan tafel. De commissie, grotendeels 
bestaande uit raadsleden, adviseert het college vooral 
over wijzigingsplannen voor monumenten. Een be
perkte taakopvatting vergeleken bij de Amsterdamse 
situatie. Later zal dat veranderen. 
Op het terrein van de ruimtelijke ordening rommelt 
het in de stad: de problematiek rond het Visserseiland 
kondigt zich aan, het industriële erfgoed op het 
Gasfabriekterrein wordt weggegeven, voor het 
Latucoterrein bestaan grote plannen voor dure etage
bouw, het Witte Badhuis is de beoogde locatie voor 
een vijfsterrenhotel met een tropisch zwemparadijs, 
Westerhaven wordt gesloopt. Nieuwbouw van drie 
herenhuizen aan de Nieuwendam, bij het Stationsplein 
verrijst een nieuw NMB-gebouw en op het perceel 
Gedempte Turfhaven 52 wordt een nieuw zakenpand 
harmonieus ingebouwd. Westerhaven herrijst en aan 
de Vollerswaal wordt nieuw gebouwd. Zaken die 
direct het historisch stadsbeeld raken, worden bespro
ken in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Henk 
Zantkuijl woont dan wel in Hoorn maar hij beweegt 
zich op de achtergrond. Zijn colleges in Delft en 
Rotterdam eisen tot diep in 1992 zijn aandacht op. Op 
5 september 1991 behaalt hij aan de Technische 
Universiteit Delft de doctorstitel in de Technische 
Wetenschappen. De dissertatie draagt als titel: "250 
Jaar bouwen in Amsterdam". Ondertussen is hij -
samen met anderen - begonnen aan een omvangrijke 
nieuwe publicatie: aan het eerste deel van Huizen in 
Nederland met als ondertitel Friesland en Noord
Holland. In beide provincies onderzoekt hij alle hui
zen van de Vereniging Hendrick de Keyser. Hij brengt 
deze bouwhistorisch via tekeningen in beeld: de meer 
dan 250 tekeningen vormen een onmisbaar bestand
deel van de documentatie. In de negentiger jaren zal 
hij dat, samen met R. Meischke en P. Rosenberg ook 
doen voor de delen 2 en 3. Deel 2 is een thuiswedstrijd 
en handelt over Amsterdam. Deel 3 behelst architec
tuurhistorische verkenningen aan de hand van het 
bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser in de pro
vincies Zeeland en Zuid-Holland. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan het laatste deel d.at 
handelt over Zuid-Midden-Oost en deels Noord
Nederland. Eind dit jaar komt het op de markt. 



Het Sint Jans Gasthuis wordt gerestaureerd. Zantkuijl 
kent het gebouw en dus bemoeit hij zich met de res
tauratie. Veel informele gesprekken met collegeleden, 
restaurateurs en ambtenaren. Daaruit volgen advie
zen. In Bouwen in Amsterdam heeft hij de betekenis 
van dit gasthuis voor de ontwikkeling van de woon
huisarchitectuur reeds onderstreept. Binnen enkele 
maanden liggen de onderzoeksresultaten op tafel aan
gevuld met gefundeerde ideeën over de oorspronkelij
ke inrichting van dit laat-middeleeuws ziekenhuis. Hij 
houdt er lezingen over, ook op de ledenvergadering 
van Oud Hoorn. Hij verwoordt zijn bevindingen in een 
apart hoofdstuk in deel 8 van de Bouwhistorische 
Reeks: Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn. Aan practisch 
elk boek over Hoorn levert hij daarna een bijdrage, 
zowel in tekst als in reconstructietekeningen. 
Geleidelijk begint de naam die hij in Amsterdam had 
ook in Hoorn door te klinken. Het werk in de 
Monumentencommissie en de Welstandscommissie 
Binnenstad bevalt hem steeds beter. De werkterreinen 
verbreden zich gaandeweg en daarmee de invloed. Er 
wordt naar hem geluisterd want hij heeft een verhaal. 
Zijn Amsterdamse gezag dringt door tot Hoorns poli
tieke arena. Vaak krijgt hij van de voorzitter als eerste 
het woord. Niet zelden hebben de overige leden dan 
niet veel meer toe te voegen. Een wenselijke situatie? 
Hij huldigt de opvatting dat hij slechts zijn deskundig
heid, zijn expertise en onderzoeks- gegevens inbrengt 
en absoluut geen mening verkondigt. Wetenschap en 
feitenkennis lijken, zo geformuleerd, waardenvrij ! Hij 
constateert een groeiende kwaliteit van de adviezen: 
de leden, maar ook de voorzitters, vertonen in toene
mende mate affiniteit met de historische stad en laten 
dat ook doorklinken. "Wat goed is voor de stad moet 
prevaleren'', zegt hij. 

Hij wil er geen kwaad woord over horen. Ontkent dat 
hij soms bewust onderdeel uitmaakt van het strate
gisch handelen van B & W. Gecombineerde commis
sievergaderingen, Stadsontwikkeling en Monumenten
zorg bijvoorbeeld, dienen, volgens sommigen, niet 
steeds de transparante besluitvorming waarvan ook 
hij voorstander is. 
Net als in zijn Amsterdamse periode heeft hij goede 
contacten met de wethouders. Bij alle vergaderingen 
is hij goed voorbereid aanwezig. Collegeleden vragen 
en waarderen zijn mening, formeel en informeel, voor
af en tijdens een commissievergadering. In de verga
dering zelf volgt een vlammend betoog over 'verhou
dingen die kloppen', over 'historisch verantwoorde 
nieuwbouw', over 'boeiende en spannende architec
tuur waarbij de rillingen over je rug lopen', over 'scho
ne bouwkunst'. Zantkuijl verloochent zichzelf nooit. 
Daardoor heeft hij het soms hard te verduren bij ver
tegenwoordigers van actiegroepen, bewonersgroepen 
of verenigingsleden. Een sterk wapen bij deze con
frontaties is zijn beminnelijke onverzettelijkheid waar
bij hij de tegenpartij volledig in haar waarde laat. 

Tenslotte zijn mening over die recente nieuwbouw: 
• Visserseiland: uiteindelijk een goed complex 

geworden ondanks gebrek aan transparatie (door
spuibaarheid); "ik mis echter nog steeds het baken 
aan de kustlijn". 

• Karperkuil: prima plan op basis van goede stede
bouwkundige uitgangspunten die recht doen aan de 
oude eilandenstructuur. De aanpak via meerdere 
architecten is voor herhaling vatbaar. 

• Vandenhove: een vervreemdend maar sterk ont
werp. Vooral het samenspel van water en binnenhof 
zal een extra beleving geven aan dit teruggewonnen 
stadsbeeld. De angst dat de Oosterpoort hierdoor in 
het gedrang komt, is niet gegrond. In een stedelijke 
omgeving weten kleine panden vlak naast de grote
re zich prima te handhaven, mede door de grotere 
aandacht die er vanzelf aan geschonken wordt. De 
Oosterpoort was geen dominante stadsverdedi
gingspoort maar een lage stadsbelastingspoort. De 
verdediging werd waargenomen door het bastion 
ernaast. De nog bestaande stadsbelastingspoorten 
uit de 15e eeuw zijn allemaal zo laag. De huidige 
opbouw is misschien pittoresk en door de tijd inte
ressant geworden maar verstoort de 15e eeuwse 
renaissance-architectuur. 

• Jeudje: goed plan, zeker wat de structuur betreft. 
De stadsplattegrond wordt voor dit terrein in feite 
teruggebracht via het oude wegenpatroon. 

Is Hoorn uniek? Er klinkt een volmondig "ja". Zant
kuijl is de laatste weken op verzoek van het Comité 
Open Monumentendag gedoken in de structuur van de 
oude stad in verband met het oorspronkelijk hoge per
centage open water in die structuur. Een werkelijk 
unieke situatie, zeker wanneer de originele kreken in 
de beschouwing worden betrokken: een bijzonder ele
ment in het stedelijk karakter dat misschien een bete
re herkenning kan bereiken. Actiepunt voor Oud 
Hoorn? Goed bekeken blijft er bijna geen originele 
straat meer over. Hoorn mag dan wel een havenstad 
zijn (geweest) maar als er dieper wordt gegraven blijkt 
de stad, met uitzondering van de haven- en eilanden
structuur eerder een polderstad te zijn, ontstaan uit 
originele waterlopen. De Vereniging Oud Hoorn speelt 
een zeer belangrijke rol als het gaat om het behouden 
van de schoonheid van de stad. Zantkuijl adviseert 
haar ongevraagd om alert in de gaten te houden wat er 
speelt en om vooral op tijd te reageren. Zorgen dat je 
erbij bent in plaats van procederen achteraf. Wat dat 
betreft is het bestuur volgens hem goed bezig. En 
natuurlijk: via de publicaties van wat tegenwoordig de 
Stichting Bas Baltus heet, onderzoek blijven initiëren, 
stimuleren en publiceren. 
Henk Zantkuijl, een bewogen mens, een boeiend ver
teller en onbetwist een deskundige met groot gezag. 
Bij toeval kwam hij naar Hoorn in een voor de stad 
cruciale periode. De toekomst zal leren of de stad in 
die periode goed met hart én hoofd is bekeken en gele
zen. 
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VRAAGT ON§ 

De vakanties zijn voorbij na een lange druilige 
zomer, de meesten van ons zijn weer teruggekeerd tot 
hun dagelijkse bezigheden of denken al weer aan een 
nieuwe vakantie. De vereniging maakt zich weer op 
voor het nieuwe seizoen. Wat dat inhoud, kunt u 
elders in het blad lezen. De oogst van nieuw fotoma
teriaal was behoorlijk, maar. er kwam slechts één 
reactie binnen op eerder geplaatste foto's. Het wordt 
tijd om te melden, dat wij met onze tijd meegaan en 
dat u mij voortaan behalve op Italiaanse Zeedijk 26, 
1621 AH Hoorn ook kunt bereiken per e-mail. op het 
adres hwsaaltink@wxs.nl. Denkt u er wel om, dat dit 
adres alleen geldt voor foto's en informatie betreffen
de de rubriek "Men vraagt ons". De overige kopij 
stuurt u nog steeds naar F. Uiterwijk, Grote Oost 98-
100, 1621 BZ Hoorn. 

