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Het 'logo ' dat door de fa. Pool gevoerd werd, gaat terug naar de t ijd dat dfe 

fam ilie deel uitmaakte van een invloedrij ke regentenfami lie in Grootebroek. 

Veelal bekleedden de fami lieleden functies bij het W aterschap Drechterland. 

Rond de tekening staat dan ook "t W apen van Dreghterland'. 
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Pool's tabak, er was nooit een betere 
De bijzondere geschiedenis van een oud Hoorns bedrijf 

Wat een asbak teweeg kan brengen, hebben we ontdekt. 
Sinds enkele jaren verzamelen mijn vrouw en ik asbakken. 
Asbakken van allerlei aard, gebruiks-asbakken, reclame
asbakken, souvenir-asbakken, antieke asbakken, afwijkend 

vormgegeven asbakken, eigenlijk alles wat maar enigszins 
onder het kopje asbak valt. 
Binnen onze collectie ontstaat langzaam maar zeker een 
kleine sub-collectie met asbakken van Hoornse bedrijven. 
Eén van deze asbakken is een asbak van koper met de 
tekst:"Pool 's tabak er is niet beter", een reclame-asbak van 

de firma T.A. Pool in Hoorn. Omdat we al jaren gefasci
neerd zijn door de nog vaag leesbare muurreclame van 
"Pool's Stoomtabakskerverij" op de zijgevel van Achterom 
60, nu het pakhuis van Deen, vormt deze asbak de aanlei
ding tot een speurtocht naar de geschiedenis van de fa. 

Pool. 
Uit enkele krantenartikelen en foto's , die ons bereidwillig 

werden afgestaan door oud-directeur dhr.J. Ruyter, blijkt al 
snel dat over de fa. Pool meer te vertellen valt dan we had
den verwacht. Zo hebben wij nooit vermoedt dat de firma 
een ontstaansgeschiedenis heeft tot diep in de 19e eeuw. 

Een regentenfamilie uit Grootebroek 
Het is 1 maart 1849 als Teunis Albertus Pool op het 
Groote Noord 55 zijn winkel en tabaksfabriekje start. 
Teunis is kort daarvoor gehuwd met Bertha Helena van 
der Linden uit Muiden en begint zijn eenmansbedrijfje in 
een tijd dat tabak nog gezien wordt als genotmiddel en 

Luchtbrug over de Nieuwsteeg aan het Achterom 

Hillebrand Peerdeman 

vooral los werd verkocht. Teunis stamt af van een uit 

Grootebroek afkomstige invloedrijke regentenfamilie. De 
fami lie Pool heeft zo'n honderd jaar bestuursfuncties 
bekleed, zoals secretaris van het waterschap Drechterland 
en gemeentesecretaris en burgemeester van Grootebroek. 
Op een landkaart van het waterschap uit 1773, 'Nieuwe 
kaart van het Dijkgraafschap van Drechterland', worden de 

naam van secretaris Joannes Pool en het familiewapen 
weergegeven. Joannes Pool is één van de voorouders van 
Teunis Albertus Pool. 
Ook vader Albert Pool is secretaris van het waterschap 
Drechterland. Als onze Teunis Albertus wordt geboren op 
24 januari 1826 (om half twaalf) en de volgende dag de 
geboorte-akte wordt opgemaakt is behalve vader Albert 
ook oom Cornelis Pool mede-ondertekenaar van de 
geboorte-akte. Oom Cornelis is dan burgemeester en 
gemeentesecretaris van Grootebroek. Bovendien is hij 
notaris. Een vermenging van functies die niet ongebruikelijk 

was in die tijd. 
Het aangeven van de geboorte van Teunis Albertus lijkt, te 

oordelen naar de geboorte-akte, een gezellig onderonsje 
te zijn geweest. Behalve de twee broers die ook nog eens 
buren zijn, is er ook een andere buurman aanwezig, veld
wachter Jan Huyberts. Hij tekent als getuige. 
Met ingang van 6-1-1848 wordt het burgemeesterschap 
van Grootebroek aan de 13 jaar oudere broer van Teunis, 
Christiaan overgedragen. Christiaan wordt daarmee de 
opvolger van zijn oom Cornelis. 

Mogelijk was door deze benoe
ming voor Teunis geen ander 
bestuursambt meer beschikbaar. 
Misschien had Teunis gewoon 

andere ambities. Bij de rijkere 
families was (en is het nog 
steeds) niet ongebruikelijk om 
voor de jongere zonen, die niet 

voor opvolging in aanmerking 
komen iets anders te zoeken. In 

ieder geval zien we dat Teunis op 
een leeftijd van 23 jaar de tabaks
fab riek met winkel op het 
Groote Noord start. 

T.A. Pool 
Het pand Groote Noord 55, 

waar Teunis Albertus Pool zijn 
eigen bedrijfje probeert op te 
bouwen, bestaat uit drie étages. 
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Beneden is de winkel waar kruidenierswaren, sigaren en 

tabak worden verkocht; boven de winkel bevindt zich een 

tabakskerverij en de woongelegenheid. 

Bijna een jaar na de start van hun bedrijf komt er uitbrei

ding in het gezin. Op 16 februari 1850 wordt dochter Alida 

geboren. Al snel daarna, per 1 mei 1850, wordt er een 

dienstbode, Adriana Woesten burg uit Hoorn ( 1825), aan

genomen en wordt het tabaksbedrijfje uitgebreid met de 

aanname van een knecht, de leerling tabakskerver Jan Dros 

( 1830) uit Broek in Waterland. Beiden trekken bij het gezin 

in. 

Na Alida worden in 1851 nog een jongetje en in 1853 een 

meisje geboren. Deze kinderen overlijden al vrij snel na 

hun geboorte, ze worden resp. 4 maanden en 2 jaar oud. 

Natuurlijk was kindersterfte in de 19e eeuw een veel 

voorkomend verschijnsel maar de zorgen zullen er niet 

minder om geweest zijn.Alida is het enige kind uit het gezin 

Pool dat volwassen wordt. 
Ook Bertha, de vrouw van Teunis, overlijdt jong; op 17 mei 

1857 is ze dan 33 jaar. Acht jaar na het stichten van een 

familie en het starten van een bedrijf is Teunis Pool weduw

naar. Dochter Alida is dan nog maar net 7 jaar jong. 

Tegenvallers als deze zullen zeker van invloed zijn geweest 

op de ontwikkeling van het bedrijf. 
Teunis Pool hertrouwt al snel. Op 25 maart 1858 trouwt 

hij in Alkmaar met de uit Alkmaar afkomstige Cornelia 

Christina Ohmstede ( 17 juli 1838). Dit huwelijk blijft kin

derloos en daardoor komt er geen opvolging in de man

nelijke lijn voor het bedrijf. 

Het bedrijf blijft kleinschalig, Pool houdt het bij één knecht 

en de klantenkring blijft beperkt tot Hoorn en directe 

omgeving. Hij levert hoofdzakelijk aan particulieren. 

Ondanks de kleinschaligheid ziet Pool wel kans een ver

trouwde naam op te bouwen en de naam "Pool's tabak" 

wordt door de jaren heen een begrip. 

Als in 1891 Teunis Albertus Pool overlijdt zet zijn weduwe 

en tweede vrouw Cornelia Ohmstede de zaken nog enke

le jaren voort. Dochter Alida is dan al lang daarvoor 

getrouwd en met man Dirk Schotsman verhuisd naar 

Oosthuizen. 

In 1898 wordt het bedrijf overgenomen door Jacob Ruyter 

( 17-8-1859). De naam van het bedrijfje, 'T.A. Pool' blijft 

gehandhaafd. 

Jacob Ruyter 
Als Jacob Ruyter en zijn gezin vanaf 4 apr il 1898 hun intrek 

nemen in het pand aan het Groote Noord 55 bestaat het 

gezin uit Jacob Ruyter zelf, zijn vrouw Catherina Geertruda 

Dekker (2-4-1864), hun vier nog zeer jonge zoons, Jan (20-

5-1889), Pieter ( 10-3-1891 ), Dirk Nicolaas (3-5-1893) en 

Nicolaas (26-9-1896) en zwager en broer Nicolaas Dekker 

( 16-8-1870). Allen afkomstig uit en geboren in 

Wormerveer. 
De eerste jaren na de overname lopen de zaken niet echt 

vlot. Nico Ruyter vertelt in een krantenartikel uit 1936 
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hierover: "Toen mijn vader, de heer J. Ruyter }zn., deze zaak in 
1898 van de Wed. Pool overnam was het zooiets als "een prui
kemaker met een klant" en deze ééne klant, bleek later, was 
nog familie van de Wed. Pool, zoodilt toen mijn vader goed en 

wel zijn intrek genomen had, ook deze klant nog verdween." 
Met de in de Zaanstreek opgedane ervaring als vertegen

woordiger van een cacaofabriek, gaat Jacob Ruyter per 

tram en trein, en als dat noodzakelijk was, zelfs te voet de 

Westfriese dorpen af om winkeliers voor zijn producten te 

interesseren. De reizen voerden hem ook door de koolge

bieden van Broek op Langedijk. Het is frappant dat er een 

kleine honderd jaar later nog steeds mensen zijn die zich 

een zegswijze kunnen herinneren die refereert aan deze 

periode: "In het land van kool, rookt men tabak van Pool" 
Mogelijk had Jacob Ruyter een goede neus voor reclame 

want de leus "Pools tabak, er is niet beter" liegt er ook niet 

om. 

In ieder geval heeft de tactiek van reizend verkopen goed 

gewerkt; al in 1901 kan het bedrijfje zich gaan uitbreiden. 

Niet alleen het pand aan het Groote Noord wordt ver

bouwd maar ook in dat 

jaar het pand achter 

Groote Noord 55, 55rd, 

nu Achterom 60. Naast 

de verbouwing wordt 

het pand aangesloten op 

het riool. Al snel daarna 

wordt in 1903 de voor

gevel van Groote Noord 

55 vernieuwd. 

Het is mogelijk en zeer 

waarschijnlijk dat de 

muurreclame die nu nog 

steeds vaag zichtbaar is 

op de zijgevel van Jacob Ruyter 
Achterom 60 ook al uit 

1901 of snel daarna 

dateert. De reclameschildering toont namelijk met trots 

dat de fabriek die hier gevestigd was niet zo maar een 

tabaksfabriek was, maar een moderne stoomtabaksfabriek. 

Vrijwel zeker dateert de ~uurschildering van voor de 
jaren 20, want al in 1918 wordt er in de fabriek met de aan

schaf van een elektromotor overgegaan op de goedkope 

en gemakkelijke energiebron elektriciteit. 

Familiebedrijf 
Van streekgebonden bedrijf groeit het bedrijf langzaam uit 

naar een onderneming met afzetmogelijkheden in meerde

re steden en dorpen in het land. Behalve het toenemen van 

het afzetgebied is het toetreden van enkele van Jacob 
Ruyter's zonen tot het bedrijf een belangrijke reden voor 

de mogelijkheden tot de groei. 
Tweede zoon Pieter is de eerste die zich tot het bedrijf 

aangetrokken voelt. Om zich in het vak te bekwamen ver

trekt hij als 17-jarige naar Gouda voor een stagejaar bij een 



met Pool vergelijkbaar tabaksbedrijf. Na zijn stagejaar ver

huist Pieter in 1909 terug naar Hoorn en wordt als tabaks

kerver in het bedrijf opgenomen. 

Dirk, de derde zoon, lijkt aanvankelijk niet veel ambities te 

hebben om in het bedrijf werkzaam te zijn, maar met de 

opzet van een filiaal in Amsterdam wordt ook Dirk bij het 

bedrijf ingelijfd. Maart 19 10 vertrekt hij naar Amsterdam 

waar hij de leiding krijgt over het aan de N.Z.Voorburgwal 

1 10 gevestigde filiaal. 

Jongste zoon Nico, voelt in eerste instantie ook niet veel 

voor het tabaksvak. Hij vertrekt 30 oktober 1911 naar 

Vlissingen waar hi j aanmonstert als stuurman bij de koop

vaardij. Veel later, pas in 1924, als hij voor de koopvaardij 
vanwege oogproblemen wordt afgekeurd keert hij met 

vrouw en dochter vanuit zijn woonplaats Amsterdam terug 

naar Hoorn, waarna hij alsnog in de zaak wordt opgeno

men. 

Oudste zoon Jan is werkzaam bij de Nederlandse 

Handelsmaatschappij als hij voor dat bedrijf in 1914 naar 

Batavia wordt uitgezonden. Jan is de enige zoon die niet in 

het bedrijf terechtkomt. Hij belandt uiteindelijk in China, 

waar hij ook zal overlijden. 

Zoals gezegd groeit het bedrijf, de zaken gaan goed. Als in 

1919 het pand Achterom 54 te koop komt, wordt het 

bedrijf gekocht voor Pool. Tot dan was de "koppendraaie

rij" (houten mallen voor het maken van kazen) van dhr. 

Bergkamp daar gevestigd. 

Het pand Achterom 60 (Grote Noord 55 rood), wat tot 

dan werd gebruikt voor de volledige verwerking van de 

tabak, wordt vanaf de aankoop van Achterom 54 alleen nog 

gebruikt voor de kerverij . Voor de inpakkerij wordt een 

aparte afdeling gecreëerd in het nieuwe pand. 

Het scheiden van kerverij en inpakkerij hield in praktijk in 

dat de tabak na het kerven (snijden) over straat vervoerd 

moest worden naar het nieuwe pand om daar te kunnen 

worden afgewogen en ingepakt. In eerste iristantie werd de 

tabak in kisten op de nek lopend naar het nieuwe pand 

gebracht, later werd een karretje gebruikt. Na het wegen 

_\ 
\ 
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Nummer 55: Pand fa. Pool 

Gebouw voormalige tabaksfabriek De Pool, Achterom 60. Nog 
zichtbaar de muurreclame: Stoom Tabaksfabriek T. A. Pool. 
"t Wapen van Dreghterland' 

werd de tabak verpakt in bruine papieren puntzakjes of in 

de grotere witte verpakking met rood opschrift. Het afwe

gen van de tabak voor de puntzakjes en het vullen van de 

puntzakjes is overigens altijd handwerk gebleven. 

Filiaal en Nieuwendam 1 1 en 12 
Het filiaal wer.d in 1910 in Amsterdam gevestigd op N.Z. 

Voorburgwal 1 10. De zaak werd geleid door zoon Dirk 

Ruyter en het fungeerde voornamelijk als agentschap en 

grossierderij voor de producten van het moederbedrijf. 

Men verkocht er de door Hoorn 

geleverde waren in partijen door aan 

derden. Blijkbaar zijn de resultaten 

op de lange duur niet overtuigend; 

augustus 1932 wordt het filiaal opge

heven. Dirk komt niet meer terug in 

het bedrijf. 

Acht jaar later, 1940, wordt er nog

maals een filiaal betrokken, dit keer 

aan de Prinsengracht, nr. 418. De lei

ding komt dan in handen van J.J .E.M. 
Hoelen, geb. Arnhem, 30 maart 1890. 

Beheerder Hoelen krijgt volgens de 

omschrijving in het handelsregister 

de taak "zich te belasten met de ver-
koop van tabak en tabaksproducten 
voor het rayon Amsterdam". Negen 
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Tekening gevels Nieuwendam 

jaar later, eind december 1949, wordt ook dit filiaal opge

heven. 

De groei van het bedrijf door de vergroting van het afzet

gebied maakt het noodzakelijk om de voorraden tabak 

zonder tussenkomst van een veembedrijf dicht bij het 

bedrijf te kunnen opslaan. Om dat te kunnen realiseren 

wordt in 1923 op de Nieuwendam een kaaspakhuis aange

kocht (nr. 1 1 ). Na een forse verbouwing door aannemer P.J. 
Blauw, wordt het pand in gebruik genomen als tabakspak

huis. Vanaf dat moment kunnen er du izenden tabaksbalen 

afkomstig uit Kentucky, Virginia, Java, Sumatra, en Cuba 

dicht bij de fabriek worden opgeslagen. 

Enkele jaren na de bouw van het pakhuis koopt Nico 

Ruyter het naast het nieuwe pakhuis gelegen perceel 

Nieuwendam 12. Het daar aanwezige pakhuis wordt ge

sloopt en er wordt op het perceel een woning gebouwd. 

Architect is H.J. Cramer die ook al tekende voor 

Nieuwendam 11.Vooral de woning, "1 épine", is vormgege

ven in strakke lijnen en blokken en is daarmee een goed 

voorbeeld voor de bouwstijl uit de jaren twintig. 

Samen met vrouw Albertina Lefèvre en hun in Vlissingen 

geboren 6-jarige dochter Cora Catharina verhuist Nico 

Ruyter in 1928 van de Drieboomlaan naar de nieuwe 

woning op de Nieuwendam. Het gezin blijft er wonen tot 

1941 , het jaar waarin Nico Ruyter overlijdt. 

Van 11 december 1942 tot 11 september 1944 wordt de 

woning in gebruik genomen door de Duitse Weermacht. 

Later, in 1947, zal de bovenverdieping van het pakhuis, 

Nieuwendam 1 1 worden verbouwd tot woning voor de 

dochter van Piet Ruyter. Ze gaat e r wonen met haar man 

Engelbertus Kortebos, zoon van oud-chirurg Kortebos Het 

verbouwen van de bovenverdieping was in verband met de 

in de jaren na de oorlog heersende woningnood een in dit 

geval voor de hand liggende oplossing. Vanwege de grond

stoffenschaarste tijdens en vlak na de oorlog was het grote 

pakhuis voor een deel overbodig geworden. 

Bloei 
De crisisjaren beginnend in 1929 lijken voor de N.V. Pool 

geen enkele belemmering om te kunnen blijven groeien. 

Op 20 Maart 1931 wordt de fi rma Pool omgezet in een 

NV, waarbij gelijktijdig een directiewisseling wordt doorge

voerd. De dan al op leeftijd zijnde di recteur J. Ruyter (71) 

wordt commissaris, terwijl zoons Pieter en Nico nu samen 

de directie gaan vormen. Nico neemt het administratieve 

deel voor zijn rekening, Piet de productontwikkeling en 
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productbegeleiding. De aandelen worden verdeeld over 

vader en zoons. De oude heer Jacob Ruyter verhuist naar 

de Joh. Messchaertstraat, waar hij op 4 april 1938 overlijdt. 

Het bedrijf blijft groeien en halverwege de jaren dertig 

wordt zelfs de grootste verbouwing in de geschiedenis van 

Pool uitgevoerd. 

Met deze grote verbouwing beginnend in 1935 worden de 

twee panden Achterom 48 en 50, staand aan weerszijden 

van de Nieuwsteeg, aan het bedrijf toegevoegd. Samen met 

de al in het bezit van het bedrijf zijnde panden 54 en 60 

ontstaat aan het Achterom dan een aaneengesloten geheel 

van vier panden met in het midden een opvallende nieuwe 

luchtbrug over de Nieuwsteeg. 

De luchtbrug, die wordt gebouwd om de panden aan 

weerszijden van de Nieuwsteeg met elkaar te verbinden, is 

niet de stenen versie zoals hij nu zichtbaar is maar is in 

deze eerste versie een smalle met glas afgedichte ijzeren 

overdekte loopbrug. Toch wordt in een artikel de Nieuwe 

Hoornse Courant uit 1936 de brug beschreven als groot

steeds: "Velen, die de Nieuwsteeg passeerden, hebben zich 
reeds afgevraagd, wat de grootsteedsche luchtbrug, die daar de 
twee nieuwgebouwde panden verbindt, te beteekenen hee~." 

Het artikel gaat verder met: "We hebben ons in het bedrijf 
van het groote nut van deze "brug" kunnen overtuigen. Het 
bedrijf toch, dat eerder in tweeën gesplitst was, is nu één gewor
den, zoodat de moeite, vroeger aan het transporteeren van de 
half-afgewerkte produaen van 't eene pand naar 't andere ver
bonden, geheel is opgeheven. Niet alleen dat dit een enorme 
tijdsbesparing geeft, maar ook is de speciale vergunning om 
ongebanderolleerde tabak over straat te vervoeren overbodig 
geworden en daarbij komt dan nog, dat de tabak in de con
stante temperatuur van de fabriek blij~ en niets meer met het 
wisselvallige Hollandsche weertje te maken hee~, vóór ze veilig 
en wel in de solide verpakking naar den verbruiker gaat." 
En na een beschrijving van de verwerking van de tabak: 

"Het geheele bedrijf is van een verbluffende logica en een een
voudige efficiëncy, die den leek verbaast" wordt het artikel 

afgesloten met de prachtige conclusie: "Over smaak valt niet 
te twisten. Daarover is men het wel eens. Maar de firma Pool, 
die de trotsche spreuk voert "Poo/'s tabak, er is niet beter", hee~ 
zich er door de jaren heen altijd op toegelegd den ftjnsten 
smaak te leveren. Vandaar dat het bedrijf uitgegroeid is, dat het 
behoort tot de groote industrieën in Hoorn." 
Later in 1949 zal de ijzeren loopbrug worden verbouwd en 

worden verbreed tot de brug zoals hij tot nu nog zichtbaar 

is in ons stadsbeeld. 

Ook aan andere zaken is goed te zien dat de fa. Pool in de 

jaren dertig een bedrijf is wat voor Hoornse begrippen 

inderdaad vr ij groot en levendig kan worden genoemd. Zo 

is het in 1936 gebruikelijk dat er in de Nieuwe Hoornsche 

Courant wekelijks op de zaterdag een opvallende adver

tentie wordt geplaatst. De advertenties vallen op door hun 

vri j forse fo rmaat maar ook door de aardige getekende 

plaatjes, altijd van pijprokende mensen en voorzien van 

wisselende pakkende teksten. Er is duidelijk veel geld aan 

besteed.Vergeleken met advertenties van andere bedrijven 
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die zich in de Hoornse binnenstad bevonden, waren alleen 

de advertenties van filialen van De Gruyter, V & D en van 

bijvoorbeeld een winkel als Brüggemann groter. 

Sluiting winkel 
Medio maart 1941 wordt een vergunning aangevraagd om 

de winkel te verbouwen tot kantoorruimte. Om in deze 

tijd van tekorten aan bouwmaterialen een vergunning voor 

een verbouwing te kunnen krijgen is een urgentieverkla

ring vereist en in de brief die dhr Ruyter daarom aan B & 

W stuurt schrijft hij onder meer: "De winkel, een overblijfsel 
van de zaak, zooa/s ze in I 849 werd opgericht, is door de ont

wikkeling van het bedrijf overbodig geworden en door tegen
woordige distributie voorschri~en een last, voor de goede uitoe
fening van ons bedrijf" De ontwikkelingen van het bedrijf 
waar dhr Ruyter op duidt zijn naast de groei van de 

behoefte aan kantoorruimte voor het bedrijf ook de toe

genomen mogelijkheid om Pool's tabak via de andere 

tabakszaken in Hoorn te kunnen verkopen. 

De vergunning wordt verleend en de winkel wordt bij het 

kantoor getrokken. Gelijktijdig wordt op de bovenverdie

ping een badkamer gemaakt en samen met het aanpassen 

van de trapopgang en het aanbrengen van een gang naast 

het nieuwe kantoordeel wordt een aparte toegang naar de 

woongedeelten gecreëerd. De ruimte achter het kantoor 

blijft de woonkamer van de familie. 

In de nieuwe ondergevel wordt aan beide zijden van een 

raampartij een deur geplaatst. Links de toegang tot het ver

grote kantoor, rechts via de verlengde gang de toegang tot 

de woonruimten. 

Later in 1952, als zoon Jacob van Piet Ruyter, trouwt, wordt 

in verband met de woningschaarste het woongedeelte van 

Grote Noord 55 in tweeën gedeeld . Het jonge paar krijgt 

een gedeelte van de t·ovenverdiepingen tot zijn beschik

king. Op de eerste verdieping aan de straatzijde wordt de 

woonkamer gemaakt en een verdieping hoger aan de voor

zijde enkele slaapkamers. 

De woonkamer achter het kantoor met enkele kamers 

boven aan de achterzijde van het pand blijven bewoond 

door de ouders. De inwoning heeft ongeveer tien jaar 
geduurd. 

Het jaar 1941 is ook in andere opzichten een roerig jaar 

voor het bedrijf.Als 28 oktober dat jaar Nico Ruyter over
lijdt is de klap voor het bedrijf groot. Het bedrijf verliest 

niet alleen een directeur maar ook een medewerker.Vanaf 

dat moment is P. Ruyter enig directeur en verantwoorde

lijk voor het verdere reilen en zeilen van de firma. 

Eigen teelt tabak 
Terwijl de firma Pool in de jaren '30 zo goed floreert dat 

de firma halverwege die jaren '30 fors kan uitbreiden, bete

kent de Tweede Wereldoorlog, net als voor veel andere 

bedrijven en bedrijfstakken een moeilijke periode. 

De aanvoer van buitenlandse tabak stagneert en om de 

beperkte voorraden eerlijk te verdelen gaat de tabak van 

1942 tot 1949 op de bon. Om toch te kunnen produceren 

Hofie aan de Venen/aan met eigenteelttabak kort na de bevrij
ding 

en als industrie te kunnen overleven gaat de Nederlandse 

tabaksindustrie over op het verwerken van tabak van eigen 

bodem. 

In Amerongen en omgeving was nog een gebied waar men 

van oudsher al tabak teelde en ook Pool is in deze perio

de voor een deel aangewezen geweest op de productie uit 

dit gebied. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van eigenteelt tabak 

die soms professioneel, maar meestal door amateurs op 

kleine perceeltjes grond werd verbouwd. 

Op een foto van mei 1945 van een van de hofjes van het 

"rode dorp" aan de Venenlaan is goed te zien hoe tabak 

zelfs in een stad kon worden geteeld. 

Mogelijk waren werknemers van Pool de initiatiefnemers 

tot het verbouwen van tabaksplanten op deze plek. Enkele 

werknemers woonden namelijk aan de Venenlaan, en een 

paar zelfs in een van de hofjes van het 'rode dorp'. In ieder 

geval zijn de bladeren bij Pool verwerkt tot tabak. 

Ook uit dorpen uit de omgeving van Hoorn werden eigen 

geteelde tabaksbladeren naar Hoorn gebracht om door 

Pool te worden verwerkt. 

De eigen teelt tabak maakte het bij Pool noodzakelijk de 

tabak vanaf het nog groene blad tot aan het eindproduct te 

gaan verwerken. Het hield in dat de verse bladeren eerst 

gedroogd en gefermenteerd moesten worden voor ze de 

vertrouwde bewerkingen konden ondergaan. Om de nieu

we bewerkingen te kunnen doen werd een tabaksspecialist 

ingehuurd die begeleiding tijdens dit proces kon bieden. 

Voor het fermenteren werden in een van de panden aan 

het Achterom de bladeren op een zeil op een grote hoop 

gelegd. In de hoop bladeren werden holle ijzeren staven 

gestoken die gevuld met thermometers de mogelijkheid . 

gaven de inwendige temperatuur van de stapel te contro

leren. 

Als tijdens het fermentatieproces de inwendige tempera

tuur van de hoop te hoog werd , verwijderde men een laag 

bladeren van de hoop waardoor koeling ontstond. Om het 

fermentatieproces gelijkmatig te laten verlopen was het 

ook noodzakelijk de bladeren regelmatig te keren. Het 

keren was echter bepaald geen geliefde klus. De eenmaal 

geopende hoop bladeren gaf een vreselijke stank af. 
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Het in Nederland verwerken van inlandse tabak was ove

rigens niet nieuw. Al in de 17e en 1 se eeuw was er in Ne

derland een grote tabak verwerkende industrie. Amster

dam was in die tijd hét centrum waar veel tabaksverwer

kende bedrijfjes de in de provincies Gelderland en Utrecht 

geteelde tabak verwerkten tot tabak voor pijp, snuif en 

sigaar. Er was zelfs een belangrijke export van deze in 

Nederland verbouwde tabak. Er werd geëxporteerd naar 

landen als Engeland, Frankrijk, Du itsland, België, de 

Scandinavische landen en de Oostzeelanden. Vooral voor 

de Engelse tabaksindustrie was de Hollandse tabaksteelt 

en tabaksverwerking een geduchte concurrent. Men kon 

vanuit Nederland sterk concurreren door de smaak van de 

zware kwaliteit Hollandse teelt tabak te maskeren door te 

mengen met de uit de Engelse koloniën geïmporteerde 

milde Virginia-tabak. Meestal werd er gemengd in de ver

houding tweederde Virginia, eenderde Hollandse tabak. 

De kwaliteit van de eigenteelt tabak in en na de oorlog was 

bij lange na niet te vergelijken met die van de overzeese 

tabakssoorten. We zagen in de 17e en 1 se eeuw al dat de 

inlandse teelttabak werd gemengd met Virginia tabak. Vir

giniatabak is in de oorlogsjaren niet voorhanden en men 

moet het dus doen met de slechte kwal iteit eigenteelt. Het 

bleef surrogaattabak. De in de oorlogsjaren geproduceer

de eigenteelttabak werd gemerkt met het stempel 

'Amateurstabak'. In het Westfries Museum bevinden zich 

enkele eigenteelt "lichte shag" pondsverpakkingen. Ze zijn 

gemaakt van bruin papier en hebben het stempel 

'Amateurstabak'. Het is goed mogelijk dat de verpakkingen 

afkomstig zijn van Pool. Het is bekend dat bij Pool dergelij

ke verpakkingen zijn geproduceerd, maar ook de eerder 

genoemde bruine puntzakjes zi jn voor de verpakking van 

de 'Amateurstabak' gebruikt. 

Ook de sigarettenindustrie moest gebruik maken van de 

eigenteelttabak. Er zijn verschillende afwijkende verpakkin

gen bekend, soms met een gewoon bekend merk met het 

extra stempel 'amateursigaretten' maar meestal verpakkin-
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gen met als merknaam 'Amateurs Sigaretten'. Na de Twee

de Wereldoorlog duurt het nog enige jaren voor de bin

nenlandse productie en de import van buitenlandse goe

deren weer op een aanvaardbaar niveau komen. Pas na 

1949 zal de import van buitenlandse sigaretten en tabak 

weer volledig worden vrijgegeven. 

1 00-jarig bestaan 
Als op 1 Maart 1949 officieel het 100-jarig bestaan van de 

fa. Pool wordt herdacht telt de firma circa 22 werknemers. 

De werkelijke viering van het 100-jarig bestaan wordt 

enkele dagen later, op 3 maart 1949, met een receptie van 

3-5 uur in het Parkhotel gehouden. 

Blijkbaar is de aanvoer van buitenlandse tabak dan nog 

steeds niet volledig op gang gekomen. "De Tabaksplant", het 

vakblad voor de "tabakkieten", citeert dhr. P. Ruyter ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Pool met de 

woorden:"plannen worden beraamd voor de toekomst van het 
bedrijf maar voorlopig moet het nog bij plannen blijven. Dit is 
een "verdriet" dat wij met alle collega's delen," "'t wachten is op 
grotere tabaks-aanvoer! Gelukkig hebben wij met de z.g.n. 

"Eigenteelt" nog al wat van doen". 
Ondanks deze staartjes van de oorlog gaan de ontwikke

lingen binnen en buiten het bedrijf gewoon door. Na de 

oorlog wordt het al snel duidelijk dat er een omslag in de 

verkoop ten gunste van de sigaret en shagverkoop ont

staat. Om shag te kunnen produceren wordt de aanschaf 

van een nieuwe kerfmachine noodzakelijk. Shag vereist een 

fijne snede van de tabak en met de oude machines van Pool 

die zijn ontworpen voor de productie van pijptabak met 

zijn grove lange snede is het kerven van tabak voor shag 

geen haalbare kaart. 

De eerli jke verdeling van de te împorteren nieuwe machi

nes over de Nederlandse bedrijven maakte door de devie

zenschaarste een vrije keuze van de aan te kopen mach i

nes nauwelijks mogelijk. Toch kan Pool ondanks deze 

"deviezenziekte" ten tijde van zijn 100 jarig bestaan 

beschikken over een tweede keuze nieuwe 

Tsjechische SKODA kerfbank, een zoge

naamde "snelloper". 