Turfpakhuis, mandoline en oliemaatschappij 
Voordat ik aan het doornemen van het ontvangen 
materiaal begin, moet ik eerst iets rechtzetten. In het 
vorige nummer staat op blz. 84 een foto met bijbeho
rende tekst over de onthulling van een gedenksteen in 

Boven: Ajb. 2. Schetsje van ijsgondel. 

H.W. Saaltink 

de gevel van het Turfpakhuis aan de Veemarkt. De bij
behorende tekst luidt: "Bovendien kocht de gemeente 
in dat jaar ... " Dit moet zijn "Bovendien kocht de 
gemeente in 1922 ... " De tekst zoals hij daar staat, is 
onduidelijk. De gemeente stichtte in 1882 de Veemarkt 
en ter herinnering aan dat feit werd in 1922, dus veer
tig jaar later het Turfpakhuis aangekocht. Het is overi
gens verwonderlijk, dat niemand van onze leden in 
staat was één van de beroemdheden op de foto te her
kennen. 
De enige reactie die ik ontving, kwam van de heer H.B. 
Erkelens van de Astronautenweg. Hij vertelde me, dat 
het muziekinstrument dat één van de leden van de 
korfbalclub op de foto op blz. 85 c22e jrg, nr. 2, foto 8) 
draagt, een mandoline is om de volgende redenen: 
1. De overgang van de hals naar de klankkast van het 

instrument zoals die op de foto te zien is, is die van 
een mandoline. 

2. Een mandoline heeft vier snaren die gespannen 
worden met acht schroeven. Het instrument op de 
foto heeft tweemal vier schroeven. (Een type met 
zes maal twee snaren komt ook voor. HWS.) 

3. De jeugdverenigingen uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw gebruikten vaak een mandoline 
op hun trektochten door het land. Dit in navolging 
van de Duitse Wandergesellen (zwervende 
ambachtslieden in de 18e en 19e eeuw). 

4. Een banjo was een instrument dat voornamelijk
door Amerikaanse negers bespeeld werd en 
negers waren voor de 'I\veede Wereldoorlog een 
door veel mensen geminachte groep. De banjo 
was dus niet erg in tel. 

Nr. 12 op foto 5 op blz. 83 is zoals vermeld de heer 
Gerard Houter van de HOBI. De heer Erkelens deelde 
me mee, dat de letters HOBI staan voor Hoornse Olie 

en Benzine Import. Dit bedrijf werd 
opgericht door de vader· van Piet 
Peetoom, een bekende figuur in 
Hoornse kringen. Het bedrijf dat zijn 
materiaal verkreeg van het Duitse 

' bedrijf ARAL, werd later voortgezet 
door Piet Peetoom zelf. Ik neem aan, 
dat de heer Houter werknemer bij de 
HOBlwas. 

Wat er binnenkwam en een ijs
gondel 

Onder: Ajb. 1. !Jsgondel van Fonk voor het Sint Pietershof 

Ik ontving een rijke oogst aan nieuwe 
inzendingen. Mevr. J. van Nierop
Vonk van de Venenlaan stuurde me 
foto's van een "ijsgondel" en een 
opname van een gezelschap voor de 
pas gerestaureerde "Oude Rosmolen" 
uit 1955. Van de heer Entius van het 
Achterom kwamen twee opnamen 
binnen van de voetbalvereniging 
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Afb. 4. Schets personeel en leerlingen ambachtsschool. 

Afb. 5. Roomskatholieke meisjesschool aan de Ramen. 

Afb. 3. Personeel en leerlingen ambachtsschool 

Afb. 6. Schets roomskatholieke meisjesschool aan de 
Ramen. 
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Ajb. 7. Personeel Rijks Middelbare Tuinbouwschool, jaren '60. Als eerste neem ik de "ijsgondel" van 
mevrouw Nierop - Fonk. (afb. 1). Een 
prachtig staaltje van ondernemersinitia
tief uit het midden van de twintigste 
eeuw. Een door de opa van mevrouw 
Fonk tot gondel omgebouwde bakfiets 
waarmee haar vader, Gerrit Fonk, zich in 
het zweet trapte om de Hoornse bevol
king van ijs te voorzien. Hier staat het 
resultaat van nuttige huisvlijt op de 
Gedempte Turfhaven voor het Sint 
Pietershof. Of de meegefotografeerde 
jeugdige menigte wacht tot de verkoop 
zal beginnen of dat men hoopt op een 
gratis ijsuitdeling is niet geheel duidelijk. 
Van u graag de namen. Geen enkele 
naam is bekend, hoewel we mogen ver
onderstellen, dat de figuur rechts met de Ajb. 8. Schets personeel Rijks Middelbare Tuinbouwschool. 

"Always Forward" bij het tienjarig bestaan in 1930 en 
het vijftienjarig bestaan in 1935. De heer Chris 
Hellingman deed me een opname toekomen met een 
groep leden van de Arbeiders Jeugd Centrale op het 
Hoornse station in de jaren twintig of dertig. De heer 
Roodzant van de Koepoortsweg tenslotte overhandig
de me een foto van de HVV "Sport" uit de jaren 1916-
1919. Hartelijk dank voor de verstrekte informatie en 
de nieuwe foto's. 

Omdat er behalve de heer Erkelens niemand was die 
informatie wist te verschaffen over eerder geplaatste 
foto's, ga ik direct verder met het nieuwe materiaal. 
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witte jas en de klompen een lid van de 
familie Fonk is. Midden op de kar zo'n 

prachtige glimmende deksel in de vorm van een taart. 
En daar weer overheen als bij een echte gondel een 
soort hemel met de tekst "Kwaliteit is onze reclame". 
Blijkens een aan de binnenkant opgeprikt kaartje 
waren de ijsjes toen maar 5, 10, 15 en 20 cent. 
Goedkoop, maar de klanten hadden ook minder te 
besteden. In nette drukletters de naam van de onder
neming op de bak van de fiets "G. FONK & CO". De G. 
was Gerrit, mogelijk de man die rechts op de fiets zit 
met een wat vreemde combinatie van witte jas en 
klompen. 
De combinatie ijs en Venetiaanse gondel is niet zo 
vreemd. Italianen waren lang voor de Marokkaanse en 



Turkse immigranten al bekend als ijsverkopers, ter
razzowerkers en schoorsteenvegers. Het heeft iets te 
maken met de bijna chronische werkeloosheid in de 
19e eeuw in Italië. Ik had van u graag de namen van de 
op deze foto voorkomende figuren. Ik hoop dan een 
volgende keer een andere opname van de familie Fonk 
met een groep onbekenden te laten zien. U kunt de 
mensen benoemen met hulp van het schetsje dat ik 
hierbij voeg (afb. 2). 

Ernstige heren en meisjesklas 
Als tweede plaatsen we een portret van een groep ern
stig kijkende heren (afb. ·3) voor de deur van een 
·gebouw met huisnummer 42. De opname werd me toe
gestuurd door mevr. Petra Rhodens-de Ridder met de 
mededeling dat het hier om een klas van de ambachts
school gaat. Mogelijk is deze schoolfoto van een exa
menklas, gemaakt voor de deur van de oude ambacht
school Keem 42. Leerlingen en leraren lijken hier door 

Ajb. 10. Schets H. VV Sport 

elkaar te zitten. Ter verduidelijking gaat een schetsje 
met nummers hierbij (afb. 4). De enige die bekend is, 
is nr. 18, de vader van mevrouw Rhodens, Jaap de 
Ridder. Van u graag de anderen. 
We houden het nog even bij het onderwijs. De volgen
de is een schoolklas van de roomskatholieke meisjes
school aan de Ramen (afb. 5). De enige informatie die 
we hebben komt van de achterzijde van de kaart. Daar 
staat "R.K. meisjesschool, ca. 1910, Ramen, 3e rij 2e 
rechts Jeanne Rupert". Gemakkelijker wordt de zaak 
daarmee niet. De meisjes zitten weliswaar in 3 rijen, 
maar er zitten enkele losse meisjes tussen de rijen en 
we weten niet, of de informant boven of onder met tel
len is begonnen. Een schetsje leek hier wel nodig (afb. 
6). Misschien, dat één van onze lezers of lezeressen 
een moeder of grootmoeder ontdekt. Graag van u dan 
de naam en indien mogelijk nog wat bijbehorende 
gegevens. 