Om de productie verder te kunnen verho- · 

gen staat ook een nieuwe inpakmachine 

op het verlanglijstje. Gaandeweg 1949 

wordt het door de verruiming van de 

deviezenhandel weer langzaam mogelijk 

om duurdere en betere merkmachines aan 

te kopen en de zinnen worden gezet op 

een Engelse "ROSE" inpakmachine. Met 

zijn ongeveer acht meter lengte is de 

machine echter te groot om zomaar te 

kunnen worden geplaatst binnen de 

gebouwen. Om de komst van de machine 

mogelijk te maken wordt daarom besloten 

om te verbouwen en de oplossing voor 

het ruimteprobleem te zoeken boven de 

Nieuwsteeg. Augustus 1949 wordt de 



bouwvergunning ingediend, waarbij wordt aangevraagd de 
ijzeren loopbrug over de Nieuwsteeg te vervangen door 
een brede stenen brug. De geraamde bouwkosten bedra
gen f 2750,- . 
September 1949 verleent B&W met enkele aanwijzingen 
ter verbetering, de vergunning om de ijzeren loopbrug 

over de Nieuwsteeg te vervangen. Er ontstaat daarmee de 
veel bredere en zwaardere stenen luchtbrug zoals we hem 
nu kennen. In en op de brug komt de nieuwe inpakmachi
ne te staan. 
Ook op het gebied van de dagelijkse leiding veranderde er 
dat jaar het nodige. De opvolging in de lijn van de familie 

Ruyter wordt begin augustus 1941 zeker gesteld met de 
benoeming van Jacob Ruyter jr., zoon van Piet Ruyter als 
bedrijfschef. Gelijktijdig wordt de zwager van Jacob jr. en 
boekhouder E. Kortebos, procuratiehouder. 

Upper Ten 
Was het voor de oorlog nog de Turkse en Egyptische siga
ret die grote populariteit genoot, na de oorlog doet met 
de komst van de Amerikaanse bevrijders de Amerikaanse 
sigaret zijn intrede. De Amerikaanse sigaret wordt al snel 
zo populair dat het duidelijk wordt dat de pijp zijn popula
riteit definitief aan de sigaret moet afstaan. 

Voor tabaksfabriek Pool is een overgang naar de productie 
van sigaretten op de locatie aan het Achterom een onmo
gelijkheid. Sigarettenmachines en de daaraan verbonden 
verpakkingslijnen zijn duur en groot en de panden zijn te 
klein om al die machines te kunnen bergen. Uitbreiding in 

de binnenstad is niet mogelijk en verplaatsing van het 
bedrijf zo vlak na de oorlog is behalve te duur ook riskant. 
Voor de oorlog was het nog mogelijk om te kunnen 
bestaan van de afzet van producten op redelijk kleine 
schaal, vooral pijptabak toch wel. Na de oorlog probeert 
men een overschakeling naar de productie van shagtabak. 
De concurrentie is groot en er moet ook worden gezocht 
naar nieuwe, grotere afzetmogelijkheden. 

Een groter afzetgebied wordt gevonden als zich begin jaren 
'50 de mogelijkheid aandient om een samenwerking aan te 
gaan met een vertegenwoordiger van tabaksartikelen, die 
tevens merkeigenaar is van het merk Upper Ten. Het merk 
Upper Ten was tot dan niet meer dan een gedeponeerd 
merk zonder product maar met de nieuwe samenwerking 
wordt tabaksfabriek de Pool de producent van het nieuwe 
merk. De al bestaande contacten van de vertegenwoordi
ger worden gebruikt om het Upper Ten product in 
Nederland te introduceren. Met Upper Ten gaat men weer 

terug naar de productie van pijptabak. 
Uiteindelijk wordt het merk goed verkocht en over heel 
Nederland vertegenwoordigd. Upper Ten wordt verpakt in 
geplastificeerde verpakkingen en enveloppe verpakking 
zoals we die kennen van de andere Nederlandse tabaks
merken. Later wordt de tabak zelfs verpakt in luxe vacuüm 
getrokken blikjes. 

Schoenwinkel 
Door de vertegenwoordiging en verkoop van Upper Ten 
over heel Nederland wordt de tabaksfabriek steeds meer 

Grote Noord omstreeks 1940. Rechts het in 19 35 gebouwde pand van V & D. Eerste huis links de fa. Pool, nu de winkel van Do/cis 
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Personee/suitje ter gelegenheid van I 00 jarig bestaan fa. Pool, maart 1949. Foto geno
men in hotel Krasnapolsky Amsterdam. Zittend: 1. vriendin Nico Kaptein; 2. Nico Kaptein; 
3. Annemarie Korver; 4. /de Poppes; 5. Stein Wormsbecher; 6. Henk Hofstee; 7. Tine 
Kortebos-Ruyter; 8. Bram Smits; 9. Bertus Kortebos; I O.Jaap Ruyter; 11. Bertha Ruyter
Lefèvre; 12.Anna Ruyter-Lefèvre; 13. Piet Ruyter; 14.Abe/ Laverman; 15. mevr. Laverman; 
/ 6. JJ.E.M. Hoe/en; 17. Piet Schuffel; 18. Gerrit Broertjes; 19. mevr. Schuffe/; 20. mevr. 
Broertjes; 21. Frans v.d. Gracht; 22. Arie Bakker; 23. Henk Muntjewerff; 24. Klaas Kool 
(chauffeur busbedrijf"Phoenix");; Staand:;; 25. mevr. v. Hinten; 26.Jaap v. Hinten; 27. 

Gerard Borninkhot 28. mevr. Kloet; 29. Cor Kloet; 30. mevr. Nieuwenhuis; 31. Jan 
Nieuwenhuis; 32. Piet Wagemaker; 33. mevr. Wagemaker; 34.Jan de Graaff; 35. Mevr. de 
Graaff; 36. mevr. Kaptein; 37. Jan Kaptein; 38. Aad Moeyes; 39. mevr. v. Munster; 40. 
Bram v. Munster; 41. mevr. Stam; 42. Henk Stam; 
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de producent van één artikel en ver

dwijnt de noodzaak van een kantoor 

op een dure locatie als het Grote 

Noord. In 1964 wordt het kantoor en 

de achterliggende woonruimte ver

kocht aan N.V. Hoogenbosch Schoenen 

te Amsterdam. Na een grondige ver

bouwing van de benedenverdieping, 

waarbij de vroegere huiskamer van Piet 

Ruyter wordt omgebouwd tot schoen

opslagplaats, wordt het vroegere kan

toor van Pool een schoenenwinkel. 

Directeur Jacob Ruyter was al eerder 

verhuisd van de bovenwoning op het 

Grote Noord naar een andere woning. 

Het kantoor van Pool verhuist in zijn 

geheel naar Nieuwsteeg 5, een ruimte 

die voor die tijd ook al werd gebruikt 

als kantoorruimte voor het bedrijf. 

Ingaande 15 maart 1964 wordt 

Nieuwsteeg 5 het nieuwe kantoor

adres voor de tabaksfabriek v/h T.A. 

Pool. 
Ruim een jaar later volgt er een statu

tenwijziging met een kleine aanpassing 

van de naam. De nieuwe naam wordt 

'NV Tabaksfabriek de Pool', mogelijk 

dat met deze naamsverandering werd 



tegemoetgekomen aan de in de volksmond reeds veran
derde naam. Deze naamsverandering wordt in 1971 
gevolgd door de omzetting van de NV in een BV. Een 
omzetting die van overheidswege voor de kleinere bedrij
ven noodzakelijk werd geacht. 

Het slot 
Veel bedrijven hebben te lijden van toegenomen concur
rentie door de steeds verdergaande massaproductie. 
Bovendien bepalen grote en sterke bedrijven als Niemeyer 
en van Nelle door hun beheersing van de importmarkten 
van cacao, koffie, thee en tabak de marktprijs. 

Voor de meeste bedrijven lijkt schaalvergroting vanaf de 
jaren 60 een van de weinige mogelijkheden om het hoofd 
boven water te houden. Veel bedrijven denken zich het 
vege lijf te kunnen redden door zich te laten opkopen of 
door een fusie aan te gaan met een groter moederbedrijf. 

Veel van de kleinere tabaksbedrijijes verdwijnen gewoon
weg in het niets. 
De fa. Pool heeft zich als middelgroot tabaksfabrikant kun
nen handhaven door de productie en de verkoop door 
heel Nederland van Upper Ten tabak. In 1978 ontstaat er 
voor de firma een groot probleem als de merkeigenaar en 

landelijk vertegenwoordiger van Upper Ten zich uit het 
bedrijf terugtrekt. 
Er wordt een oplossing gevonden door de merkrechten 

van het merk Upper Ten op te kopen en een samenwer-

Beeld van de werkplaats aan het Achterom 

king aan te gaan met een importeur van pijpen en rokers
benodigdheden. Dit bedrijf, Vasteman, gevestigd op Hoorn 
80, heeft als importeur van kwaliteitspijpen zijn eigen 
exclusieve verkooppunten in Nederland. Een productiehal 
naast het bedrijf van Vasteman wordt aangekocht en van
daar uit wordt de productie van Pool's product Upper Ten 

weer begonnen. Vanaf 2 Juni 1978 is Protonweg 38 het 
nieuwe adres van Pool's tabaksfabriek. 

Wel houdt de samenwerking met importeur Vasteman in 
dat Upper Ten vanaf dán alleen nog verkocht gaat worden 
via de gespecialiseerde tabakszaak. 
Toch zal deze laatste reddingspoging 'de Pool' niet meer 

baten. De samenwerking met het pijpen en rokersbeno
digdheden bedrijf verloopt niet naar verwachting. 
Betalingsverplichtingen worden niet nagekomen en om die 

reden beginnen gerechtelijke procedures. De samenwer
king met het importbedrijf komt ten een einde en zo valt 

per 1 juli 1980 het doek, de bedrijfsactiviteiten op Hoorn 
80 worden definitief gestopt. 

In de binnenstad heeft men dan inmiddels de panden aan 
het Achterom zien overgaan in diverse andere handen. In 
1977 is het Bouchier Sport die Achterom 54 en 56 ver
bouwt tot magazijnruimte. Later zal in de panden een 
dependance worden gevestigd van Bouchier's sportwinkel 
op het Grote Noord. Er zullen dan kampeerartikelen wor

den verkocht en daarmee wordt ook de overgang over de 
Nieuwsteeg toegankelijk voor het gewone publiek. In de 
brug, ooit gebouwd voor het plaatsen van de 'ROSE' inpak

machine, worden dan tenten uitgestald. 

In 1978 volgen Achterom 58 en 60. Achterom 58 wordt 
eigendom van Banketbakker Halsema Het pand wordt ver
bouwd maar de dienstingang tot de bakkerij is nog steeds 
dezelfde als de ingang die de jaren ervoor gold als kan
tooringang van de tabaksfabriek. Ironisch genoeg is het ook 
deze deur waarin vandaag de dag de bakkersknechten van 
Halsema er af en toe van hun rokertje staan te genieten. 
Deen zelfbedieningsbedrijven vestigt zich in Achterom 60. 

Uiteindelijk wordt het in 1979 verbouwd tot pakhuis, per
soneelskantine en bevoorradingsingang voor de winkel op 
het Grote Noord. 

Ondanks het feit dat officieel per 1 juli 1980 op Hoorn 80 
het doek voor Pool valt blijft de inschrijving van de naam 
'B.V.Tabaksfabriek de Pool' in het handelsregister nog enige 

jaren gehandhaafd. Per 1 november 1981 wordt het bedrijf 
zelfs korte tijd 'Postorderbedrijf in tabaksproducten'. In 

1985 stoppen ook deze activiteiten. Op 15 oktober 1988 
kan een punt worden gezet achter het gerechtelijk proces 
waarna de inschrijving in het handelsregister van het 
bedrijf "BV tabaksfabriek de Pool" kan worden doorge

haald. 
De naam "Pool" verbonden aan een tabaksindustrie in 

Hoorn heeft dan en kleine 140 jaar bestaan. 
Pool's tabak, er was niet beter. 
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\TAN DE JBE§TU JL 

Ledenwerfactie in de Kersenboogerd 
Hoe goed kent u de binnenstad van Hoorn? Een wervings
folder met deze titel gleed de afgelopen weken op bijna 
negenduizend adressen in de Kersenboogerd de postbus 
in. De speciaal voor de nieuwe bewoners door Eva 
Kleintjes ontworpen folder zoekt direct aansluiting bij de 
gratis zomeravondwandelingen. 
Gecoördineerd door Joke en Ben van Tartwijk zijn 25 Oud 
Hoorn-vrijwilligers de wijk in gegaan om de folders rond 
te brengen. Een goed geoliede aktie waarvan veel mag 

worden verwacht. 
Dank voor de grote vrijwillige inzet ! Slaagt deze opzet dan 
overweegt het bestuur om een vergelijkbaar initiatief te 
ontwikkelen voor de nieuwe bewoners aan de Karperkuil 
en op het Visserseiland. Zie ook het bericht over de res
tauratie van de Noorderkerk. 
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Hoe goed kent u 
de binnenstad 

Il 1 

van Hoorn? 

Beleef Hoorn bij een gratis 

z o m e ra v o-n d w a n de 1 in g d o o r 

de historische binnenstad. 

Ton van Weel, voorzitter 

Restauratie Noorderkerk gestart -
Oud Hoorn doet mee 
Onlangs is de restauratie van de Noorderkerk van start 
gegaan. Het stichtingsbestuur beschouwt deze start als 
de "doorstart" van de in 1984 noodgedwongen onder
broken restauratie. Ondanks een flinke subsidiebijdrage 

van het rijk via de z.g. Kanjerregeling, is er nog een flink 
begrotingstekort dat door het bestuur van de 
Hervormde Stichting Noorderkerk Hoorn moet wor
den opgebracht. Daartoe worden een aantal speciale 
acties georganiseerd. Eén van die acties is gelanceerd 
onder de naam "Van een leien dak". De restauratie zelf 
betreft namelijk vooral de vernieuwing van het kerkdak. 

Voor iedere vijftig gulden do~atie wordt de naam van de 
gever op een lei geschreven. Deze lei wordt voor 'eeu

wig' in de nieuwe kap vastgelegd. 
Het bestuur van Oud Hoorn heeft besloten om mini
maal 100 leien te kopen. Deze zijn bestemd voor de 

thans lopende ledenwerfacties. 
Vanaf 15 mei wordt de naam van ieder nieuw lid "vereeu
wigd" op een lei in de Noorderkerk. Ook de naam van de 
aanmelder van een nieuw lid krijgt een plaats op een nieu
we /ei. 
Vooralsnog is vijfduizend gulden uitgetrokken voor deze 
actie. Zij wordt afgesloten in de najaarsledenvergadering 
van 13 oktober. Het bestuur doet zijn best die vergade

ring te laten plaatsvinden in de Noorderkerk zelf. 



Monumentencommissie 
Het kan haast geen toeval zijn dat in het jaar waarin het 

100-jarig bestaan van de Woningwet wordt herdacht, in 

Hoorn een vroeg sociaal woningbouwproject op de 

gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. Oud 

Hoorn is daar bijzonder mee ingenomen. Het gaat om het 

woningbouwcomplex "Goed Wonen"dat gedeeltelijk de 

Taborlocatie Werenfridus omsluit aan de zuidoostzijde van 

Drieboom/aan 234-248 

de Drieboomlaan. Het complex dateert uit 1920-1921 en 

bestaat uit zes blokken van in totaal veertig arbeiderswo

ningen, deels gelegen aan een hofje. Het geheel is gebouwd 

naar een ontwerp van de Amsterdamse architecten 

Z. Gulden en M. Geldmaker in een door de Amsterdamse 

School beïnvloede bouwstijl. Opdrachtgever was de 

Coöperatieve Arbeiderswoningbouwvereeniging "Goed 

Wonen". 

De commissie acht de zes blokken van algemeen belang 

vanwege hun architectuur- en cultuurhistorische waarde 

en als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard voor

beeld van sociale woningbouw uit het eerste kwart van de 

20ste eeuw. 

De commissie heeft zich ook gebogen over de voormalige 

dokterswoning uit 1924/25 op de hoek van de Draafsingel 

en de Jan Pieterszoon Coenstraat. Dit halfvrijstaande pand 

- Draafsingel 3 1 - werd gebouwd naar ontwerp van de 

Hoornse architect Hendrik Johannes Cramer (geboren in 

1886) in de stijl van het kubistisch expressionisme met. 

Hoek Draafsingel en Jan Pieterszoon Coenstraat 

invloeden van de Amsterdamse School. Die invloeden zijn 

onder meer merkbaar aan de ladderramen en de expres

sief vormgegeven vergaarbakken. Opdrachtgever was de 

Hoornse huisarts Cornelis Jan Keijser die tot dan woonde 

aan de Rode Steen 6. Zowel van buiten als van binnen zijn 

de bouwkenmerken goed bewaard gebleven. Zo is het inte

rieur onder andere voorzien van een Bruynzeel parket

vloer en Bruynzeeldeuren. 

Vloer en deuren zijn op gestandaardiseerde wijze gepro

duceerd in de in 1921 in Zaandam opgerichte deurenfa

briek. Voor zover onderzocht, zijn het de eerste 

Bruynzeeldeuren in Hoorn. De leden van de commissie 

adviseerden unaniem om ook dit pand op de gemeentelij

ke lijst te plaatsen. Zij tekenden daarbij aan dat voor dit 

pand ook de beeldbepalende ligging van bijzondere 
betekenis is. Liggend op de hoek van de Draafsingel en de 

JPz Coenstraat in een rij beeldbepalende herenhuizen 

heeft dit pand ook een stedebouwkundige waarde. 

De vertegenwoordigers van Oud Hoorn hebben daarnaast 

nogmaals aangedrongen op plaatsing van de schoolgebou

wen aan de Johan Messchaertstraat. Tevens vroegen zij de 
aandacht van de commissie voor een aantal indrukwek

kende panden aan de Kruitmolenstraat die afkomstig zijn 

van de tekentafel van architect H.J . Cramer. Hoorns eerste 

schil staat onder grote druk. Oud Hoorn dient permanent 

alert te blijven! Wanneer leden bedreigingen vermoeden, 

meld die dan de vereniging (tel. 0229-273570), is het ver

zoek van het bestuur. 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Het is aan de buitenkant even rustig geweest op het publi
catiefront, maar op 8 juni 2001 was het zover: de presen

tatie van deel 10 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn 

onder de titel: 'Het Statenlogement in Hoorn'. 

De inmiddels bekende en veel gevraagde kunst- en bouw

historica Corrie Boschma-Aarnoudse is de hoofdauteur 

van dit fraai vormgegeven boek. Er is voor het eerst 

gewerkt met een professionele productiebegeleider. De 

bijdragen van vele andere deskundigen maken dit boek tot 

een bijzonder compleet en afgerond geheel. In alfabetische 

volgorde: A. Boezaard, J. Büchner, E. Koldewey, L. 
Hoogeveen, J. Luyten, H.W. Saaltink en H.J. Zantkuijl. 

Tussen de rode harde kaft bevinden zich 344 bladzijden 

met Hoornse historie en 10 kleurkaternen met afbeeldin

gen. De totale oplage bedraagt 2000. De gemeente Hoorn 

neemt daarvan het leeuwendeel af. Zij wil ieder bruidspaar 

dat in de Statenpoort trouwt dit majestueuze boek als 

geschenk en herinnering aanbieden. 

Oud Hoorn heeft 100 exemplaren van 'Het Statenloge

ment in Hoorn' gekocht van de stichting. 

Sinds zaterdag 9 juni is het boek voor f 59,50 te koop in 

het Oost-Indisch Pakhuis. 
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Bijna l miljoen voor Ridderlkhoffpanden 
De provincie Noord-Holland heeft ruim 1,8 miljoen gulden 
beschikbaar gesteld voor het woon-werkproject 
Ridderikhoff. Het project voorziet in de restauratie van de 

twee monumentale panden aan Rode Steen 10 en Grote 
Oost 5. In de panden worden twee woningen, een restau
rant en een galerij voor mensen met een verstandelijke of 
psychische handicap gerealiseerd door de Stichting 
Stadsherstel Hoorn in samenwerking met Stichting 
Philadelphia Zorg. 
Het project is een voorbeeldproject voor de integratie van 
gehandicapten en niet-gehandicapten dat zowel past in het 
provinciale cultuurbeleid als de regiovisie voor gehandicap

ten. In totaal kost de hele operatie ruim 5,6 miljoen. 

Giften 
Uit het omvangrijke archief van wijlen de heer WCh.N.M. 
Lips ontving de vereniging onlangs, in grote en inmiddels 
geuite dank, een reeks oude Verslagen van den Toestand 
der Gemeente Hoorn over ........ , en dan volgt er een jaar-
tal. Daardoor is Oud Hoorn sinds kort in het bezit van de 
verslagen over: 1881, 1882, 1885, 1887, 1888, 1889, 1891 , 
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1904, 
1905, 1906, 1907, 1908, 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1929, 1931, 1932 
Deze verslagen werden ingevolge artikel 182 der 

Gemeentewet jaarlijks uitvoerig en beredeneerd (systema
tisch) opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. 
Door het niveau van de gegevens en de nauwgezetheid 
waarmee zij te boek zijn gesteld, vormen zij betrouwbare 

historische bronnen. De verslagen bieden, vaak door cijfer
materiaal ondersteund, overzichten van de bevolkingsont
wikkeling, verkiezingen, gemeentebestuur, geldmiddelen, 
gemeente-eigendommen, medische politie en gemeente
politie, brandweer, straatverlichting, huis van bewaring, mili
tie, kerkelijke zaken, onderwijs, kunsten en wetenschappen, 
armwezen, landbouw en veeteelt, nijverheid, handel en 
scheepvaart. Bovendien bevatten zij in de bijlagen de jaar
lijkse verslagen over de toestand van het lager en middel
baar onderwijs, over het schoolverzuim, de schoolvoeding 
en kleding, de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ook 

de rapportages van commissies, als die ter verbetering van 
de Volkshuisvesting, van het Westfries Museum, de com
missie voor de Gasfabriek en die van het Grondbedrijf zijn 
erin opgenomen. Het huidige Statistisch Jaarboek biedt 
weliswaar meer cijfermateriaal maar kent geen enkele 
vorm van verslaglegging. 

Tenslotte, ook de verzamelde notulen der openbare verga
deringen van de gemeenteraad van Hoorn over de jaren 
1914, 1917 - oprichtingsjaar Oud Hoorn! - en 1918, heb
ben een goede plaats in Oud Hoorns Documentatie
centrum gevonden. 

DE LEDENEXCURSIE: NAAR PAMPUS EN NAARDEN 

De jaarlijkse excursie, op 6 oktober aanstaande, heeft deze 
keer het forteiland Pampus en de stad Naarden als 
bestemming. 

Pampus was vroeger een ondiepte in de Zuiderzee voor 
de haven van Amsterdam, waar de schepen van de 
Verenigde Oostindische Compagnie na hun lange reis 
zwaarbeladen moesten wachten tot ze aan de beurt kwa
men om er door 'scheepskamelen' overheen getild te wor
den. Tijdens het wachten lieten de reders alvast vrouwen, 

drank en vers eten aan boord brengen. Al snel heette het 
in de volksmond:'je lag voor Pampus'. 
In 1895 was het gloednieuwe forteiland Pampus, gebouwd 
vlakbij deze ondiepte, klaar om Amsterdam te beschermen 
tegen aanvallen van buitenaf. Tijdens de eerste wereldoor
log waren er 200 soldaten gelegerd. Pampus is uniek, 
omdat het nog zo oorspronkelijk is. Een gids leidt ons door 

de gewelven van het fort, dat in 1996 als onderdeel van de 
stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst is 

geplaatst. 
Naarden heeft een grootse vesting, opgezet na de bloedi
ge Spaanse belegering in 1572. Onder leiding van de 
Hertog van Alva werd toen vrijwel de hele bevolking bij

eengedreven en als voorbeeld voor andere steden uitge-
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moord. Nadat precies een eeuw later ook de Fransen bin
nen de muren traden, kon een haast onneembare vesting 
niet langer uitblijven. 
Naast de vesting is de stad zelf ook de moeite van een 
wandeling waard. 

Programma 
Het programma ziet er als volgt uit. 
8.30 uur Vertrek vanaf P&R-terrein acher het station 

aan de Van Dederl)Straat-zijde 
9.30 uur Koffiedrinken in 'Graaf Floris V' te Muiden. 

10.30 uur Met de veerdienst vanaf het Muiderslot naar 
Pampus, waar een rondleiding wordt gegeven. 

13.15 uur Lunch in 'Graaf Floris V'. 
14.30 uur Rondleiding door Naarden en langs de vesting. 
16.00 uur Koffie. 

16.45 uur Vertrek. 
De kosten bedragen f 65,-
U kunt zich opgeven bij de dames in het verenigingsge
bouw 'Het Oost-Indisch Pakhuis', Onder de Boompjes 21, 
Hoorn op dinsdag, donderdag en zaterdag. 
Tel. 0229-273570. 

Tot ziens op 6 oktober! 
Marit Veerman 



'Plaquette-sneeuwbal' rolt nog steeds 

In het decembernummer van het kwartaalblad schreef ik 

voor het eerst iets over de plaquettes die bij bijzondere 

gelegenheden werden aangeboden aan hooggeplaatste 

jubilarissen. Op dit artikel ontving ik reacties, o.a. van 

mevouw De Jonge-de Leur, .zoals u in het maartnummer 

. hebt kunnen lezen. De sneeuwbal rolt echter nog steeds 

want vervolgens kreeg ik nu een reactie van mevr. G. 

Mellegers-Lückens. Zij is de dochter van G. H. Lückens, de 

maker van veel van de door mij gesignaleerde plaquettes. 

Redactie-collega Henk Saaltink heeft voor mij uitgezocht 

dat G. H. Lückens rond 1920 woonachtig was aan de 

Ramen. Hij was stucadoor en modelleur van reliëf-por

tretten. Zoals ik zelf al eerder schreef werden deze ook in 

brons gegoten: veelal bij het Hoornse metaalwarenbedrijf 

van Scholten aan de Nieuwstraat. Lückens werd geboren 

te Littel, ten zuiden van Oldenburg in Duitsland. Het schrij

ven van mevrouw Mellegers-Lückens omvat interessante 

informatie over de maker van diverse plaquettes. Hier en 

daar heb ik het verhaal wat ingekort op punten waar het 
ging om informatie die niet relevant is waar het gaat om de 

plaquettes etc. 

Zij schrijft nu:"Op de foto van de heer Frans de Leur, (Oud 

Hoorn, maart 2001, blz. 20) ziet u de 3e persoon rechts 

achter dokter Kortenbos, de man die de plaquette 

gemaakt heeft: mijn vader G. H. Lückens. Zoals gewoonlijk 

hield hij zich op de achtergrond. 

In Blokker was indertijd een nieuwe veilinghal gebouwd, 

bovenin het midden het portret van de oprichter de heer 

Balk. Oók een plaquette door mijn vader gemaakt.Waar is 

deze plaquette gebleven: niemand weet het. Mijn vader 

heeft ook een bronzen plaquette gemaakt van de heer 

Post, directeur-oprichter van de autobus-onderneming 

NACO. De garage was gevestigd op het Breed. De NACO 

is verdwenen, waar is het portret gebleven, aangeboden 

door het personeel? 

Een jaar of wat geleden was ik in Hoorn op een museum

kerkepad dag. In de lutherse kerk aan de Ramen was een 
fancy-fair, als bijdrage voor de te nemen restauratie van het 

gebouw. In de jaren 1875-1920 was daar een dominee Swill 

predikant.Tijdens zijn aftreden werd hem zijn busteportret 

aangeboden, gemaakt door mijn vader. Gedurende de 

fancy-fair hing er een grote foto van dat beeld. Niemand 

wist wie het was, en toen ik later na de restauratie de kerk 

bezocht was het portret verdwenen, net als voorheen het 

beeld". 

De verdwenen pendule 
In haar verhaal heeft mevr. Mellegers-Lückens het vervol

gens over een pendule. Ook deze bijzondere klok schijnt 

Frans Zack 

Speciaal voor het kwartaalblad opgediept uit het depot van het 
Westfries Museum: het bronzen portret van Carolina Dorothee 
Justina Hamann, in 1902 vervaardigd door G. H. Lückens. 

verdwenen te zijn, evenals diverse plaquettes. In het kader 

van al deze vermissingen past dus ook wel deze pendule, 
waar mevr. Mellegers-Lückens het volgende over schrijft: 

"De familie Bossert (voorheen klokkenspecialist in de 

Nieuwsteeg 34) had een Empire-pendule vermaakt aan de 

gemeente Hoorn, te plaatsen in het voormalige stadhuis 

(het Statenlogement aan de Nieuwstraat) in de trouwzaal. 

Jammer genoeg paste de klok niet op de schoorsteenman

tel, en kwam de klok in de burgemeesterskamer. De bur

gervader was er heel erg mee in zijn schik. Wie schetst 

mijn verbazing toen ik later hoorde hoe het de klok was 

vergaan? 
Bij zijn aftreden kreeg de burgemeester als royaal gebaar 

van de gemeente de klok cadeau. (Naar verluidt is de bur

gemeester overleden). Ondertussen werd een nieuw stad

huis gebouwd of was juist klaar gekomen en paste de 

Empire-klok niet in het moderne interieur. Was er geen 

andere oplossing, er is toch altijd nog het Westfries 

Museum? En nu de burgervader is overleden, waar is de 

klok? 

Het museum 
Nu we bij het museum beland zijn: van mijn grootouders 

H. G. Lückens en C. D. J. H. Lückens-Hamann moet van 
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De kapel op het kerkhof aan het Keern: in de toekomst misschien in gebruik als binnencolumbarium? 

ieder een gipsportret in eikenhouten lijst in de museum

kelder zijn. Dat werd niet in uw blad door Henk Saaltink 

vermeld, of zijn die ook verdwenen? 

(In mijn verhaal in Oud Hoorn, maart 2001, blz. 21, maak

te ik melding van het feit dat er in het depot van het 

Westfries Museum een plaquette te vinden is met het por

tret van C. D. J. Hamann. Ik heb de inventaris-lijst er nog 
eens op nageslagen en het gaat hier om een "kop van een 

naar links ziende oude vrouw, met haar in een knot", in 

vlakke houten lijst. Verder vermeld dit overzicht dat het 

hier gaat om: Carolina Dorothee Justina Hamann, 

Eichenborg 28-04-1849/Hoorn, 21-1 1-

1914, moeder van de kunstenaar G. H. 

Lückens en gegoten op 10 november 1902, 

F.Z.). 

Het kerkhof 

Hll·llf 11'0 -.,\ 

ongeveer waren de "Wilsonnen" ook in Hoorn neerge

streken. Begonnen als "satimbanque" hebben ze het 

Winstontheater opgericht, eerst met toneelvoorstellingen, 

later met film. Mijn vader heeft van twee broers een buste 

gemaakt, daar heb ik foto 's van: de beelden zijn verdwenen. 

Op het kerkhof aan het Keern, speciaal oorlogsmonument

kerkhof, zonder bewaking of toezicht, is o.a. een graf van de 

oprichter en familie te vinden . Hiervoor had mijn vader 

een beeldje uit Italië laten komen, dat boven op de zerk 

staat. De bronzen plaquette, door mijn vader gemaakt, is 

verankerd op de zerk. 

In haar schrijven gaat mevr. Mellegers

Lückens vervolgens over naar het kerkhof 

aan de Drieboomlaan. Hierbij inhakende op 

het verhaal in het maartnummer over het 

gerestaureerde grafmonument van 

Lodewijk Dankelman. Daar ook dit een ver

haal van mijn hand was neem ik dit gedeel

te van haar schrijven hierbij voor mijn reke

ning. 

1 .G 1;RI 11' 
,,,,. 1 

"Mijn complimenten voor de gerestaureer

de grafsteen van wijlen de heer Dankelman, 

oprichter van het Parkhotel. In dezelfde tijd 
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Vier bemanningsleden van Britse vliegtuigen hebben in Hoorn hun laatste rust
plaats gevonden. 



Naar aanleiding van vernieling van een 

marmeren beeldje op het graf van mijn 

grootouders en zerken die vernield 

werden heb ik de gemeente Hoorn een 

brief geschreven. Het antwoord hierop 

was weinig opheffend. Het kerkhof was 

oud, werd alleen nog voor bijzetting 

gebruikt en daarom geen toezicht meer. 

leder moest er zelf maar op letten! Zo 

zullen wel meer graven zijn op het 

Keern van bekende Horinezen. Is het ' 

voor Oud Hoorn mogelijk óók eens 

aandacht aan dit kerkhof te besteden? 

Mevrouw Mellegers-Lückens sluit haar 
schrijven af met enkele opmerkingen 

over het boek over Pieter Pickmans. Dit 

verhaal van de hand van Ben van 

Tartwijk was eveneens te vinden in het 

j.I. maartnummer van het kwartaalblad. 

"Het boek 'Met Pieter Pikmans het zee

gat uit'. De schrijver G. Holle, was 

hoofdonderwijzer in Berkhout en heeft 

meer boeken geschreven, o.a. "Hoorn 

voor den Prins". Eén van zijn dochters, 

mevrouw Rijswijk-Holle, heeft deze in 

prachtband. Zij wordt 21 april a.s. 100 

jaar! Woont in Westerhaven (Achterom) 

K 307, en weet ongetwijfeld wel iets van 

het oude Hoorn.Ik eindig hiermee, 

excuses voor het lange verhaal, groe

tend, 

G. Mellegers-Lückens 

Tot zover het schrijven van mevrouw G. 

Mellegers-Lückens uit Den Haag. 