Rijks Middelbare Tuinbouwschool en RVV Sport 
Van de heer Entius kreeg ik deze opname van het per
soneel van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. (afb. 
7) Als geen ander geeft deze foto een beeld van een 
voorbije tijd. De foto moet uit de jaren zestig zijn. De 
tijd van het verzet tegen de gevestigde orde. Dat uitte 
zich bijvoorbeeld in de kleding. Mannen droegen geen 
dassen meer en vrouwen verwisselden de rok voor de 
lange broek. Lange haren. Zelfs wethouder Wiese 
heeft de das afgezworen. Het is leuk zo'n foto te zien, 
als je zelf die tijd bewust hebt meegemaakt. De foto 
moet uiteraard gemaakt zijn voor het oude schoolge-

Ajb. 9. H.VV Sport 1916-1919 
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bouw op de hoek van de Bontekoestraat en het Zwarte 
Pad. 
Ik geef u de namen aan de hand van de nummers op de 
schets (afb. 8) 1. De Vries. 2. De Jong. 3. Hahn. 4. 
Hogervorst. 5. Wiese. Bekend wethouder destijds in 
Hoorn, voor sommige van onze lezers omstreden 
figuur. 6. Stoffels. 7. Goote. 8. Kloet. 9. Jansen. Hij 
woonde in het later door Stadsherstel gerestaureerde 
kamercafé op Achterom 93 dat tijdens de oorlog de 
naam "De Bunker" had. 10. Vermeulen. 11.Wardenaar. 
12. Vis. 13. Wiggers. 14. Mevr. Broerse. Zij woonde 
naast de school in de Pieter Florisstraat. 15. Mevr. 
Groot. 16. Mevr. Wiggers. 17. Kiestra. 18. Mevr. 
Kwekkeboom. 19. Roodhuizen. 20. Mevr. Ernzerhof. 
21. Schoutsen. 22. Van Tiel. 23. Van Wonne (?) 24. 
Entius. Hij woonde in het huis met de gevelsteen met 

de twee hoefijzers aan het Achterom. Alle namen zijn 
bekend maar misschien kunt u als lezer er nog wat aan 
toe voegen. 

Ik wil na al die figuren uit de schoolwereld het artikel 
afsluiten met een voetbalclub. Het is een opname van 
HVV Sport uit dejaren 1916-1919. De opname werd ter 
beschikking gesteld door de heer L. Roodzant, een van 
de autoriteiten op het gebied van de Hoornse voetbal
geschiedenis (afb. 9). We zien hier 3. Andries Volten 6. 
Michel Karssen 8. Wamelink. 9. Ys Hilterman. 10. Dick 
Wigmans. 12. Tok Knol. 13. Gerard Vierbergen. 15. 
Henk Gerver. 16. Dirk Dell (?) 17. John M. Ridderikhof. 
De rest is onbekend. Misschien dat van onze lezers 
hier nog een fout kan rechtzetten of een voetballende 
grootvader ontdekt. 

Rectificatie artikel Henk van Woesik 
In het artikel van Henk van Woesik, "Scheepsbel van 
De Vrouwe Maria Jacoba", Oud Hoorn, XXII (2000), 
60-64, zijn door gebrek aan goed illustratiemateriaal 
en ook door onbekendheid met het betreffende onder
werp enkele storende fouten terecht gekomen. De 
redactie biedt auteur en de lezers hiervoor haar wel
gemeende excuses aan. 
1. De driemaster links op de afbeelding op p. 62 is geen 
oostindiëvaarder maar een schip dat voor de handel in 
de Europese wateren werd gebruikt, waarschijnlijk 
een fluit, die weinig diepgang had. De tekst onder de 
nieuwe afbeelding luidt dan "Grote oostindiëvaarders 
zoals de Maria Jacoba moesten vanwege hun grote 
diepgang op de rede van Texel worden gelost. Voor het 
het laden en lossen werden kleine schepen met min
der diepgang gebruikt, de zgn. lichters." 
2. Boven de tweede kolom op p. 61 is een kop wegge
vallen. Deze luidde Enkele belangrijke onderwer
pen toegelicht. 
3. De naam van de auteur is niet Henk Woesik maar 
Henk van Woesik. 
4. De auteur maakt tenslotte bezwaar tegen het plaat
sen van het schema van het glazen slaan in een apart 
kader links boven op p. 64. Hij zou terwille van de dui
delijkheid het gedeelte binnen het kader, dat wil zeg
gen de tekst van "12:00 = 8 glazen t/m 16.00 = 8 glazen" 
zonder kadertje willen plaatsen na de eerste alinea dus 
na het woord "scheepsbel". Bovendien zag hij deze 
noot gaarne nog uitgebreid met "Na de vermelde 
wacht van 12:00 tot 16:00 begint men n.l. opnieuw bij 
de nieuwe wacht met een nieuwe cyclus één slag op 
de bel enz. en zo de gehele klok rond." 
Niet als kritische noot maar als welwillende aanvulling 
bij de laatste opmerking, misschien nog het volgende 
(HWS): 
Het systeem van tijdsaanduiding was dus aan boord 
van schepen anders dan op het land. 
Een etmaal van 24 uur werd verdeeld in 6 wachten van 
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ieder 8 glazen. De wachten hadden soms zeer schil
derachtige namen. 
0.00 - 4.00 u. hondenwacht (de minst gewaardeer

de wacht) 
4.00 - 8.00 u. dagwacht 
8.00 - 12.00 u. voormiddagwacht 

12.00 - 16.00 u. namiddagwacht 
16.00 - 20.00 u. platvoetwacht (de gemakkelijkste 

wacht, men kon dan met platte voe
ten lopen) 

20.00 - 0.00 u. eerste wacht 
Het glazen slaan en dus de dagindeling was zeer 
belangrijk. De roergangers wisselden elkaar af om de 
4 uur. Ook geschiedde de plaatsbepaling op zee met 
behulp van deze primitieve tijdsaanduiding. Door de 
tijd waarop de zon in het zuiden stond te vergelijken 
met de tijd van de thuishaven die door de glazen werd 
aangegeven .kon men berekenen hoeveel graden men 
zich bevond ten oosten of ten westen van de thuisha
ven. Het aantal graden ten noorden of ten zuiden van 
de evenaar waarop men zich bevond, berekende men 
door de hoogte van de zon boven de evenaar te bepa
len. Als er fouten werden gemaakt, kon het gebeuren 
dat een schip op de westkust van Australië strandde, 
terwijl men dacht in de buurt van Batavia te zijn. 

Oostindisch Compagnie Schip. 



T U HOOR.N OOJK ZO? 

Met de vorige opgaven had ik al 
bij voorbaat rekening gehouden 
met regenachtig weer. Menigeen 
kon de vragen dan ook vanuit de 
leunstoel oplossen, werd mij 
door een aantal personen mede
gedeeld. Ja, dat is natuurlijk niet 
de bedoeling. Ik wil u met een 
leuke opgave de binnenstad 
inlokken om daar, voor zover 
nog mogelijk met dat ellendige 
auto- en scooterverkeer, van de 
sfeer te laten genieten. Gelukkig 
was er toch nog een deelneem
ster die mij om een nadere aan
wijzing vroeg. Maar let op! Deze 
keer zal een ieder de wandel
schoenen aan moeten trekken! 
Eerst de oplossingen van de 
foto's uit het kwartaalblad van 15 
juni j.l. 
Het antwoord op de eerste foto 
luidt: de ingang behoort bij de di
recteurswoning van de voormali
ge gasfabriek aan het Gerrits
land. Het huis werd gebouwd in 
1884 naar een ontwerp van de 
gemeente-architect G. J. Hen
nink. Zoals op de foto duidelijk 
te zien valt, is de ingangspartij 
iets naar voren gemetseld. Als 
dat midden in de gevel gebeurt, 
noemt men dat een middenrisa
liet. Dit gebouw is het enige dat 
nog over is van het gasfabriek
complex. 
De gasfabriek werd in 1857 opge
richt door een particulier. In 
1883 kocht de Gemeente de 
fabriek voor f 30.000,- In 1903 
nam het aantal consumenten toe 
en werd een nieuwe gashouder 
gebouwd. In 1904 werd het ter
rein vergroot door de aankoop 
van enkele huizen aan het 
Gerritsland. Voorbij deze panden 
werd de Gasfabriekstraat aange
legd" In 1913 werd nog een gas
houder op het Jeudje neergezet. 
Het bedrijf leverde de Gemeente 
veel winst op. Dat veranderde 