Op de begraafPlaats aan het Keern vindt men tal van bijzondere graven en monu
menten. Eén daarvan is zeker het Wilson-familiegraf dat mevrouw Mellegers-Lückens 
noemt in haar schrijven. De bronzen plaquette met het portret van Johannes Wilson 
werd vervaardigd door haar vader, de modelleur G. H. Lückens. 

Juist op het moment dat ik bezig was dit 

artikel af te sluiten, stond er een verslag in het 

Noordhollands Dagblad van dinsdag 8 mei j.I. Dit ging over 

de Hoornse begraafplaatsen die aan de orde waren 

geweest in de gemeenteraad. Voor wat betreft de begraaf

plaats aan het Keern zijn er plannen om deze weer open 

te stellen. Dit in het kader van de landelijke trend dat dit 

soort oude begraafplaatsen worden gezien als eilanden van 

rust in een steeds drukkere stedelijke omgeving. De 

begraafplaats kent nu diverse bijzondere graven en monu

menten. Het zou er voor pleiten om een aantal daarvan te 

behouden en te onderhouden, aldus het college. 

Ook de kapel op deze begraafplaats kwam aan de orde en 

ik citeer het volgende: "In relatie tot het bestemmen van 

de begraafplaats Keern tot gemeentelijk monument kan 
ook de kapel weer een duidelijke functie krijgen. Een deel 

van de kapel kan worden gebruikt als binnencolumbarium 

zoals eerder ook door de CDA-fractie is gevraagd". 

Mevrouw Mellegers-Lückens noemt in haar schrijven de 

functie van "Algemene Begraafplaats Keern" zoals de offi

ciële naam luidt als speciaal oorlogsmonument-kerkhof. 

Daar kan ik het volgende aan toevoegen. Zoals zo vele 

kerkhoven in Nederland die gedurende de Tweede 

Wereldoorlog in gebruik waren draagt ook het kerkhof 

aan het Keern het groen/gele bordje met de tekst: 

"Oorlogsgraven van het Gemenebest/Commonwealth 
War Graves". Dit heeft alles te maken met het feit dat hier 

vier mensen van de Royal Air Force begraven liggen. Het 

gaat hier om de sergeanten J. Ratcliffe (boordwerktuigkun

dige) en D. j.Young (schutter) en de luitenanten V. G. Brewis 

(navigator) en A. Whitten-Brown (piloot). 

Stuk voor stuk jonge kerels die hun leven hebben gegeven 
voor de bevrijding van ons land en die nu ver van huis hun 

laatste rustplaats hebben gevonden. 
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Polman Schildersbedrijf: 75 jaar 
De historie van het bedrijf in verflagen kunnen terugvinden 

Op I maart jongstleden is het 7 5-jarig bestaan van het bedrijf 
Po/man gevierd in het Westfries Museum. Was er bij hem eerst 
niet zo veel animo om dit te vieren, naderhand is Max Po/man 
heel blij dat hij het toch hee~ gedaan. 'Het gee~ een gevoel van 
verbondenheid en het is een moment van terugkijken'. Dat is 
ook de bedoeling van het interview, dat ik met Max Po/man 
(53) heb gehad: met hem terugblikken op het Hoornse bedrijf, 
stilstaan bij het vak en het vele restauratiewerk dat in de stad 
is uitgevoerd. In het gesprek bleek Max Po/man een gedreven 
vakman en een boeiend verteller. 

Oorsprong van het bedrijf; een terugblik 
Max Polman vertelde dat zijn vader in de twintiger jaren 

aan de Noorderstraat een pakhuis had gehuurd en daarin 

voor zichzelf begonnen was. De economische situatie in 

Nederland was niet rooskleurig en er was veel werkloos

heid; voor de schilders was er in de winter vaak niets te 

doen. Om nu te voorkomen dat hij in de winter op straat 

kwam te staan, is hij in het pakhuis gestart.'s Avonds deed 

hij cursussen en een opleiding tekenen en schilderen aan 

Marit Veerman 

Bovenstaand decor van het Rode steen maakte vader Po/man 
voor één van de Hoornse revues 

de Ambachtsschool aan het Keern. In 1926 heeft hij het 

huis annex schilderswerkplaats aan de Muntstraat laten 

bouwen. 

"Mijn ouders waren ook actief in het verenigingsleven: 

vader bij de voetbal en moeder bij ballet en gymnastiek. 

De Muntstraat in de jaren '50. In het midden met de fletser ervoor het pand van de familie Po/man 
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Muntstraat I 0. In 1960 is op de begane grond een verfwinkel gekomen met een etalageraam en winkeldeur 

Voor de voorstellingen van Hoornse revue en de 
Hollandia-revue in de oude Parkschouwburg maakte mijn 
vader de decor-stukken. Met een lange stok en penselen er 
aan verfde hij de lange stukken.Als ze klaar waren en naar 
de schouwburg moesten, werden ze in de Muntstraat 
neergelegd om ze opgerold te vervoeren. Ik zie ze nog lig
gen, kijkend van bovenaf uit de erker. 
Mijn moeder was betrokken bij het instuderen van de bal
letten. Ik herinner me nog heel goed dat ik dan als klein 
jongetje mee mocht naar zo'n voorstelling.Als dan het gor
dijn openging, hoorde je door de hele zaal óóóóóóóh, dan 
voelde ik me als klein jochie heel trots; ik had de decor

stukken natuurlijk al aan de wanden in de werkplaats zien 
hangen. 

Het tekenen en schilderen werd veel toegepast in het 
decoratie- en restauratiewerk in de Jugendstilperiode. Het 
houten en marmeren was ook populai r. Het marmer en 
hout was vaak te duur voor veel mensen, door het naschil
deren was het voor hen ook haalbaar." 

Het vak was wel arbeidsintensief, dit blijkt wel uit het vol
gende voorbeeld, als een kamer behangen en geverfd 
moest worden. 
"Je had vroeger betengelde wanden: houten latten waarop 
jute werd gespannen. Hierop kwam grondpapier en daar
over werd het behang geplakt. Mijn moeder naaide thuis de 
jute stukken aan elkaar hiervoor. Ook was je zuinig met de 

materialen. Het plafond hing vol met 'strijkvaatjes'. Dit 

waren kleine potjes die de schilders bij hun werk gebruik
ten. De verf uit de grote pot werd in deze kleine potjes 
gegoten, zodat je niet zo'n grote verfpot op de ladder hoef
de te gebruiken. Deze potjes werden elke dag ook weer 
schoongemaakt en tegen roest beschermd. Dat kun je je 
nu toch niet meer voorstellen! Vroeger liepen ze ook met 
handwagens, ik mocht als klein jochie dan vaak mee op de 
wagen. Zo ben ik eens als jochie van vijf, zes jaar meege
gaan naar de gevangenis Oosteréiland. We kwamen daar 
aan en de schilder ging aan het werk, maar ik moest bij de 
portier blijven: ik zat in de gevangenis! En die schilder was 

weg! Ik heb wat afgebruld, ik weet het nog goed! 

De oorlog was in het schildersbedrijf ook merkbaar voor 
de vader van Max Polman: "Li jnolie was bijna niet meer te 
krijgen. Die was nodig voor het maken van de verf en werd 
uit vlaszaad gewonnen, in de oorlog voor voeding gebruikt. 
Als de Duitsers wisten dat je lijnolie had, haalden ze het bij 
je weg. Dus begroef hij het in de tuin. Nu wordt lijnolie niet 
veel meer gebruikt, omdat het zo traag droogt." 

In 1960 kwam de verfwinkel in de Muntstraat. Deze wordt 
nu beheerd door zijn oudere broer. 
Achter de Muntstraat was de autospuiterij. Hier heeft Max 
ook nog herinneringen aan . 
"De auto's werden vroeger nog geschilderd in plaats van 

67 



Hier zien we Willem Bloemendaal bezig met het be/etteren van 
één van de gemeentelijke vuilnisauto's. Dit was aan het begin 
van de jaren '60 een zogenaamde 'ra/trommelwagen' 

gespoten, bi jvoorbeeld de auto's van Hage-Dekker. Als 

jochie van 12 moest ik altijd helpen. Als je eens wat rond

liep werd er meteen gevraagd of je niets te doen had en 

werd je aan het poets- en schuurwerk gezet. Ook behang

vakken moesten gevuld worden. Er zat nog geen cellofaan 

omheen, dus ik had 's avonds zere armen van het oprollen." 

Gaandeweg werden de auto's te groot voor de werkplaats 

in de Muntstraat en verhuisde de werkplaats naar het 

Gerritsland, waar hij nu nog gevestigd is. Dit leverde veel 

meer ruimte op in de Muntstraat. Met de opkomst van het 

doe-het-zelven kwamen er ook veel meer artikelen, verf in 

potten, meer behang etc. Deze konden nu ook worden 

verkocht in de winkel. 

Belangrijke momenten 
Het was eigenlijk vanzelfsprekend voor Max Polman dat hij 

het schildersvak zou kiezen:"Na de ULO vroeg mijn vader 
wat ik wilde worden. Ik wou wel schilder worden, maar 

dan moest ik nog een opleiding doen. Mijn vader had nooit 

een goede opleiding kunnen doen, dat was te duur, dus hij 

zei, ga maar naar de schilderschool in Utrecht. Ik ging daar 

intern, de opleiding duuurde vier jaar. Hier merkte ik ook 

dat het vak me goed lag. Ik had daarvoor alleen maar theo

rie op de ULO gehad. Een leerkracht zei op een ouder

avond tegen mijn ouders:"Als hij zo doorgaat slaagt hij nog 

met uitmuntend." Dat kwam ook zo uit. Dit stimuleerde 

mij enorm, ik werd hierdoor bevestigd in mijn keuze. 
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Een ander belangrijk moment was mijn eerste aanbeste

ding. Het ging om 10 lokalen van de HBS die moesten wor

den opgeknapt en er waren drie bedrijven die ervoor 

inschreven. Je moet er toch zelf achter zien te komen wat 

de prijzen zijn, maar ik was de goedkoopste, ik had het 

werk. Dit was ook weer een bevestiging. Als zulke eerste 

stappen positief uitvallen stimuleert dat enorm om door te 

gaan. 
Ik herinner mij ook nog dat we drie werken hadden van de 

Rijksgebouwendienst. Er zou op zekere dag iemand van 

deze dienst op de werken komen controleren. De opzich

ter zei : 'Je moet wel zorgen dat je er dan bent!' Maar we 

konden nooit op alle drie werken tegelijk zijn, zoveel per

soneel hadden we niet. Dus ging er iemand als de contro

leur weg was, meteen naar het volgende werk. Bij de derde 

lokatie zei die wel: "Verrek, ik denk dat we kennis krijgen 

aan mekaar !" Zo loste je het een en ander op. 

Iemand die veel voor Max Polman heeft betekend is Jan 
Berghuis uit Den Haag. Dat was naar aanleiding van de res

tauratie in de Oosterkerk. 

"Aan het kerkorgelfront moest hout geïmiteerd worden, 

die deuren wilde de architect in livre ouvert (links moet gelijk 
zijn aan rechts- als een open boek). Ik wist niet precies hoe 

dat gedaan moest worden en ben toen in contact gekomen 

met deze Jan Berghuis, leerkracht en schilder, die lessen 
geeft in het houten en marmeren. Hij zou een keer naar 

Hoorn komen om te komen kijken. Daaru it is een vriend

schap ontstaan, hij heeft ontzettend veel voor mij bete

kend, ik leerde veel van hem. Na die Oosterkerk zijn veel 

kerken gevolgd: de Noorderkerk, de Cyriacuskerk, die 

helemaal wit geschilderd was. Dat moest er allemaal afge

haald worden.Je ziet hoe mooi het plafond nu weer is. Het 

was wel heel veel werk, maar ik denk dat het een van mijn 

mooiste werken is geweest. Daarna kwam de kerk in Kwa

dijk, Oudendijk, de Bonifatius in Medemblik etc. " 

De geschiedenis in een verflaag 
Zoals gezegd, werd er vroeger veel lijnol ie verwerkt in de 
verf. Het heeft als nadeel dat het traag droogt, dus het 

wordt niet veel meer gebruikt; Wanneer nog wel? 

"We gebruiken het bij restauraties, waar het oorspronke

lijk ook is aangebracht. Het is ook mooie verf. De onder

grond blijft herkenbaar, als iets van steen is dan neemt de 

verf de structuur van de steen aan ; als iets van hout is, dan 

blijf je ook zien dat het van hout is. De synthetische verven 

van nu liggen er als een soort plasticlaag omheen. Bij het 

restaureren van gevelstenen is dat niet mooi. Bij de Bossu

huizen aan de Slapershaven is met twee soorten verf 

gewerkt. De twee buitenste friezen zijn met olieverf 

gedaan en de middelste met een watergedragen verf. In het 

verleden is dat ook zo gebeurd. Bij het restaureren ben je 

daar alert op, hoe is het gebeurd. Je probeert zoveel moge

lijk bij het origineel te blijven. Monumentenzorg is daar ook 

op gesteld." 



Als leek vraag ik hem hoe je kunt nagaan hoe oud een verf

laag is. 

"Je kunt het heel goed zien aan de structuur van de verf, 

en je kunt het laten onderzoeken bij het laboratorium van 

Monumentenzorg in Amsterdam. Dan sturen we stukjes 

op. Je krijgt per laag dan een stukje geschiedenis te zien: ze 

kunnen aantonen hoe het kleurgebruik is geweest in de 

loop der jaren; uit gebruikte pigmenten kunnen ze ook de 

tijd vaststellen. 

Als er bijvoorbeeld in 1825 een kleur blauw op de markt 

komt en je komt zo'n verf!aag bij het restaureren tegen, 

dan kun je zeggen dat het bijna niet anders kan dat die laag 

uit 1825 stamt. Zo kun je een heel stuk geschiedenis vin
den in dit soor pigmenten." 

Maakt dit het vak interessant voor jou, deze achtergron

den? 

"Ja, toevallig zijn we nu bezig in Amsterdam aan het 

Historisch Museum. Daar zitten twee gevelstenen aan de 

kant van de Kalverstraat bij de toegangspoort, een wees

jongen en een weesmeisje. Het weesmeisje dateert van 

1580, je ziet hierbij de geschiedenis van die steen in verf 
u itged rukt." 

Dit betekent dat voor je begint, je eerst een onderzoek 

moet doen . 

1953. In de Wisselstraat voor de werkplaats na een opknap
beurt van de zeemeermin die als windwijzer de Grote Kerk 
siert. Rechts vader en moeder Po/man. Zoon Max op de tafel 
en achter Willem Bloemendaal, medewerker, met zijn vrouw. 
Voor Tante Nel 

"Ja, voordat je iets gaat doen, moet je altijd kijken wat het 

verleden van de kleuren en de verf is geweest, als het ten

minste waardevol is.Je vindt soms wel twintig verflagen op 

de gevelstenen. Ze werden vaak niet schoongemaakt en 

men verfde er steeds overheen. In een latere periode werd 

er loog gebruikt. Dan werd de verf tot de grond toe ver

wijderd. Maar dan verlies je ook de hele geschiedenis. In 

Hoorn is dat ook gebeurd bij de weeshuispoort., daar was 

geen verfspoor meer op te vinden. Dan kun je er niks meer 

over zeggen. 

Vorig jaar hebben we het orgel van de Bonifaciuskerk in 

Medemblik gedaan; daar zit ook een hele geschiedenis aan 

verflagen op: je kan teruggaan tot 165 1 toen het gebouwd 

en geschilderd is. 

Als je als schilder komt en ziet dat die verf niet meer in 

goede staat is, ben je geneigd om alles eraf te halen, maar 

als je zo een stukje geschiedenis kwijt raakt, is dat begro

telijk. Door Monumentenzorg wordt ons ook gevraagd, 

kijk welke verflaag niet meer deugt, haal de verf er tot daar 

af en laat de rest zitten. Maar dan komt er weer een pro

bleem bij kijken, je mag wel afbijten, maar niet verder dan 

die laag. Je moet dan kijken, als ik het nu insmeer met afbijt, 

tot hoever gaat de verf eraf, anders raak ik alles kwijt. Dat 

kan dus niet, dan ga je een product gebruiken waardoor je 

het per laag eraf kunt halen. Dat is veel werk. Zoals met die 

gevelstenen uit 1580 in Amsterdam, daarbij laat je alles wat 

gezond is zitten, waardoor ze ook later de lagen terug kun

nen vinden. Je kunt dan niet meer de structuur van de 

steen terugzien. Dat is de afweging, we kunnen de verf 

laten zitten, maar dat betekent dat je een ander plaatje 

krijgt, dan wanneer je een stukje van de steenstructuur er 

doorheen krijgt. Het moet echter ook wel haalbaar zijn, 

ook financieel." 