door de aanleg van de elektrici
teit. In 1989 werd alles wat bij 
het gasbedrijf hoorde gesloopt. 
Ook het restant van een gashou
der, die misschien wel in het 
nieuwe woonwijltje opgenomen 
had kunnen worden. 
Dichtbij het pand van foto 1 staat 
de woning van foto 2. Kleine 
Oost 33. Een degelijk woonhuis 
uit de dertiger jaren van de vori
ge eeuw. Het huis dateert uit 
1932. Voor die tijd stond er op 
die plek een pakhuis. Het Kleine 
Oost is aangelegd na de uitbrei
ding van de stad in 1576. In 1583 
werden er de eerste huizen 
gebouwd. Lange tijd heeft het 
Kleine Oost een wat landelijke 
aanblik gegeven, want langs de 
oneven zijde is ook nu nog spra
ke van een dijkhelling waardoor 
er sprake is van een extra verdie
ping aan de achterzijde, aan de 
Schellinkhoutersteeg. Er staan 
dus eigenlijk dijkhuizen aan die 
kant van de straat. Nog in 1928 
geeft de bewoner van het pand 
nr. 21 aan, dat hij in het achter
huis van Schellinkhoutersteeg 
nr. 5 hooi en stro wil opslaan en 
dat hij in zijn eigen stal vijf paar
den, tien koeien en een varken 
wil houden. In 1946 is de veesta
pel minder divers: hij vraagt toe
stemming om achter zijn huis in 
drie stallen varkens te houden. 
Wat het huis op de foto betreft, 
dat heeft een gebroken kap, ook 
wel mansardekap geheten en 
stevige gootranden. De ingangs
partij met het erkertje, de beton
nen tussenplaat en de horizonta
le glas-in-loodruitjes in de boven
lichten doen een beetje denken 
aan een wat verflenste Art 
Decostijl. Dergelijke gevels zijn 
ook in andere delen van de stad 
te vinden. 
Het pand van foto 3 staat op de 
hoek van de Spoorstraat en de 

Femke Uiterwijk 

Baanstraat. Het maakt deel uit 
van een dubbel herenhuis, in 
1900 gebouwd langs de Baan
straat door gemeente-architect 
Joh. van Reijendam. In het lin
kergedeelte (dat van de foto) 
ging hij zelf wonen en werken. 
Onder het raam op de hoek is 
nog een eerste steen in de muur 
te vinden met de tekst: "De eer
ste steen gelegd door Cornelis 
Dirk van Reijendam, oud 3 jaar, 
25 mei 1900. Van Reijendam was 
een begeesterd man. Hij heeft 
maar vijf jaar in Hoorn gewerkt, 
van 1900-1905, maar in die tijd 
heeft hij toch kans gezien dertig 
huizen te bouwen. Hij gebruikte 
veel Jugendstilmotieven in zijn 
ontwerpen en heeft zo zijn stem
pel op de stad achtergelaten. 
Ook de Jugendstilpanden aan de 
Doelenkade nr. 27 t/m 37 zijn van 
zijn hand. In zijn enthousiasme 
voor de buitenkant vergat hij wel 
eens wat praktische zaken bin
nenshuis. Zo schijnt hij bij het 
tekenen van het interieur van 
zijn eigen pand (het huis op de 
foto) het toilet te hebben verge
ten. Jammer is dat enkele jaren 
geleden de gietijzeren rand die 
de nok van het hele dak sierde, 
verdwenen is. Deze rand is nog 
wel te bewonderen langs de nok 
van de ingangspartij . 
Foto 4, de foto met de "P". 
Nieuwsteeg ll. De in 1928 
gebouwde winkel van P. (daar is 
de "P" van de foto) de Gruijter en 
Zn" een landelijk bekende krui
denier, die voor en na de Tweede 
Wereldoorlog in verschillende 
steden winkels bezat waarvan de 
voorpui ontworpen werd door 
een eigen bouwbureau. De gevel 
van de Hoornse De Gruijter is 
nog helemaal bewaard gebleven: 
blauw geglazuurde tegels en de 
glas-in-loodramen op de verdie
ping. 
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Het eigen bouwbureau heeft zich 
zeker laten beïnvloeden door de 
bouwstijl van de Amsterdamse 
School en de Art Deco. Nu is 
V&D in het pand gevestigd. 
Foto 5: Het postkantoor aan het 
Grote Oost. In 1876 gebouwd in 
19e eeuwse Renaissancestijl. Dat 
houdt in dat er opnieuw gebruik 
gemaakt werd van trapgevels en 
horizontale belijning in de 
gevels. De 19e eeuw was een 
eeuw van verval, gevolgd door 
de zeer ingrijpende industrialisa
tie. In die tijd keken de bouw
meesters graag terug naar de 17e 
eeuw, waarin het in de 
Nederlanden goed ging en waar
in menige gevel versierd werd 

Foto 1 
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met natuur- en bakstenen onder
delen. Ook op de foto van het 
bovenstuk van één van de ramen 
van het postkantoor is met bak
steen gespeeld. 
Het raam wordt afgesloten met 
een korfboog van staande steen
tjes, gele en rode. Binnenin het 
boogveld zijn nog twee boogjes 
aangebracht met daarin weer 
een keperstructuur. Een rond 
kijkgaatje maakt het geheel af. 
En dat alles rust op gemetselde 
zuiltjes met een stenen kapiteel
tje. Jammer genoeg staat dit 
gebouw op de nominatie om 
gesloten te worden. De redenen 
daartoe zijn mij geheel duister. 
Het is voor mij het dichtstbijzijn-

de postkantoor en op vrijwel elk 
uur van de dag moet ik in de rij 
staan. 
Van de volgende inzenders heb ik 
een oplossing op de deurmat 
gevonden: J. Baart, A. Dol-Schel
levis, M. Duin-Neelen, M.G. Hem
mer, Fam. Lampe, G.V.M. Lampe, 
M.C. Mes, J.C. Opmeer, Fam. 
Semler, R. Singer, J .F. Swager
man, D. Tangeman, Fam. Tober, 
G.P. Visser, M. en H. Webster, A. 
de Wolff, J. Zwarekant. De boe
kenbon is gewonnen door de 
heer J. Zwarekant 

En dan nu de aanwijzingen voor 
de volgende foto's: 

Foto 1. Een landelijk kijkje op 
een 'oude' nieuwbouwwijk. 

Foto 2. Het achterhuis van een 
wat forser pand in het vroegere 
kloosterkwartier. De mensen die 
mee zijn geweest met de kloos
terwandeling herkennen dit huis
je meteen. 

Foto 3. Aan het eind van een 
'theologische steeg' genoemd 
naar een hoogleraar ten tijde van 
de godsdienststrijd omstreeks 
1619. Het gebouwtje is op een 
vervelende manier onttakeld en 
half gesloopt om er een soort 
opslagloods van te maken. 

Foto 4. Twee · achter kantjes en 
een smalle steeg ergens in het 
zuidelijk deel van de stad. 

Foto 5. In deze straat vind je 
geen woonhuis, tenminste niet 
de voorgevel. Er staat wel een 
groot pakhuis links en rechts. 
Het linker ziet u gedeeltelijk op 
deze foto afgebeeld. 

Wilt u de oplossingen weer voor 
1 november a.s. bezorgen bij 
Femke Uiterwijk, Grote Oost 98-
100, Hoorn 
Ik wens alle deelnemers succes. 



Foto 2 Foto 3 

Foto 4 Foto 5 
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Middenstand pakte uit bij Landbouwfeesten 

Aan het begin van de vorige eeuw werden er in Hoorn 
regelmatig groots opgezette feesten gevierd. Zo waren 
de landbouwfeesten een regelmatig terugkerend fes
tijn waar de hele stad bij betrokken werd. Tal van stra
ten werden versierd en er werden optochten met 
praalwagens gehouden. Ook het regeringsjubileum 
van de toenmalige koningin Wilhelmina werd in 1923 
op dergelijke grootse wijze gevierd. Veel hiervan is 
terug te vinden in het in 1982 uitgebrachte boekje 
"Hoorn in Feesttooi" van de hand van Wim Robat en 
Giel van der Zel. 
Ook de Hoornse middenstand speelde bij deze feesten 
een belangrijke rol en met veel kosten en moeite wer
den vaak schitterende promotiestands ingericht. Zo 
zien we op deze foto de stand van "Kantoorboek
handel-Stoomdrukkerij H. Stumpel''. Dit fraaie geheel 
werd gebouwd in verband met de Landbouwfeesten 
die van 16 tot en met 21 september 1924 werden 
gehouden. Ter gelegenheid van dit gebeuren, dat geor
ganiseerd werd door de Afdeling Hoorn en omstreken 
van de Hollandsche Maatschappij voor Landbouw, 
was er het nodige te zien op, wat men toen noemde: 
"Het land van De Goede" aan de Jodensingel, naast het 
kerkhof, nu ingang Grote Waal "Bij gunstig weder zal 
het evenement worden opgeluisterd door een demon
stratie van Rijksvliegtuigen", zo lezen we in "Onze 
Courant" van die maand. 
Bij het vertrek van Drukkerij Noordholland uit Hoorn 
in mei van dit jaar werd het nodige opgeruimd. In de 
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Frans Zack 

bijna 90 jaar dat het bedrijf aan de Draafsingel was 
gevestigd waren er her-en-der nogal wat duistere 
hoekjes ontstaan. Nu het pand wordt leeggehaald 
moesten ook deze plekjes hun geheimen prijs geven 
en zo kwamen er nogal wat leuke foto's te voorschijn, 
waarvan dit er één is. 
In het verre verleden is er gelukkig iemand zo slim 
geweest om de namen van de mensen achter op de 
foto te noteren. Daarom valt te melden dat de jonge
man uiterst links luistert naar de naam Timmer. 
Waarschijnlijk is hij ter gelegenheid van dit evenement 
aangesteld als catalogusverkoper want hij heeft een 
bundel van iets in zijn hand en op zijn hoofddeksel is 
met enige moeite de tekst "25 cts" te ontwaren. Bo
vendien staat op de rechter toonbank een strook met 
de tekst: "Catalogus 25 cts". 

De dame links is mevrouw Castricium-Kemper die 
zich zo te zien bezig hield met de verkoop van o.a. 
ansichtkaarten. In die dagen adverteerde Boekhandel 
Stumpel met de tekst: "Internationaal Foto-, Persbu
reau "Hollandia", Onze schitterende Foto-briefkaarten 
van de straatversiering en -verlichting". Achter haar 
zien we in ieder geval stroken met kaarten die tot het 
plafond van de tent lopen. Daarnaast zien we de heer 
Castricum met een strenge blik naar de fotograaf kij
ken. Vervolgens komen we dan bij de gebroeders 
Stumpel: zittend H. A. M., (Herman) de "boekhande
laar" en daarnaast E. J. M., (Eduard) de "drukker". 

Staande naast een drukpers de 
heer Ge1Tis, die achter op de 
foto naast zijn naam ook de aan
tekening "prima drukker" kreeg. 
Het mag een wonder worden 
genoemd dat men de moeite 
heeft genomen om voor enkele 
dagen een degelpers naar het 
tentoonstellingsterrein te trans
porteren. Zo te zien gaat het om 
de "Zeus"-degel met loskoppel
baar inlegapparaat: een machine 
die nog tot 1953 dienst heeft 
gedaan. Uiterst rechts een jonge
man, genaamd F. de Zwart, die 
"Bekroningslijsten" aan de man 
probeert te brengen. Ook hij 
heeft een hoofddeksel met de 
tekst "25 cts". De stand staat ver
der bol van de reclame voor 
"Swan" pennen. 

Tentoonstelling op Het Land van De Goede aan de toenmalige Jodensingel (nu 
ingang Grote Waal) 
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Ledenexcursie naar de stad Haarlem 

In het kwartaalblad van juni j.l. is melding gemaakt 
van de ledenexcursie op zaterdag 14 oktober aan
staande. Het definitieve programma is rond en naar 
mijn idee heel aantrekkelijk geworden. 
Bij de stadswandeling kunt u kiezen uit vier mogelijk
heden. Wilt u bij uw opgave uw keuze aangeven, zodat 
de respectievelijke groepen doorgegeven kunnen wor
den aan de gidsen van "'t Gilde" te Haarlem? 
·voor een bezoek aan het Teylersmuseum kunt u 
gebruik maken van de museumjaarkaart. De Rabo
museumjaarkaart geeft geen gratis toegang. 
U kunt u opgeven tot uiterlijk 2 oktober in verband 
met het bepalen van het aantal rondleiders in het 
Teylersmuseum en het aantal gidsen voor de stads
wandeling. De desbetreffende organisaties willen dit 
bijtijds weten. 
In totaal kunnen er 4 7 leden mee. U kunt u opgeven bij 
ons verenigingsgebouw: het Oostindisch pakhuis, 
Onder de Boompjes 22, te Hoorn, op dinsdag, donder
dag en zaterdag. 
De prijs bedraagt f 55,-. Ook kunt u hier uw keuze 
voor de stadswandeling doorgeven. 

08.30 uur 

09.30 uur 

10.30 uur 

12.00 uur 
13.00 uur 

14.00 uur 

15.30 uur 

16.15 uur 

Vertrek per touringcar vanaf P&R -terrein 
achter station Hoorn 
Koffie in grand café Doria aan de Grote 
Markt 
Stadswandeling naar keuze: 
- Over 't Sant naar Bakenes 
- De Burgwal en het Spaarne 
- Hofjes in de Vijfhoek 
- Beeldenwandeling 
Lunch in grand café Doria 
Rondleiding in de Hoofdwacht aan de 
Grote Markt door gids van de "Vereniging 
Haerlem" 
Rondleiding in het Teylersmuseum aan 
het Spaarne. 
Theedrinken in grand café Brinkman aan 
de Grote Markt. 
Vertrek 

Ter informatie geef ik u een korte beschrijving van de 
Hoofdwacht en het Teylersmuseum. 
De Hoofdwacht is één van de oudste monumenten van 
Haarlem. Het pand is in de 13e eeuw gebouwd. Vanaf 
1350 is de Hoofdwacht onderdak geweest voor ver
schillende belangrijke Haarlemse fanülies, drukkerij
en, winkels en bierkelders. In 1755 koopt de gemeente 
"het oude raadhuis" als wachtgebouw voor de schut
terij en de naam is geboren. Vanaf 1919 wordt de 
Hoofdwacht gehuurd door de Vereniging Haerlem. 
Het Teylersmuseum is genoemd naar de vermogende 
18e eeuwse laken- en zijdekoopman Pieter Teyler van 
der Hulst. Deze liet in 1778 een grote som geld na voor 
de bevordering van kunst en wetenschap in Haarlem. 
Beroemd is de Ovale Zaal uit 1784 waar het oudste 

Marit Veerman 

De Hoofdwacht aan de Grote Markt 

museum van Nederland begonnen is. Het museum her
bergt veel oude proeftoestellen op natuurkundig 
gebied, fossielen, uitgestorven dieren, tekeningen en 
prenten, munten en penningen. 
Ik hoop dat we weer met een goed gevulde bus kun
nen vertrekken! 

CONTRIBUTIEBETALING 

De commissie ledenadnünistratie is voornemens 
omstreeks 15 december aanstaande de accept-giro
kaart inzake de contributie voor hetjaar 2001 te ver
sturen. 
Op deze accept-girokaart staat vermeld het reke
ningnummer 722954 van de Postbank ten name van 
Vereniging Oud Hoorn contributies. Dit nummer 
werd geopend teneinde penningmeester Frans van 
Iersel het mogelijk te kunnen maken contributieont
vangsten te kunnen scheiden van andere ontvang
sten. Met klem willen wij u daarom verzoeken bij 
contributiebetaling gebruik te maken van het 
Postbanknunm1er 722954. 
Nog meer zouden wij het op prijs stellen indien u bij 
betaling gebruik maakt van de u in december toege
zonden accept-girokaart. 
Indien u, wellicht om fiscale redenen, er de voorkeur 
aan geeft om dit jaar de contributie voor het jaar 
2001 over te maken, verzoeken wij u in dat geval 
gebruik te maken van genoemd nummer 722954. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Commissie ledenadministratie 
Cor Kooijman en John Lamers 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

1 september 2000 

ABC 

hoek ABC/Kleine Oost: Plan Vandenhove 

De Hoornse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 
Karperkuil & Julianapark/Schellinkhouterdijk vastge
steld. Bezwaren hebben nauwelijks tot bijstelling 
geleid. 
Oud Hoorn heeft haar bezwaren ingediend bij GS 
maar van verdere actie afgezien. 
Vijf bouwplannen vonden geen basis in het vigerende 
bestemmingsplan ! ! 
Planuitvoering voortvarend ter hand genomen. 
Oud Hoorn juicht voorgenomen archeologisch onder
zoek naar restanten van VOC-werf toe. 
De inkt van het bestemmingsplan is nauwelijks droog 
of Hoorns college is voornemens ervan af te wijken: 
in het plan Vandenhove acht het een hogere goothoog
te dan het bestemmingsplan toestaat aanvaardbaar 
vanwege de extra toegevoegde kwaliteit aan de gevel
wand. Oud Hoorn bestrijdt het voornemen om een 
bouwvergunning te verlenen. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, 
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand 
verkeert in ernstige staat van verwaarlozing. 
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Achterstraat 
De gemeente Hoorn heeft de bedrijfsruimte van BBN, 
grenzend aan het Doelenplein, gekocht. 
Onderzoek vindt plaats naar de historische elementen 
in de Sebastiaansdoelen. 

Baatland 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 
deze oorspronkelijke zeewerende dijk 

Blauwe Berg 5 
Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing van dit voor
malige missiehuis van de congregatie Mill Hill op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Ontwerp (1927) van 
de Hoornse architect S. Langius: gebouw vertoont 
kenmerken van de late Amsterdamse School, heeft 
nog veel originele deuren en metselwerk en glas-in
lood. 

Claes Molenaarsgang 
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de 
Veemarkt. 