Verschil theorie en praktijk 
"Ja, en dan zie je ook het verschil tussen iemand die onder

zoek doet en iemand die zich meer met de praktische uit

werking bezighoudt. De verflagen onderzoeken doe ik niet, 

dat is het werk van kunsthistorici.Als schilder kijk ik alleen 

tot waar moet ik gaan. Dit alles wel in overleg natuurlijk 

met de mensen van Monumentenzorg. Toch kijk ik nu ook 

wel met andere ogen naar mijn werk vergeleken met 30 
jaar geleden: de lutherse kerk in Hoorn is daar een voor

beeld van. Die heb ik begin jaren '70 al een keer geschil

derd. Die had een wit gekalkt plafond. Die kalk liet los: als 

je dit weghaalde, kwam er een groen plafond onder van

daan. Dat weet ik zo zeker als een en een twee is, ik heb 

het zelf gedaan. Nu werd de kerk een aantal jaren geleden 

echt gerestaureerd, dus de vraag was of ik dat plafond 
weer wilde schilderen, want het was zo donker, zo groen. 

Ik zei, dat is de originele kleur, dat wist ik nog. Nou, ik kijk 

er nog eens goed naar, met andere ogen. Toen ben ik ook 

eens in naden van planken gaan kijken en daar kom ik 

blauw tegen. Uit een gesprek met Zantkuijl bleek dat lijn

olie een vergelende werking heeft, blauw met geel wordt 

dus groen. Ik kan niet meer in een kerk komen, of ik zie dat 

dat groen niet goed is, een plafond in een kerk hoort niet 

groen te zijn. In Oosthuizen is het ook groen geschilderd, 

maar ik weet zeker als ik ga zoeken, dat het een blauw pla

fond is geweest. Zo krijg je daar oog voor. Je kan niet meer 

gewoon doen, lijkt wel.Je kijkt door de ogen van een schil
der." 

Familietraditie zet zich voort. 
Het is volgens Max Polman ook een creatief beroep: "Het 

is meer als dat je alleen maar schildert . Dat is ook zo met 

houten en marmeren. Mijn dochter van 27 heeft Jour-
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nalistiek gedaan op de Hogeschool in Diemen. In haar sta

gejaar had ze een half jaar over, en ze wilde graag naar 

België om een studie voor houten en marmeren te volgen. 

Er zijn daar dagscholen die dat geven. Toen ze klaar was 

met deze zware opleiding- de hele dag staan, zonder pau

zes-, vond ze dit eigenlijk het mooiste wat haar was over

komen. Door zo af te zien en mooie resultaten te boeken 

met je handen, dat is iets bijzonders. Ze werkt nu ook bij 

me als schilder, om het vak goed te leren. Ze kent wel de 

afwerking, maar voordat je iets moois maakt moet je ook 

een goede voorbereiding hebben. Inmiddels is ze zover dat 

ze de schildersopleiding is gaan doen en als je ziet wat ze 

maakt, nou zulk prachtig werk, fantastisch. De opleiding is 

pittig, van aspirant-gezel naar gezel en misschien tot mees

ter. 

Of ze zover komt weet ik niet, ze moet natuurlijk ook nog 

werken. Het is een avondstudie in Utrecht. We hebben 

gekozen voor dit traject, maar dan zie je ook hoe ze dat 

oppakt en hoe leuk het is om daar mee bezig te zijn. Onder 

je handen verandert materiaal van structuur, hout wordt 

steen, steen wordt metaal. Het geeft heel veel voldoening. 

Letters vergulden, het is altijd weer bijzonder. 

Ik demonstreer ook nog wel eens in het Buitenmuseum in 

Enkhuizen. Alleen al zo'n blaadje bladgoud, als je dat dan 

aan kinderen geeft en zegt dat het echt goud is . . . Als je 

zo'n blaadje in je handen wrijft en het is weg, weetjewel, 

het is niks, maar het is zo sterk! Wat je verguldt gaat wel 

30 jaar mee. Het is wel kostbaar, maar zo'n metaal is zo 

sterk. Je kunt je afvragen wat goedkoper is een toren ver

gulden of steeds weer schilderen. Het is dan leuk om te 

zien dat de materialen van vroeger nog steeds goed zijn. 

Ook die lijnolieverven, ze waren gericht op een langere 

levensduur." 

Mooi, maar ook :zwaar vak 
Max Polman heeft tot nu toe de creatieve en mooie kant 

van het beroep toegelicht. De arbeidsomstandigheden zijn 

echter niet altijd ideaal. 

" Het is ook zwaar werk. Je moet veel staan, boven je hoofd 

werken, werken met agressieve stoffen. Het is ook een vak 

met risico's, je bent van het weer afhankelijk. Je moet door 

middel van cursussen ook bijblijven in je vak, met name 

rond de veiligheid verandert er veel. De Arbo dienst houdt 

dit ook wel in de gaten. Wat mij wel vaak steekt is dat 

iedereen een schildersbedrijf mag beginnen. Soms kan het 

niet wat er hier en daar gebeurt; veel schilders staan er dan 

niet bij stil dat er bij het schuren giftige stoffen vrijkomen, 

zoals loodmenie. Ze hebben dan weinig theorie over het 

vak gehad. 

Bedrijfsvoering 
Het leiden van zijn bedrijf heeft volgens Max Polman twee 

kanten. Als bedrijf moet je met je tijd meegaan, maar je 

moet ook een oude koers behouden. Dit is niet altijd mak

kelijk. Kenmerkend voor zijn bedrijf noemt hij het hebben 

van een vaste klantengroep, het zuinig zijn op zijn perso-
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Max Po/man met dochter Leonieke voor de werkplaats aan het 
Gerritsland 

neel en ook hierin investeren. 

"Je kijkt bijvoorbeeld welke schilder naar welk werk gaat 

en overlegt hierover. Je zegt niet zomaar, jij moet daarheen. 

Dit gaat tegenwoordig niet meer. Je moet iedereen in zijn 

waarde laten. Mijn vader kon vroeger nog wel behoorlijk 

uit zijn slof schieten tegen zijn personeel en tekeer gaan. 

Dan hield ik mijn tenen krom. Maar het hielp wèl. Ze maak

ten een fout geen tweede keer. 

De ouderen van nu behandelen jongeren wel eens zoals 

zijzelf vroeger op een strenge manier behandeld zijn, dat 

kan eigenlijk niet meer. 

Wat ook een verschil is dat tegenwoordig alles zwart - op 

- wit moet worden vastgelegd. Vroeger bleef er lang veel 

geld onder de mensen. Er werd één keer per jaar gefactu

reerd. Mijn vader deed veel werk voor het Patrimonium en 

Goed Wonen. Om de zoveel tijd kwam de penningmeester 

dan cash betalen; er lagen stapels geld op tafel. Voor mijn 

vader was de constante beschikking over cash geld een 

kentering in het bedrijf. Door .de winkel had je veel meer 

cash geld." 

Motto 
Op een gegeven moment geeft Max Polman aan hoe hij 

tegen zijn werk aankijkt. 

"Je werkt om geld te verdienen, maar dat is eigenlijk niet 

eens het belangrijkste, het gaat ook om de voldoening. Ik 

ben geboren en getogen in Hoorn, zo voelt het ook. Je 

helpt de stad in stand te houden, dat is ook een leuk gevoel 

en een belangrijke drijfveer:' 

Max Polman: hij heeft al heel wat sporen nagelaten in de 

stad en er zullen er ongetwijfeld meer komen. Zo zullen 

we in de toekomst de historie van het bedrijf Polman in de 

verflagen kunnen terugvinden. 



Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
Stand van zaken eind april 2 00 I 

Het laatste half jaar hebben weer vele gulle gevers aan ons 

centrum gedacht. Oude krantenknipsels, allerlei artikelen 

en oude ansichtkaarten ontvingen we van bijvoorbeeld de 

heren Rick Singer, Dick Bakker, Koos Groot, Willem Vin

gerhoed en de dames Van "Tongeren. Enkele aardige boek

werken waaronder een atlas uit 1922 kreeg het documen

tatiecentrum van de heer P. Peetoom uit Blokker. Andere 

leuke schenkingen werden gedaan door de heren G. 

Lampe, F. Ooms en Wouter Magré. Jan-Piet van der Knaap 

verblijdde mij al vaker met interessant materiaal en hij was 

ook deze periode van de partij met enkele schenkingen. 

Een van de genoemde schenkers liet een onderdeel van 

zijn schenking niet via de dames van het Oost-Indisch 

Pakhuis of mijzelf lopen, maar vertrouwde het boekwerk 

aan een andere vrijwilliger van onze vereniging toe. 

Ondanks het fe it dat hij erbij zei dat het voor het docu

mentatieèentrum bestemd was, is het nog niet gelukt het 

betreffende boekwerk daar te doen belanden! Vandaar dat 

ik u verzoek alleen gebruik te maken van bemiddeling door 

Joke of Diana op ons adres aan Onder de Boompjes. 

Natuurlijk kunt u voor het documentatiecentrum ook 

direct met mij contact opnemen via telefoonnummer 

0229-235227. 

Ook door aankopen is ons documentatiecentrum uitge

breid. Zowel oude als nieuwe boeken kon ik in het bestand 

opnemen. Ik was erg gelukkig na vele jaren zoeken einde

li jk een exemplaar van Van Gelder en Wagenaars 'Sporen 

van de Compagnie, de VOC in Nederland' te kunnen aan

schaffen. Dit meesterlijk werk over de VOC is zeldzaam. 

Schrijver Lucas Wagenaar werd op zeker moment zo vaak 

benaderd met de vraag of hij nog exemplaren had, dat hij 

zichzelf bij enkele antiquariaten heeft laten inschrijven als 

zoeker naar dit boekwerk! 

Onder de nieuwe uitgaven die het documentatiecentrum 

r ijker is geworden, treffen we het vierde deel aan van Jan 

Buisman's "Duizend jaar weer, wind en water in de lage lan

den." Nog drie eeuwen moeten worden verwerkt, waar

schijnl ijk leidend tot nog evenzoveel delen. 

'Geen bleekveldje', Aloysius 1948-1951 van Wim Klaassen 

mocht natuurlijk ook niet ontbreken. 

Tenslotte wat uitgebreider nog iets over één van de laatste 

aankopen. 

Zaterdagmiddag 17 maart dit jaar was ik in café De Roede 

Eenhoorn te Nieuwe Niedorp aanwezig bij de feestelijke 

presentatie van de jongste uitgave van Terra Incognita. Het 

boek "Elisabeth van der Woude, Memorije van 't geen bij 

mijn tijt is voorgevallen" is een bewerking van één van de 

zeer weinige door vrouwen geschreven egodocumenten 

uit de zeventiende eeuw. Schrijfster Kim !solde Muller is er 

Christ Stoffelen 

in geslaagd op een zeer prettig leesbare manier de tekst 

van Elisabeth's Memorije weer te geven en te verklaren. 

Met behulp van andere documenten en onderzoeken heeft 

zij een duidelijk en levendig beeld geschetst van wat zich 

zoal afspeelde rondom de stichting van de kolonie Orange 

op de Wilde Kust, Guyana van Zuid Amerika in de jaren 

1676-1677. Ook de West-Indische Compagnie en de daar

aan verbonden slavenhandel komen in dit boek op een hel

dere manier aan de orde. Door de presentatie en het lezen 

van het boek werd ik zo enthousiast, dat ik bij Marit 

Veerman het idee heb geopperd Kim Muller te vragen 

voor onze vereniging in het volgende seizoen een lezing te 

houden over Elisabeth van der Woude en haar Memorije. 

Of dit er ook van komt, verneemt u te zijner tijd wel via 

de voor de lezingen bestemde aankondigingen. 

De genoemde bewerking van Elisabeth van der Woudes' 

Memorije kon ik in het bestand van het documentatiecen

trum opnemen onder recordnummer 520. Inmiddels zorg

den enkele kleinere werkjes voor het bereiken van num

mer 522. Dit gaat zo gestaag verder. Heel wat records 

bevatten de gegevens van meerdere boekwerken die bij 

elkaar horen, zodat een voorzichtige schatting een getal 

van 1000 boekwerken in Oud Hoorns' documentatiecen

trum oplevert. Misschien leest u in één van mijn volgende 

stukjes het precieze aantal op dat moment. 
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Kleine Oostbrug en die bij het VOC 
Idee voor een looppad in de Slapershaven 

Het begon eigenlijk met een gesprekje in een taxi. Je praat 
zo maar wat. De chauffeur vertelde over de reparatie aan 
de brug tussen Grote en Kleine Oost. Fietsers en wande
laars gingen die dag via het noodbruggetje van de ene naar 
de andere kant. Hoe wordt het straks voor niet-auto-rij
ders als alles over een half jaar er ongeveer klaar is? Daar 
dacht ie over na; het is en blijft er toch altijd zo smal. 

De oude brug tussen Muntstraat en Pakhuisstraat heeft 
het voor wandelaars al wel dertig jaar beter. Daar kan je 
toch in ieder geval zonder enig probleem links en rechts 
voorbij de brug zelf. Deze brug is de laatste historische van 
zeker wel tien overspanningen als je destijds midden in de 
stad van de ene kant naar de andere over het water moest; 
Turfhaven en Breed heen en weer. Kort na 1880 moest 
alles gedempt worden; het kon niet anders meer; demping 
in het hart van de stad was toen al zo duidelijk. 

Maar van al die historische bruggen bleef er één staan en 
dat was die tussen Muntstraat en de Pakhuisstraat. Geluk-

Herman Lansdaal 

kig maar; die is en blijft een herinnering aan hoe het ooit 
geweest was.Toch moest er ook met deze oude overspan
ning gebeuren, want de wandelaars voelden zich toch niet 

helemaal veilig. En het was toen nog lang niet zo druk met 
motorisch verkeer. 

De toenmalige gemeente-secretaris mr. A. P. Punt nam het 
voor de lopers op. Hij was hier begin jaren '60 benoemd, 
zei de taxi-chauffeur, liep dagelijks vier keer op en neer van 
zijn woning in de Kruitmolenstraat naar het gemeentehuis 
Nieuwstraat. Kon het nou niet wat beter worden voor 

hem en al die andere wandelaars als je over de brug moest 
en het verkeer kwam er aan? Het lukte. Zo kwamen er in 
1963 twee loopbruggetjes bij; ze vonden het prima, maar 
historisch was het toen al niet meer. 
Er kon wel eens wat kon gebeuren op de brug; dat bleek 
onder meer in 1987. Als gevolg van gladheid, winterse 
buien, sneeuw, bleef er zomaar een auto hartstikke vast zit

ten, boem .. . ! De foto hierbij maakt dat wel duidelijk.Ja, de 

Het schilderij van de laatste brug die nog altijd over de Turfhaven ligt. Niet helemaal hetzelfde ... 
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Zo tekende Ed Wagemaker het loopbruggetje in de Slapers
haven. Zo maar een idee. Is dat wat? 

wandelaars konden nog gewoon verder . .. 

Historisch was er nog wel wat te bekijken.Volgens de taxi

chauffeur moesten we maar eens gaan kijken in de garage 

van Henk den Boer aan het Keern. 'Daar hangt nog een 

schilderij van de tijd er vóór'. Ja, dat klopte. Henk had het 

al lang in zijn kantoor, maar hij had er nog nooit zo goed 

naar gekeken. Hij had het ooit gekregen van de dochter 

van een Amsterdamse slager, die destijds in Hoorn woon

de. Die man kwam vaak bij de garage. Na diens overlijden 

kreeg Den Boer dat schilderij in een prachtige lijst, mooi 

van kleur, goed getekend. Wie de maker ervan was kan je 

niet zien; het is misschien wel een Hoornse geweest. Den 

Boer gaf het schilderij mee om het in deze aflevering van 

Oud Hoorn te plaatsen. Hierbij dus. 

Van het een komt zo het ander. Hadden wij, toen we dat 

zagen, laatst niet iets gelezen over wat raadslid Ed 

Wagemaker had bedacht náást de brug tussen Grote Oost 

en Kleine Oost? Die sluisbrug zou straks als ze gerepa

reerd was en er weer apart uitzag net zo worden als toen. 

Het wordt intussen wel tijd en bovendien moet het ook 

historisch blijven. 