Draafsingel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen 
gekocht. Oud Hoorn verzocht het college om in ieder 
geval de "Boerderij" (1876) en de voormalige villa 
Schermeroord (1925) te behouden en te plaatsen op 
de gemeentelijke monumentenlijst. Oud Hoorn gaat in 
gesprek met de projectontwikkelaar. Overigens acht 
zij de locatie bijzonder geschikt voor huisvesting van 
de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. 

Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. 
De brug naar de Oosterpoort verkeert in ernstige staat 
van verval. Waarschijnlijk nog dit jaar zal een begin 
worden gemaakt met de opknapbeurt. De restauratie 
van dit rijksmonumentale complex is geraamd op één 
komma zeven miljoen. 

Drieboomlaan 
In oktober wordt begonnen met de restauratie van de 
kapel op de r.k. begraafplaats. Oud Hoorn is niet 
onwelwillend om de opknapkosten van de grafsteen 
van L. Dankelman en J. J . Aghina voor haar rekening 
te nemen. Het Park neemt de kosten van de grafrech
ten voor zijn rekening. (zie ook pag. 106) 
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Gedempte Appelhaven 
Restaurant Bohemen te koop aangeboden: er blijft 
hoop dat het vlot voor de deur binnenkort definitief 
wordt vlot getrokken. 

Gerritsland-hoek Gravenstraat 
Plan van Woningstichting Hoorn voor een apparte
mentencomplex met 9 woningen op deze "open plek". 
Hoekwoning Gravenstraat zou moeten worden ge
sloopt. 
Is er gekeken naar de oorspronkelijke verkavelings
vormen en bouwvolumes ? 

Gouw 25 en 27 
Opnieuw dreigende samenvoeging van twee winkel
panden. Oud Hoorn is daar principieel tegen. 

Gravenstraat 5 

Oorspronkelijk klein woonhuis, nu garage, heeft zijn 
oorspronkelijke functie terug. 

Grote Noord 47 
Plan voor wijzigen winkelpuien van Intertoys en 
Familux gerealiseerd. Aandacht gevraagd voor de 
ramen op de eerste verdieping. Halt aan de verloede
ring! 

Grote Noord 77 
Plan voor verbouw winkel 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste 
invulling van deze voormalige eigendommen van het 
Waterschap Westfriesland. Blijkt zeer moeizaam pro
ces: het complex is dan weer te klein, dan weer te 
groot. Overwogen wordt om het pand op nr. 2 te ver
kopen teneinde de exploitatie van de andere twee ren
dabel te maken. Het waterschapscomplex wordt tijde
lijk gebruikt door o.a. de gemeentelijke afdelingen 
Kunst en Cultuur en Monumentenzorg. Ook de 
Stichting Oude Muziek Nu heeft er onderdak gevon
den. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
Oud Hoorn steunt het idee voor een alcoholvrij 
Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie 
(annex Rode Steen 10). Hulde voor de Stichting 
Stadsherstel die dit project bouwkundig uit wil voe
ren. 

Grote Oost 9 (rijksmonument) 
Interieur is na verkoop, gesloopt. Pand wordt casco 
gerestaureerd. Nieuwe eigenaar zegt zorgvuldig te wil
len omgaan met zijn nieuwe bezit. 
Oud Hoorn heeft nieuwe eigenaar gevraagd om een 
financiële bijdrage voor het bouwhistorisch onder
zoek. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Hoofd 
Breed politiek draagvlak voor ingrijpende versobering 
van deze historische plek in het havengebied. Nu een 
hangplek voor ouderen zonder faciliteiten. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een 
schande in het stadsbeeld. 
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Italiaanse Zeedijk 80 (rijksmonument) 
Plan voor uitbreiden en verbouwen woning. 

Jeudje 

Dubbele damwanden Jeudje 

Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer 
de art. 19-procedure gebruikt. 
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeen
te Hoorn: bouwvergunning verleent op 7 februari alvo
rens de uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn 
geformuleerd en gewogen. 
Het bouwplan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 
koopappartementen en 20 huurappartementen. De 
ondergrondse parkeergarage herbergt 340 parkeer
plaatsen waarvan er 120 bestemd zijn voor de koop
woningen. 
Op zich is het een goede zaak dat de oude structuur 
(plattegrond!) grotendeels terugkeert: het Jeudje blijft 
een straat. 
Op de hoek PakhuisstraaWollerswaal is een woonto
ren van zeven (!) verdiepingen gepland; de woonblok
ken aan weerszijden gaan vier bouwlagen met een kap 
tellen. Vormgeving en hoogte toren discutabel. 
Oud Hoorn praat met de projectontwikkelaar over het 
terugbrengen van een historisch merkteken: de over
blijfselen van de Sint Geertentoren. 
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Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Bouw nieuwe brandweerkazerne op een oor na gevild. 

Karper kuil 
De welstandscommissie heeft het laatste plan, dat van 
architect Vandenhove, terugverwezen en wacht nog 
op een formeel antwoord. 
Het college is bereid de hogere goothoogte te accepte
ren. 
Oosterpoort lijkt in de knel te komen. 

Oud Hoorn is verbaasd over de toewijzing van de werf 
aan een kunstenaar. Inconsistent beleid waarover 
bovendien slecht is gecommuniceerd. 
Gemeente kocht de scheepswerf en streeft naar een 
openbare functie in het verlengde van de huidige 
bestemming: een historisch educatief centrum over de 
Hoornse zeevaart. Wat komt er van deze voornemens 
terecht? Via de Stichting Behoud Historische Scheeps
werf Hoorn heeft de vereniging om opheldering 
gevraagd. 

De Keyzerstraat 
Dakramen aangebracht in het gave dakvlak van het 
markante schoolgebouw van de s.g. Tabor, locatie 
Werenfridus, (architect Hermans, (1954). 

Kleine Noord 
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging 
toe. 
Opknapplan raamt de herstelkosten op zo'n 1,7 mil
joen gulden. 

Kleine Oost 
Sluis blijkt van eminent belang voor een goede water
beheersing in de stad. De gemeente en het waterschap 
verwachten in 2000 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. 

Koepoortsplein 
Plan voor de bouw van 7 appartementen in drie bouw
lagen op de hoek Koepoortsplein-Nieuwland 0-Z plus 
een café met vier woningen erboven op de hoek Koe
poortsplein-Achterstraat lijkt van de baan. Oud Hoorn 
heeft overleg met de ontwikkelaar. 

Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om 
al te drastische ingrepen op deze kwetsbare en mar
kante toegang tot de oude stad te blokkeren. De werk
groep Micromilieu is gevraagd voorstellen te doen om 
de vier bruggen aan het plein meer herkenbaar in het 
stadsbeeld terug te brengen. 



Kruisstraat 20 

Begin 2000 verdween het karakteristieke pand van het 
voormalige badhuis uit het straatbeeld. De Stichting 
Stadsherstel heeft op die plek een nieuw pand 
gebouwd ten behoeve van de Wereldwinkel en ver
sterking van de woonfunctie. Een zeer eigentijds, om 
niet te zeggen eigenwijs, ontwerp. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon
college - is een extra locatie voor 120 parkeerplaatsen 
ontwikkeld. Oud Hoorn vreest de sloop van een deel 
van het schoolgebouw en zal zich daartegen verzetten. 
Een verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monu
mentenlijst is ingediend. Het gebied ligt economisch 
en politiek onder vuur. 
Gemeente is bouwhistorisch onderzoek gestart maar 
vooral voor de z.g. Taalschool is weinig hoop. Oud 
Hoorn vraagt zich af wat sloop kan bijdragen aan de 
oplossing van het parkeerprobleem. Attente leden van 
de vereniging wezen ons op de slechte staat van 
onderhoud van het hek langs het Horizon College. 

Koepoortsweg 57-59-61-63 
Plan voor plaatsen bordessen met sierhekwerken 
(zie foto rechts). 

Lambert Meliszweg 18 
Plan voor verbouwen en uitbreiden van karakteristie
ke dertiger jaren woning. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In "Hoorn, huizen, straten, mensen" lezen we: Huis 
m et 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 zuidelij
ke aanbouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast. 

Nieuwstraat 18 
Na renovatie staat de voorpui er opnieuw indrukwek
kend bij . Ook de karakteristieke hekken keren terug. 
Ook het interieur is in zijn meest oorspronkelijke 
gedaante teruggekeerd. 
Hulde aan het particulier initiatief! 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf noodzakelijk. 

Oostereiland 
Opstallen komen de komende jaren nog niet in handen 
van de gemeente. 

Oude Doelenkade 
Reconstructie straat annex wandelpromenade gereali
seerd. Concentratie van ontsierend straatmeubilair: 
sprake van onstuimige groei. Oud Hoorn heeft het 
gemeentebestuur verzocht om een oplossing: een 
folly? 
Betonnen moppen zijn gelukkig verwijderd. 
Nieuwe exploitant restaurant bekleedde Hendricltje 
Stoffels met veel ongewenste toeters en bellen, tot in 
de avonduren aan toe. Een hernieuwd begin van 
Volendammisering? 

Koepoortsweg 57-59-61-63 
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Rode Steen 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de 
ontsierende terrasschotten van het plein te verwijde
ren. Overleg heeft vooralsnog geleid tot een aanzien
lijke reductie van dit ontsierend straatmeubilair. 
Markant gebouw van het Winston Theater door brand 
verwoest. De sloop van de belendende woningen aan 
het Grote Noord lijkt ook gewenst. 
Oud Hoorn heeft gepleit voor diepgravend archeolo
gisch onderzoek eer er begonnen kan worden met ver
antwoorde nieuwbouw. Dat onderzoek start binnen
kort. 

Rode Steen 10 (rijksmonument) 
De Stichting Stadsherstel ontwikkelt ingrijpende res
tauratieplannen, ook voor de wintertuin (zie verder 
Grote Oost 5). 

Slapershaven 

Oud Hoorn is content met de toezegging dat de over
tuinen definitief gehandhaafd blijven. 

Visserseiland 
Oprukkende steenklomp richting kleinschalige gevel
wand Achter op 't Zand. Oud Hoorn heeft ook hierte
gen gewaarschuwd. 

Westerblokker - kerkgebouw Heilige Aartsengel 
Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neo
classicistische 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 plaat
sen. 

Westerdijk 
De bouw van een nieuwe schouwburg annex congres
centrum op het terrein van het voormalige Witte 
Badhuis verloopt gezwind. 
Ooit zei de gemeente toe dat zij zou zorgen voor een 
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visualisering van het toekomstbeeld met op de achter
grond het historisch stadsgezicht. Die toezegging is zij 
nooit nagekomen. 

Westerdijk 

Ontsierende GSM-antenne aangebracht op de toneel
toren van de Parkschouwburg; ook Geldelozeweg 66 
is door dit virus getroffen. 

Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument) 
Kozijnen vragen dringend om grondig herstel. 
Renovatie van de tuin van de bibliotheek afgerond. 
De huidige bibliotheektuin is een overblijfsel van een 
eens veel grotere binnentuin op het terrein van het 
voormalige Geertenklooster, waarvan ook het pand 
Nieuwstraat 18 deel heeft uitgemaakt. Elementen van 
de oude kloostertuin (kruiden, booggang, stenen ban
ken) zijn teruggebracht. 
Huidige opzet verdient nog enige tijd om uit te bot
ten. 

Wtlhelminaplantsoen 
Na grondige opknapbeurt is het plantsoen onlangs 
officieel opnieuw in gebruik genomen. De Theo 
Hoogkamer Fontein eert de voormalig wethouder 
Gemeentewerken. 



Symposium Dirk China in Enkhuizen 

Op 19 april 2000 was het 400 jaar geleden dat aan een tweejarig hachelijk avontuur 
een einde kwam: kapitein Jacob Quakernaeck bereikte m et zijn schip de 'Liefde' de 
Japanse kust. Toch was hij niet de eerste Nederlander die in Japan terecht kwam. 
Bij zijn reis had hij handig gebruik gemaakt van de richtlijnen voor de zeilvaart en 
navigatie naar de Oost die de Enkhuizer Dirck Gerritszoon Pomp in 1584 had ver
gaard. Pomp, als opvarende van het Portugese schip 'Santa Cruz', was waarschijn
lijk de eerste Nederlander die in Nagasaki een voet op Japanse bodem zette. 

Dirck Gerritszoon tooide zichzelf na zijn terugkeer in 
Enkhuizen met de toepasselijke naam 'Dirck China' 
vanwege zijn vele kleurrijke ervaringen in Oost-Azië. 
Japan lonkte, de Hollanders roken profijt en besloten 
handel te gaan drijven op Japan. Een vijftal schepen, 
waaronder de 'Liefde' begon aan de reis. Men zou via 
Zuid-Amerika en Straat Magelhaen varen. Dirk China 
ging mee en kreeg onderweg het commando over het 
kleinste schip, de 'Blijde Boodschap'. Na vele stormen 
en tegenslagen overwonnen te hebben, werd de vloot 
op de Grote Oceaan uiteen gedreven. Alleen de 
'Liefde' bereikte het einddoel, de 'Hoop' ging ten 
onder, de 'Ghelove' keerde terug en de 'Trouw' kwam 
op de Molukken terecht en werd daar door de 
Portugezen overmeesterd. En Dirk China besloot met 
zijn ernstig verzwakte en uitgedunde bemanning - van 
de 56 opvarenden waren er nog maar 18 over - naar de 
haven van Valparaiso te varen en zich aan de 
Spanjaarden over te geven. 
De Vereniging Oud Enkhuizen heeft het initiatief geno
men om, in samenwerking met de Linschoten
vereeniging, de Stichting Museaal en Historisch Per
spectief Noord-Holland, en de Archiefdienst West
friese Gemeenten, een symposium aan Dirck China te 
wijden. Op zaterdag 4 november zal in de Zuiderkerk 
te Enkhuizen een aantal sprekers enkele thema's rond 
de contacten met de Oost behandelen. 

Het programma is als volgt (onder voorbehoud): 
10.00 uur ontvangst 
10.30 uur opening door dagvoorzitter prof. dr. Leo 

Noordegraaf 
10.35 uur 

11.15 uur 

11.55 uur 

12.35 uur 
13.35 uur 

14.15 uur 

14.55 uur 
15.25 uur 

16.05 uur 
16.15 uur 

16.30 uur 

Pieter J . de Vries over het leven van Dirk 
China 
dr. Wim Ligtendag over Dirk China en de 
ontdekking van het Zuidland 
dr. Thijs van Maarlevelt over scheepsty
pen rond 1600 
lunch 
drs. Vibeke Roper/Diederick Wildeman 
over wereldreizen rond 1600 
drs. Pieter Floore over overwinteren in 
Straat Magelhaen 
theepauze 
prof. dr. P. W. Klein over Nederlanders in 
de Oost rond 1600 
afsluiting 
afsluitingshandeling door de burgemees
ter van Enkhuizen, drs. S.P.M. de Vreeze 
borrel 

De bijdragen zullen te zijner tijd in boekvorm verschij
nen bij Uitgeverij Arcadia. Deelnemers aan het sym
posium en leden van de organiserende verenigingen 
zullen korting krijgen op de aanschafprijs die maxi

maal f 44,50 zal bedragen. 
Deelname aan het symposium kost 
f 60,- (leden Oud Enkhuizen en 
Linschotenvereeniging f 50,-) . 
Aanmelden kan tot en met 10 okto
ber 2000 bij de secretaris van Oud 
Enkhuizen, mw. W.M. Rood, 
Hoofdstraat 152, 1611 AL 
Bovenkarspel. 
Deelnemers wordt verzocht de 
verschuldigde kosten vooraf over 
te maken op giro 451925 t.n.v. de 
penningmeester van Oud Enk
huizen te Enkhuizen o.v.v. sympo
sium. 

Model van de Liefde, gebouwd 
door W van Beuge, 1985. 
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Open brief aan Theodorus Velius 
Jan Plekker 

Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de hertaling van de 4e druk 
van de Chronyk van Hoorn geschreven door Theodorus Velius, aangevuld met aante
keningen door Sebastiaan Centen en in 1740 uitgegeven door Jacob Duyn. Eerder is 
geschreven dat het werk van de Velius-redactiecommissie in de praktijk veel meer 
blijkt te omvatten dan bij de start was ingeschat. Het is bovendien lastig werk. Traag 
maar gestaag, is het motto. 
Het leek het bestuur een goede zaak dat de commissie eens iets van zich liet horen. 
Ooit stelden de leden - in vergadering bijeen - zich voor een halve ton garant voor 
de uitgave. Hieronder volgt een blik in de keuken van de redactie. Hopelijk biedt die 
blik enig inzicht in de aard van de problemen waarmee wordt geworsteld en leidt zij 
tot begrip voor de langere duur. Lid van de Velius-redactiecommissie Jan Plekker 
koos als verslagvorm de open brief 