Maar hoe zit het dan met de wandelaars als de belangstel

ling in deze jaren voor Hoorns haven steeds maar toe

neemt? Door de vele nieuwe woningen in de omgeving 

neemt de drukte bovendien alleen maar toe. Maar, zegt Ed, 

geen 'vleugeltjes' als bij die ene oude in het centrum, het 

gaat toch om de historie ? Daarom bedacht Ed een rustig 

wandelbruggetje, niet zo smal, wel leuk; een soort looppad 

Boaawkunstcursus 2001 

,~; 

De auto die in 1987 muurvast zat toen de wagen door glad
heid en sneeuw voorlopig eventjes niet verder kon. 

aan zuidzijde van de sluisbrug en er dan wel los van. Iets 

aardigs in de Slapershaven als je van het Kleine Oost af zo 

rechtstreeks naar de Bossuhuizen kan gaan en uiteraard 

ook andersom. Zo zou je toeristisch meer kunnen genie

ten. Of bestaat er wellicht ook nog een kans dat de 

Sluisbrug tussen Grote en Kleine Oost wellicht in het 

voetgangersgebied wordt opgenomen? Zo ja, dan is dat 

ook goed voor wandelaars, maar dat is dan wel weer heel 

wat anders. 
Op tekening laat Wagemaker zien wat hij precies bedoelt. 

Het is een idee, maar het gaat er om: hoe denkt Hoorn 

erover? 
Hoe het zij, eind van dit jaar komt de gerestaureerde brug 

fraai opgeknapt in gebruik. Eindelijk. 

De bouwkunstcursus wordt dit jaar gehouden op woensdag 5, 12, 19 en 26 september en woensdag 3 okto 

uur in de Oosterkerk te Hoorn aan het Grote Oost. 

Op zondagochtend. 7, 14 en 21 oktober wordt de cursus buiten voortgezet d.m.v. rondleiding en bezicht iging. 

U kunt zich mondeling opgeven'bij de dames in het Oost-Indisch Pakhuis, op dinsdag, donderdag en zaterdag. 
Sch ··· ve gericht aan Oost-Indisch Pakhuis Onder de Boompjes 22, 162 1 GG Hoorn en telefonisch: 0229 - 273570. 
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Enorme dia-serie vermaakt aan Oud Hoorn 

Op 1 maart 1999 overleed de heer Piet van der Raaij. 

Gedurende zijn leven was Piet van der Raaij een verwoed 

fotograaf van panden en gevels in Hoorn. En niet alleen in 

Hoorn, waar mogelijk werden ook panden in andere plaat

sen op de gevoelige plaat vastgelegd. De collectie dia's met 

als thema Hoorn besloeg inmiddels bijna 3.000 stuks. 

Daarbij zijn bijvoorbeeld alleen al zo'n 350 stuks met als 

thema de 'Statenpoort' en de restauratie van dit gebouw. 

Na het overlijden van haar man besloot Marie van der 

Raaij dat de collectie dia's met Hoornse motieven bij Oud 

Hoorn in goede handen zou zijn. De Vereniging Oud 

Hoorn is dan ook bijzonder verheugd dat deze hele 

Hoornse dia-collectie aan het bezit van de vereniging kan 

worden toegevoegd. Piet van der Raaij maakte zijn eerste 

kleurendia van Hoorn rond 1972. Een echte start werd 

gemaakt aan het begin van de jaren '80. Vanaf dat moment 

is vrijwel ieder belangrijk object bij Piet van der Raai j voor 

de lens geweest. De oorspronkelijk uit Amsterdam afkom

stige Piet van der Raaij , werkzaam bij de telefoondienst van 

de PTT, woonde sinds 1982 in Blokker. Van al zijn dia's 

• 

Oud Hoorn-voorzitter Ton van Weel bedankt Marie van der 
Raaij voor de fraaie dia-collectie. 
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Frans Zack 

Eén van de vele dia-beelden die Piet van der Raaij ooit gemaakt 
hee~: hier Nieuwstraat 23.Achterzijde van het voormalige stad
huis 

noteerde hij de naam van het object en de datum. Diana 

van den Hoogen heeft vervolgens al de dia's gerubriceerd 

en een duidelijk overzicht gemaakt van de collectie. 

Dinsdag 15 mei j.I. kon voorzitter Ton van Weel de com

plete dia-collectie in ontvangst 

nemen. Samen met zoon Jurjen 

was Marie van der Raaij na~r 

het Oost-Indisch Pakhuis geko

men om de collectie af te leve

ren. Ton van Weel toonde zich 

bijzonder verheugd met deze 

kostbare gift. 

De vereniging zal in de toe

komst op alle mogelijke manie

ren een dankbaar gebruik gaan 

maken van deze sch itterende 

dia's. Voorzitter Ton van Weel 

kon zijn woorden van dank aan 

Marie van der Raaij vergezeld 

doen gaan van een fraaie bos 

bloemen. 

Van de restauratie van de 
Statenpoort werd door 
Piet van Raaij een com
pleet beeldverslag ge-

maakt. 



Zeven brieven, telefoontjes, losse krabbeltjes in een envelop of 
gewone brieven Dat waren de reacties op de vragen in deze 
rubriek in het vorige nummer. Daarbij nog eens dertien nieuwe 
foto's. Sommigen vergezeld met hartelijke brieven van lezers die 
van mening waren, dat deze rubriek niet mocht verdwijnen. Dat 
zijn zaken die het hart goed doen. Ik dank alle briefschrijvers 
voor het getoonde medeleven. We kunnen nu weer een paar 
stootjes in ontvangst nemen.Rustig volhouden, dan redden we 
het wel. 

Wat er binnenkwam 
Zoals gebruikelijk eerst de ontvangen brieven met mede

delingen , daarna de namen van degenen die een foto inzon

den. Brieven met informatie over eerder geplaatste foto 's 

kreeg ik van mevr. Van der Lee van het Grote Noord en 

verder van de heren D. Bervoets, Jacq. Entius uit de 

Houtzaagmolen, Herman WJ. Freesen van de Drieboom

laan, J. Homan uit de Molsteeg, L. Ruttenberg uit Dongen 

(N.Br.) en Tangeman uit de Siriusstraat. Ik ontving nieuwe 

foto's van Mevr. Kornalijnslijper-Kok via mevr. Sernée en 
van de heren Alb. de Graaf uit de Eykstraat, J.P. van der 

Knaap uit de Kruitmolenstraat, A.P. Koeman uit Heiloo, L. 

Ruttenberg uit Dongen en Hans Rijswijk. Alb. de Graaf 

zond me ook nog een aantal fotocopieën van advertenties 

van oude Hoornse bedrijven en winkels. Alle inzenders en 

informanten hartelijk dank. 

De Oude Rosmolen 
"De Oude Rosmolen" maakte het meeste los. Na een wat 

aarzelende start - in het vorige nummer reageerde slechts 

de heer Tangeman - kreeg ik nu van 6 lezers informatie 

over de Hoornse notabelen die hier in de winterse kou te 

zien zijn. Ik geef hier alleen de nummers met de namen, de 

bijbehorende tekening vindt u op blz 33 van het vorige 

nummer en de foto op blz 161 van het december-nummer 

van het vorig jaar. 

1. Wethouder Kaldenbach. Die mededeling is onzeker, de 

man draagt een bolhoed en dat had nog nooit iemand bij 
Kaldenbach gezien (Ruttenberg) . Maar het was een zeer 

koude dag, in die winter van '55. (HWS). Het is zonder 

twijfel Kaldenbach (Homan) Eigenaar van een groothandel 

in klompen (Entius). 2. Onbekend. (Rut.). Tuiten? (Hom). 

Haring, eigenaar van een meubelhandel aan het Kleine 
Noord. Zat in verschillende organisaties, o.a. het bestuur 

van de middenstandsvereniging. Hij had vast wel iets met 

die restauratie te maken (Ent.) 3. Onbekend. (Hom., Ent.) 

T.R. Mulder, gemeente-archivaris, conservator Westfr. Mus. 

(Rut.) 4. J.Chr. Kerkmeijer. (Ent., Rutt., Hom., Tangeman) 5. 

P. Nooteboom. (Ent.) Oud-directeur ambachtschool. (Rut., 

Hom, Tang.) 6. Mw. Canneman (Ent., Rut.), Onbekend. 

(Hom.). Mevr. Kolder, fam. van mevr. Fonk. (v.d. L) De 

meningen zijn dus verdeeld . Zelf heb ik mevr. Canneman 

pas op latere leeftijd leren kennen, ik durf dus geen oor-

H.W Saaltink 

deel te vellen . 7. Aannemer Kaat. (Ent., Bervoets, Rut. , 

Hom., Tang.) 8. Chr. Kolder, een van de eigenaars van de 

Rosmolen + Foko. (Ent., Hom., Rut., v.d. L.) 9. Burgemeester 

Canneman (Ent., Rut. , Tang., Hom.). 10. Mevr. Fonk-Kolder, 

moeder van Constant en echtgenote van G. Fonk (Ent., 

Hom., v.d.L. , Rut.) 11 . Onbekend. (Hom., Rut) . Van het Hek 

of Hollander. (Ent.) 12. G. Fonk, de andere eigenaar (Ent., 

Hom., Rut.). 13. Onbekend. (Ent., Rut.). 14. Deken Van der 

Meer (Ent., v.d. L., Rut.). 15. Onbekend. (Ent., Rut.). 16. 

Onbekend. (Ent. , Rut.). 17. Mevr. Kaldenbach (Rut.), 

Onbekend. (Ent.) 18. Gemeentesecretaris Peeman (Rut.), 

Onbekend. (Ent.) 

Ruttenberg vertelt nog, dat de aanwezigheid van een deken 

bij de {her)opening van een horecagelegenheid in het pro

testantse Hoorn minder gebruikelijk was dan in het katho

lieke zuiden. Maar Van der Meer was zelf afkomstig uit de 

horecawereld, hield van gezelligheid en van de biljartsport. 

Mogelijk wisten de eigenaars van de "Rosmolen" daarvan. 

Hoorn heeft al meer dan honderd jaar een deken, een 

katholiek kerkelijk functionaris met bevoegdheden ergens 

tussen een pastoor en en bischop in. 

De heer Tangeman meent, dat zijn bijdrage aan de restau

ratie is overdreven. Hij heeft geen kozijnen gemaakt, maar 

slechts geholpen. De heer Entius vertelt iets, dat vooral 

onder oudere inwoners van Hoorn bekend zal zijn. Vóór 

de restauratie had ene Arie Koning op de begane grond in 

de Rosmolen een schoenmakerij, vooral bekend bij de 

opgroeiende jeugd en de katholieken. Hij kon prachtig ver

halen vertellen. Het herstel van de Rosmolen is te danken 

aan de heren Fonk en Kolder, die aan de Grote Noord

zijde van het gebouw een ijssalon begonnen, gevolgd door 

een exquise restaurant aan de achterzijde. 

Katholieke kookles en handenarbeid en een 
dito korfbalclub 
Van de horeca naar de katholieke kookles onder leiding 

van de zusters il n'y a qu'un pas of voor degenen die geen 

Franse les hebben gehad bij de zusters aan de Johannes 
Poststraat, het is maar een klein stukje van "De Rosmolen" 

naar de katholieke VGLO voor meisjes. De heer Entius 

schreef me, dat we op afb. 5 van blz. 35 in het maart-num
mer behalve twee religieuzen en een onbekend meisje 

geheel rechts een meisje Van der Pol van het Pelmolenpad 
zien. De andere leerling en de beide zusters blijven voor

alsnog onbekend. 

De heer Entius en mevr. Ans van Diepen via Herman 

Freesen verstrekten me bijna alle namen van de religieuze 

en de leerlingen van afb. 6 op blz. 36 van het maart-num

mer. Ik houd de nummers aan van het schetsje onder de 

foto. 

1, Afra Schagen {Diepen, Entius), 2. Janny Plukkel {Diep., 

Ent.), 3. Zuster Rosalie {Diep.); onbekend (Ent.), 4. Coby 
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Afb. 2. R.K. Mulo's op Schiphol 

Afb. 3. Schets bij R.K. Mulo's op Schiphol 

van Veldhoven (Diep" Ent.}, 5. een verder onbekende Tiny 

(Diep.); onbekend (Ent.), 6. Wil Berkeveld (Diep.); onb. 

(Ent.) 7. Bep Verberne (Diep.); Lieshout (Ent.). 8. meisje van 

Etten (Diep" Ent.), 9. Nies Bervoets (Diep" Ent), 10. Ellie 

Reus, de naam is wat onduidelijk geschreven (Diep), Van 

Duimen (Ent.) 1 l .Tiny van Wijngaarden (Diep.),Van Diepen 

(Ent.) 12.Ans van Diepen, de inzendster. (Diep.), onbekend 

(Ent.) Het lijkt me dat mevr. Van Diepen zichzelf wel her

kend zal hebben, dus de namen van 1 1 en 12 moeten bij 

Entius onjuist zijn.Ik tel zo op het eerste gezicht drie leer-
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lingen met verschillende namen. Ik laat de· oplossing aan de 

inzenders. 

De korfbalclub op blz. 34 van het vorige nummer schijnt 

zijn geheimen niet te willen prijsgeven. Ik veronderstelde in 

het vorige nummer, dat nr. 13, Theo Conijn, afkomstig was 

uit de drogisterij op de Gedempte Turfhaven. Volgens de 

heer Ruttenberg - beter bekend met de Hoornse samen

leving dan de samensteller van deze rubriek - hoort deze 

Theo Conijn thuis in een slagerij op het Grote Noord. 



Deze was gevestigd naast de Victoria-bioscoop. Hoorn, hui
zen, straten mensen geeft voor het eerste kwart van deze 

eeuw op nr. 35 N. Konijn, vleeschhouwerij en later slagerij. 
Theo Conijn zou later zelf bedrijfsleider zijn geweest bij 

Vroom en Dreesmann. Zijn eerste vrouw was Annie 

Rupert, nr. 20 van deze foto. 

Bijzondere foto 
De eerste van de nieuwe foto's is een zeer bijzonder 

exemplaar (afb. 1 ), dat ik van Hans Rijswijk ontving. Die 

kwaliteit wordt bepaald door het bijzonder goede beeld 

dat hier gegeven wordt van een groepje zelfbewuste bur

gerheren aan het eind van de 19e eeuw. Deze tien heren 
zitten en staan rond een tafel in een tuin voor een gale

rij.De opname is zeldzaam scherp, bij sommige geportret
teerden kun je op het origineel de haartjes van hun snor 

tellen. De galerij achter de heren heeft aan de achterzijde 

twee deuren, aan de voorzijde (tuinzijde) een houten 

balustrade en een smeedijzeren hek waarin de tekst BIL

LAR(T) KOLFBAAN. Dat we hier met heren te maken 

hebben zien we aan de zwarte pakken (zwart was de 

mode), de glimmende schoenen en de hoge staande boor

den, ook wel vader-moorder genoemd. Alleen de tweede 

heer van links en de tweede van rechts dragen een liggen

de boord. Men heeft achter de beide middelste heren en 

ter linker- en rechterzijde gebruik gemaakt van kunstlicht, 
waarschijnlijk door middel van magnesiumpoeder. 

De foto moet door een zeer goede fotograaf genomen 

zijn, die er op een bijzondere manier in geslaagd is te laten 

zien, dat het hier om een groep leiding gevende figuren of 

intellectuelen gaat. Het zijn middenstanders, artsen, leraren 

Afbeelding 1. Een aantal heren bij een kolfbaan 

van een middelbare school of hogere ambtenaren, geen 

arbeiders of kleine boeren.Heren die in hun tijd het reilen 

en zeilen van de wereld bepaalden. Vooral de middelste 

figuur met het knijpbrilletje, mogelijk een voorzitter, maakt 

een bijna aristocratische indruk. De beide teksten in het 

hek zouden erop kunnen wijzen, dat we hier het bestuur 

van een biljart- of kolfvereniging voor ons zien. 

Ik weet, dat je met dit soort opmerkingen heel voorzichtig 

moet zijn.Wij zijn maar al te snel geneigd onze eigen maat

staven aan die tijd op te dringen. Maar ik kan me niet voor

stellen , dat het hier om een groep tuinders gaat die dage

lijks zwaar handwerk moesten verrichten. 

Van de foto is verder niets bekend. Het wie, wat, waar, 

waarom van de foto is een vraag.Van u graag een antwoord 

daarop. 

RK uitstapje 
Eigenlijk behoeft er niets gezegd te worden bij de volgen

de foto (afb. 2). Het gaat om het gebruikelijke schoolreisje 

naar Schiphol. Dit keer de bevolking van de katholieke 

MULO-scholen in Hoorn. 