Augustus 2000, 
Zeer geachte heer Velius, 
Hoe gaat het met u? Ik hoop goed. Met ons is alles in orde. 
U zult zo langzamerhand wel op hete kolen van nieuws
gierigheid zitten om iets te vernemen over de heruitgave 
van uw Kroniek, waarover ik u zo'n vier, vijf jaar geleden 
geïnformeerd heb. Eenvoudig is het niet. Voor ons -
Hoogeveen, Huisman, Lansdaal, Leek, Resoort, Van Weel 
en ondergetekende - ligt een enorm pak vol letters en nog 
eens letters, tezamen vormend uw werk, de aantekenin
gen van de heer Centen en de aantekeningen, opmerkin
gen, vragen van de heer Hoogeveen. We zouden ervoor 
kunnen kiezen uw tekst in onze, tegenwoordige spelling 
over te brengen en dan onderaan de bladzijde af en toe 
een verduidelijking geven bij voor ons 2le eeuwers duis
tere passages. Maar de ervaring leert dat dat niet prettig 
leest. Velen spreken van "priegelwerk". 
We hebben ervoor gekozen uw tekst in tegenwoordig 
Nederlands te "vertalen". Het moet een boekwerk wor-
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den voor de geïnteresseerde leek en jeugdigen die door 
het lezen van dit boek misschien wel geïnteresseerde 
leken worden. Zoals gezegd: eenvoudig is het niet. U weet 
als geen ander dat de taal verandert: woorden verdwij
nen, woorden verschijnen, betekenissen veranderen, 
zinsconstructies gaan "spoken". Een verdwenen woord is 
het ergste niet. We kunnen het opzoeken in het WNT 
(Woordenboek Nederlandse Taal, ongeveerlijk 2 - meter, 
maar ook verkijgbaar op een soort grammofoonplaat, 
maar dan moderner). Meestal resulteert dat zoeken in het 
WNT in vinden. Maar niet altijd. Zo weten wij nog steeds 
niet wat een "ton" is. Het is een lengtemaat, maar hoe
veel? Kunt u mij dat eens vertellen? Ik weet dat terug
schrijven niet uw liefhebberij is, maar wie weet, heeft u 
nog eens een minuutje. Zo niet, dan zullen we een specia
list moeten vinden die het weet en bereid is zijn kennis 
met ons te delen. 
Lastiger - misschien is verraderlijk een beter woord -
wordt het wanneer we woorden tegenkomen die nog 
steeds bestaan, min of meer bekend zijn of nog zeer 
bekend zijn, maar waarvan de betekenis verschilt met die 
in uw tijd. Een paar voorbeelden: slecht = gewoon of een
voudig of slecht; Duitser = Duitser of Nederlander; 
Spaanse troepen: Spaansgezinde troepen etc. en zuks en 
zuks. Hoe het zij, willen we zeker zijn van een correcte 
vertaling, dan zijn bijna alle woorden "verdacht". En zoals 
gezegd, het zijn er nogal een paar. Om u een idee te geven 
zal ik een stukje uit uw boek hier overschrijven. Ik weet 
namelijk niet of u het bij de hand hebt, boek V, jaartal 
1623, blz. 610: 
''Desen Somer werd de Sluys voor de oude Ooster-poort / 
die nu seer vervallen was / vernieuwt / niet sonder 
groote moeyten en kosten en ook groot belet van de 
Burgeren haer Neeringe / alsoo de Schepen den geheelen 
Somer niet in 't ander eynde van de Stad mogten varen. 
De Dammen waren afgeslagen in 't begin van April / en 
was al in October eer de deurvaert weder konde open 
werden: Doch het werk was hoog noodig / en werd 
anders treftig gemaekt / en den voorkant altemael met 
blauwen steen bekleed". 
Goed te begrijpen, zo op 't oog, maar Nederlands van 
2000 is het niet. En er zitten onder het gras vandaan te 
stampen adders in. Tot nu toe hebben wij er het volgende 
van gemaakt: 



"Deze zomer werd de nu zeer veivallen sluis voor (of: 
bij?) de oude Oosterpoort vernieuwd met veel inspanning 
(of: met hard werken) en hoge kosten en ook met veel 
hinder voor de handel van de burgers (stadgenoten?) 
omdat de schepen gedurende de hele zomer niet naar het 
andere eind van de stad konden varen. De dammen wer
den afgeslagen in het begin van april en het was al okto
ber voordat er weer door de sluis gevaren kon worden 
(of: voordat de sluis weer openging). Maar het werk was 
hoognodig en werd overigens voortreffelijk uitgevoerd. 
De voorkant werd helemaal met blauwe steen afgezet". 
U ziet, er is heel wat veranderd. En er zijn nog twijfels. En 
dan de adders. Want wat zijn: "afgeslagen dammen" ? Een 
"dam" is volgens het WNT:, 1. waterkering, 2. aanplem
ping, 3. aarden wal, 4. voetpad, trottoir, 5. erf, 6. wand- of 
muuivak, penant 7. technische toepassingen, vijf in getal, 
8. een vierkant of langwerpig uitsteeksel, dat in een over
eenkomstige holte past, bij houtverbindingen, 9. voor
heen op schepen: een schoor (en we hebben het nu niet 
even over het damspel). 
Geen woord over een sluis. Het zal toch niet gaan over de 
ruimte, aarden wal of zoiets naast de sluis, dus de aarde 
waartussen de sluis ligt? Moeten we dan naar betekenis 
6.? En een beetje ruim denken en "dammen" vertalen met 
sluiswanden? Ook hier zijn we weer van de specialist 
afhankelijk. De sluiswachter van Medemblik (het zal u 

Dubbele Buurt - historie in beeld 

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 1924 van 
J. Molenaar en Co, grossierderij in koloniale waren en 
suikerwerken, werd een foto gemaakt van bedrijf, 
wagenpark, directie en personeel. De foto werd 
gemaakt op de Dubbele Buurt te Hoorn en toont van 
links naar rechts: Hartog Polak, zittend op de treeplank 
van de auto met in zijn handen het bordje waarop staat 
1919-1924. Verder: Romke Kinderman, oprichter en 
eigenaar Jan Molenaar, compagnon de heer Bullens, 
Jannie Andringa, Thijs Baas, Willie Ossen, Sietse 

goed doen die naam te horen) kende wel 'dam' als aan
duiding voor de wal waarin de sluis ligt. Maar u schrijft 
toch dat de sluis vernieuwd werd. Bovendien werden de 
dammen, schrijft u, afgeslagen, d.w.z. verwijderd. 
Raadselachtig, hoor. 
In het WNT staat bij het werkwoord "dammen" ( = een 
dam leggen) de afleiding "damnagel". Dat is, kort gezegd, 
een nagel in de vloer van ene sluis, die het water helpt 
keren. Dus: de vloeren werden afgebroken? Of zullen we 
ons er maar van afmaken en "de dammen waren afgesla
gen" vertalen met: het werk werd begonnen? Dat is onze 
eer te na. We zoeken voort en zullen nog menig sluizen
kenner naar zijn mening vragen. Er is over de dam nog 
meer te zeggen op grond van de mededeling van de heer 
Centen die in zijn aantekening nr. 845 meedeelt dat in 
1701 - als ik het goed begrijp - een nieuwe vloer in deze 
sluis is gelegd. Maar goed, ik hoop dat u begrijpt dat wij 
niet stil zitten, maar ons best doen en ons werk zullen vol
tooien, als wij maar tijd van leven krijgen. 
Namens de Velius-ploeteraars, 

Jan Plekker 

P.S. U schrijft dat de sluis aan de voorkant met blauwe 
steen werd bekleed (afgezet). Volgens mij heeft een sluis 
twee voorkanten. Of is dat spijkers op laag water zoeken? 
Of gewoon gebrek aan kennis? 

Rosenberg, Jantje Dol en Piet Braakman. Vanuit de 
bestelauto gluurt nog een heerschap om de hoek en dat 
was waarschijnlijk Dontje. De zoon van Jan Molenaar, 
de nu 82-jarige Jan Molenaar uit Heemskerk, wist zich 
deze namen nog te herinneren. Naast de twee auto's 
bestond het wagenpark ook uit een handwagen die dus 
niet op de foto mocht ontbreken. Fraai zijn ook alle 
emaille reclameborden waarmee de gevel is behangen, 
o.a. van Reckitts Zakje Blauw, P. Sluis, Pluimvee- en 
vogelvoer, Van Houten en Ten Brinks Thee. De foto is 
afkomstig van de heer Aad Molenaar uit Beverwijk, 
zwager van onze voorzitter Ton van Weel. 
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E HOORN VJERANDJERDJE 

Kijkje vanaf de Korenmarkt op het Venidse, de achter
kant van panden die aan de Bierkade staan. Foto om
streeks 1912 genomen. Opmerkelijk zijn de drie huis
jes die op de hoek van de Bierkade naar het Venidse 
staan. Kleine pandjes waarin vissers en een los arbei
der woonden. Ze zijn in de vijftiger en zestiger jaren 

Noorderstraat met plantsoen. Opvallend rechts is het 
pand Hotel Bellevue. In 'Hoorn, huizen, straten, men
sen' staat te lezen dat J. Konijn in 1901 vergunning 
krijgt om in het benedenlokaal en in de tuin van het 
hotel en koffiehuis Bellevue sterke drank te schenken. 
In het bovenlokaal mocht dat niet! Het pand heeft aan 
de voorkant vijf openslaande glazen deuren. In 1912 
worden vier van de deuren verbouwd tot ramen. Het 
lijkt er dus op dat deze foto genomen is voor 1912. Dat 
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Femke Uiterwijk 

verbouwd. De reclame op de zijkant van de gevel is 
niet te lezen. Langs de Korenmarkt is het rustig. Toch 
werd deze kade wel door schepen als los- en laadkade 
gebruikt. 

Foto eigendom Vera Hellingman. 

dit hotel een mooi uitzicht bood, geloof ik graag. Het 
stationsgebied was toen nog veel meer park met 
bomen dan heden ten dage het geval is. 'Bellevue' 
heeft tot 1933 dienst gedaan als, ik denk toch wel, 
logeerplaats voor treinreizigers. Twee huizen verder, 
op nummer 18a woonde ook omstreeks die tijd de 
heer J. C. Kerkmeijer, oprichter in 1917 van onze ver
eniging. 
Foto eigendom Vera Hellingman. 
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