Het was nog de tijd van het oude Schiphol aan de tegen

overliggende zijde van de Haarlemmermeer.Alles was nog 

te overzien. Zo af en toe vertrok er een vliegtuig en dat 

was dan een hoogtepunt, waarover in de bus nog lang werd 

nagepraat.Vliegtuigen waren nog vreemde vogels. Niemand 

had gevlogen, een foto van jezelf bij een vliegtuig was al iets 

heel bijzonders. De capaciteit van de toestellen was ook 

nogal beperkt. De Fokker F-Vlll , de achterste van de beide 

toestellen op de foto, die in 1928 in gebruik kwam, kon 15 

passagiers meenemen. 
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Afb. 5. Fuif van de dansclub 

Afb. 6. Schets bij fuif van de dansclub 

De foto moet uit de jaren dertig stammen, want de Fokker 

F-Xll die vooraan staat, werd in 1931 door de KLM in 

gebruik genomen. Om u het vinden van de onbekenden 

wat gemakkelijker te maken voeg ik er weer het gebruike

lijk schetsje bij (afb. 3). 

Bekend zijn nr. 1 de heer Buiting, hoofd van de RK MULO, 

Onder de Boompjes, 33. De Heer Baesjou, leraar op RK 

MULO St Aloysius. 51 . S.J. Stuyfbergen, leraar, niet vermeld 

op welke school. 44. Mogelijk kapelaan Roozen. 15. Met de 
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witte kuif Piet Nieuwenhuis. Van u had ik graag de namen 

van de 46 anderen. 

Van de heer Albert de Graaf ontving ik onder meer een 

prachtige kaart van een optocht van de gymnastiekvereni

ging "Uitspanning Door lnspanningWillem van Oranje" (4). 

De naamgeving van de vereniging vind ik al een historisch 

onderzoek waard. Wellicht kan een van onze lezers me 

ver tellen, of het hier om een verenging gaat die uit twee 



andere is ontstaan, of dat men in Hoorn vroeger meende, 
dat Willem van Oranje gewoon was zich te ontspannen 
door veel aan sport te doen.Het op de foto getoonde 
vaandel, waarvan het dragen alleen al een belangrijke spor
tieve prestatie is, toont aan de voorkant de naam "Willem 
van Oranje". De naam UDI is op de achterzijde van de 
kaart bijgeschreven. 

De op de foto getoonde hoofddeksels laten zien, dat alle 
lagen van de Hoornse samenleving lid van deze vereniging 
waren. Heren met bol- en strooien hoeden, mannen met 
petten en het leger met sjako's. Het was tijdens die 
optocht blijkbaar erg warm; want hele rijen liepen in hun 
ondergoed. 
De meeste toeschouwers hebben de koelte van de bomen 

rechts opgezocht. Waar zich deze sportieve manifestatie 
heeft afgespeeld, heb ik niet kunnen achterhalen. Misschien 
dat een van de lezers van onze rubriek wat beter op de 
hoogte is van de Hoornse geografie en ons kan vertellen, 
waar dit historische gebeuren plaats vond . .Als dan ook nog 
een van u de namen van de mannen kent, die daar de foto

graaf bijna ondersteboven dreigen te lopen,ben ik helemaal 
tevreden. 

Leuke dansclub 
De laatste foto waarover ik wat meer informatie zou wil
len hebben ontving ik van de hiervoor genoemde heer L. 
Ruttenberg uit Dongen. De opname (afb. 5) is afkomstig 
van de moeder van de heer Ruttenberg. Deze dame heeft 
aan de achterkant van de kaart geschreven "Ter herinne
ring aan de slotfuif van onze dansclub, 7.2.'26. Dat klopt 

Afb. 4. Optocht van UDl-Wil/em van Oranje 

ook wel wat de kleding betreft. De dames met lange rech
te jurken die de lichaamsvorm verborgen en de heren met 
overhemden met liggende boorden. 
Er is er nog één met een staande boord als op de eerste 
foto van de tien heren op de kolfbaan, maar dat was in 

1926 al heel ouderwets. Bekend zijn 3. Jan Ligthart, nog in 
leven en dus niet te verwarren met de bekende onder
wijsdeskundige in Amsterdam. 6. Mej . Van Buchem. 9. Cor 
Ruttenberg, onderwijzer aan de jongensschool op het 
Achterom. 10. Fie de Roeper, later naar het klooster 

gegaan, 3 febr. van dit jaar overleden. 14. Jo Ruttenberg, 
opticiën 15. Rie Lippits dochter van de apotheker, Kleine 
Noord 5. 14 en 15 staan niet helemaal toevallig naast 
elkaar, ze werden de ouders van de inzender van deze 

foto.18. Piet Gerbrands, collega van Cor Rutten berg. 26. Jo 
van Buchem, onderwijzeres. 28. Lies van Berkum van de 
houthandel van het Grote Noord. 29. Toon Ohms, collega 
van C. Ruttenberg en P. Gerbrands. Er staat dan "ook dit 
stel werd een echtpaar". 

Ik neem aan dat dit laatste zinnetje betrekking heeft op 
Lies van Berkum en Toon Ohms. 33. Dora Ruttenberg, zus
ter van 9 en 14, trouwde later met 18. Piet Gerbrands. De 

jeugd die op de foto staat, was ten tijde van de opname 20 
jaar. Ze zullen dus allen kort na het begin van de 20e eeuw 
geboren zijn. Dat er nog veel van in leven zijn, is niet waar
schijnlijk. Toch hoop ik, dat er nog genoeg neven, nichten, 
broers en zusters zijn die ons nog wat namen kunnen leve
ren. Ik wacht het af. Bij voorbaat mijn dank voor uw reac
tie. Voor uw gemak nog een schets met de leden van de 

dansclub genummerd (afb. 6). 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumenten

commissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuurs

leden zitting hebben: 

1 juni 2001 

ABC 

Planuitvoering rond Karperkuil vordert met de dag. Plan 
kent duidelijk kwaliteitsverschillen: bijvoorbeeld tussen de 
noord- en zuidzijde van de Binnenluiendijk. Oud Hoorn 
vraagt zich af of alle projecten gerealiseerd zijn in over
eenstemming met de verleende bouwvergunningen; zie o.a. 

de hardhouten schuttingen en de afwerking van de kade
muren met stalen damwanden. Wat stellen gemeentelijke 
randvoorwaarden nog voor? 
Brandweergarage gesloopt: opgravingen betroffen o.a. 
oude scheepshellingen, een 17e eeuwse waterpomp en 
resten van zoutziederijen. Ruimte gemaakt voor het plan 
van Vandenhove: een huurappartementencomplex van de 
Woningstichting Hoorn. Oud Hoorn heeft haar bedenkingen 
tegen het plan laten varen. 
De stichting wil nog dit voorjaar beginnen met de bouw 

van 47 huurappartementen. 
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 goothoogte dan het 
bestemmingsplan toestaat aanvaardbaar vanwege de extra 
toegevoegde kwaliteit aan de gevelwand. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, wind
vaan met paarden op de nok (stalhouderij}. Pand verkeert 

in ernstige staat van verwaarlozing. 
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Achterstraat 2 - Doelengebouw (rijksmo
nument) 

Verbouwplan voor kantoorruimte en woningen. Aanvraag 
om monumentenvergunning ingediend. 

Baat land 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van deze 
oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Breed 
Straat veranderd ingrijpend bij blik in zuidelijke richting: de 
nieuwe schouwburg kondigt haar komst fors en imposant 
aan ondanks de ingestorte toneeltoren. 

Claes Molenaarsgang 
Bouw van zes appartementen uitmondend op de Veemarkt. 

Draafsingel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen ge- . 
kocht. Oud Hoorn verzocht he.t college om in ieder geval de 

'Boerderij' ( 1876) en de voormalige villa Schermeroord 
( 1925) te behouden en te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Sportschooleigenaar spreekt met pro
jectontwikkelaar over mogelijkheden en behoud. 

Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. De 
brug naar de Oosterpoort verkeert in ernstige staat van 
verval : deze is verzadigd geraakt met regenwater en moet 
eerst uitlekken voordat met het herstelwerk kan worden 
begonnen. Provisorische 'oversteek' voorlopig. 

De echte restauratie van dit rijksmonumentale complex, 
geraamd op één komma zeven miljoen, start naar ver
wachting pas volgend jaar. 



Drie boom laan 
Woningbouwcomplex "Goed Wonen", daterend uit 1920-

1921 , kandidaat voor plaatsing op de gemeentelijke monu

mentenlijst. Oud Hoorn jui.cht plaatsing toe; zie ook de 

rubiek:Van de bestuurstafel. 

Gedempte Turfhaven/hoek Nieuwland 
Ingehouden gevelwijziging met miniatuurtorentje. Torens 

zijn 'in' en dreigen te verworden tot architecturale manier

tjes. 

Gouw 33 
Firma Welkers heeft het markante pand op de hoek van de 

Gedempte Turfhaven verlaten. Hoe zal de nieuwe huurder 

met dit pand omgaan? 

Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing op de gemeentelij

ke monumentenlijst. 

Grote Noord l en 4 
Nieuwbouwplan voor een winkel/horeca met vier appar

tementen. 

Grote Noord 14 
Realisering restaurant. 

Grote Noord 66 
Renovatie voltooid. Parfumerieketen Douglas is de nieuwe 

eigenaar. 

Grote Oost l-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste invul

ling voor het middenpand. 

Het pand op nr. 6 is verkocht en wordt betrokken door 

een Hoorns advocatenkantoor. Oud Hoorn acht verkoop 

een zorgelijke ontwikkeling. Interne verbouwing van start 

gegaan. 
Pand nr. 2 is verhuurd aan het Affichemuseum. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
Oud Hoorn steunt de ontwikkeling van een alcoholvrij 

Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie (annex 

Rode Steen 10) 'gerund' door geestelijk en lichamelijk 

gehandicapten. 

Restauratie plus het herstel van Bleijs' wintertuin laten nog 

even op zich wachten. 

Grote Oost 20 
Plan voor uitbreiden woning. 

Grote Oost 20 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. Pas in de 2e helft van 

2001 ontstaat meer duidelijkheid omtrent de financiering. 

Hoofd 
Wanneer wordt begonnen met de breed gedragen verso

bering van deze historische plek in het havengebied? 

Bottereigenaars vragen meer financiële steun voor de va

rende monumenten. Er is dringend behoefte aan een be

leidsplan voor het behoud van een plek voor historische 

schepen in de havens. 

Italiaanse Zeedijk 5 1 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een schande in 

het stadsbeeld. 

Italiaanse Zeedijk 78-84 
Plannen voor uitbreiding van de woningen. 

Jeudje 
Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer de 

art. 19-procedure gebruikt. Opnieuw zeer merkwaardig 
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Italiaanse Zeedijk 78-84 . 

handelen van de gemeente Hoorn: bouwvergunning ver
leent op 7 februari alvorens de uitgangspunten en de BRO 

art. 10 reacties zijn geformuleerd en gewogen. Het bouw

plan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 koopapparte

menten en 20 huurappartementen. 

De ondergrondse parkeergarage herbergt 340 parkeer

plaatsen waarvan er 120 bestemd zijn voor de koopwo

ningen. Op zich is het een goede zaak dat de oude struc

tuur (plattegrond!) grotendeels terugkeert: het Jeudje blijft 

een straat. Op de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal is een 
woontoren van zeven (!) verdiepingen gepland; de woon

blokken 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 overblijfse

len van de Sint Geertentoren. 

Karperkuil 
Er ontwikkelt zich een gevarieerd en vriendelijk stadsbeeld 

dat in sommige delen, zeker qua kleurstelling, doet denken 

aan dat van Kopenhagen aan de Sont: tolpoort van de moe

dernegotie. 

Kerkplein 3 (beeldbepalend)/hoek 
Pieterseliesteeg 
Zijgevel gewijzigd. Aanvraag om monumentenvergunning 

ingediend. 

Kerkplein 4-S 
Plan voor ingrijpende verbouwing tot één woning achter 

de bestaande gevel. 

Kerkplein/hoek Grote Kerk 
Is de tijd niet rijp voor een heropening van de discussie 

over de invulling van deze kwetsbare plek? 

Kleine Noord 
Noorderkerk: restauratie is gestart ondanks de tekorten in 

de begroting. 
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Kleine Oost 
Sluis is van eminent belang voor een goede waterbeheer

sing in de stad. Nu via de Kanjerregeling rijkssubsidie is 

toegekend, zijn de restauratiewerkzaamheden in maart 

begonnen.Voor er met het opbouwen van de nieuwe brug 

wordt begonnen, wordt er eerst archeologisch en bouw

historisch onderzoek gedaan op de plek 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 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om al te 

drastische ingrepen op deze kwetsbare en markante toe

gang tot de oude stad te blokkeren. Het antwoord op brief 

Oud Hoorn laat op zich wachten. Gemeente heeft ons om 

geduld gevraagd. 

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 verzet zich daartegen. Een verzoek 

tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst is inge

diend. Het gebied ligt economisch en politiek onder vuur. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In 'Hoorn, huizen, straten, mensen' lezen we: Huis met hoge 
trapgevel, waarvan de top naar oude foto is herbouwd; hoek 
Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude constructie. 
Er gaan geruchten dat de fastfoodketen McDonald's het 

oog heeft laten vallen op dit pand plus de zuidelijke aan

bouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt haar hart 

vast. 

Kerkplein 4-5 



Nleuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 

gewelf noodzakelijk. 

Nleuwstraat 1 3 en 1 5 (riiksmonumenten) 
Meubelzaak is verhuisd. Nieuwe bestemming en exploitatie 

onzeker. 

Appartementen bovenin? Iets voor de Stichting Stads

herstel? 

Noorderstraat 24 

Plan voor uitbreiding en verbouwing tot kantoor. 

Oostereiland 
Opstallen komen de komende jaren nog niet in handen van 

de gemeente ondanks veel lokale politieke druk en goede 

wil. 

De ideeën met de opstallen en de open ruimte zijn niet 

van de lucht: ondertussen vallen de imagiaire toekomstige 

uitbaters over elkaar heen. 

Het plan voor de ontwikkeling van de oude botterwerf De 

Zagerij op het eiland valt in goede aarde. Stimulans voor 

vaartochtjes tijdens een rondleiding door de gidsen van 

Oud Hoorn. 

Oosterplantsoen (rijksmonument) 
Ondanks protesten uit de buurt: tijdelijk bouwketen 

geplaatst ten behoeve van het bouwplan Jeudje. 

Oude Doelenkade 
Exploitant restaurant bekleedde Hendrickje Stoffels met 

veel ongewenste toeters en bellen, tot in de avonduren aan 

toe. Een hernieuwd begin van Volendammisering? 

Pakhuisstraat 
De gemeente Hoorn zoekt nieuwe bestemming voor het 

vroegere VOC-pand. 

Oud Hoorn heeft positieve gesprekken gevoerd met het 

bestuur van het Historisch Genootschap, de Nederlandse 

Genealogische Vereniging afd. Koggenland en de Stichting 

Westfriese Families. 

Het woord is aan de gemeente. 

Tijdelijk onderkomen voor het Bureau Monumentenzorg 

(een zeer flexibele gemeentelijke afdeling!), de afdeling 

Kunst en Cultuur, de Stichting Oude Muziek Nu en de 

Stichting Stedenband Hoorn-Pribram. 

Provinciale Weg 
Fantasievolle bedrijfsgebouwen sieren als moderne tegen

hangers van de oude binnenstad de binnenstedelijke boor

den van Hoornse Nieuwe Poort. 

Ramen 1 - 3 (riiksmonument) 
Na renovatie in 1983 door de Stichting Stadsherstel on

derscheiden door Oud Hoorn. 
Voorgevel ontsierd door postbussen. Oorzaak: interieur

vandalisme. 

Oud Hoorn praat met de won ingstichting over een aan

vaardbare oplossing. 

Stationsgebied 
Het noordelijk deel van dit gebied moet de moderne 

tegenhanger worden van de oude binnenstad, aldus de 

Structuurvisie Buitenstad. 

Veemarkt 13 

Plan voor verbouwing tot winkel 
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Westerblokker - kerk
gebouw Heilige Aarts
engel Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw 
met gothische en neo-classicis
tische 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 monumen
tenlijst te plaatsen. Gemeente 
heeft een P.M.post op de 

begroting opgenomen. 

Westerdijk 
'De bouw van een nieuwe 

schouwburg annex congres
centrum op het terrein van het 
voormalige Witte Badhuis ver
loopt gezwind. Flinke toneelto- Nieuwbouw aan de Willem de Zwijger/aan 
ren in wording moet in het 
totaalbeeld opgaan' schreven 
we nog in maart. Het was niet onze bedoeling dat dat op 
de huid ige desastreuze wijze zou gebeuren. 
Ooit zei de gemeente toe dat zij zou zorgen voor een vi
sualisering van het toekomstbeeld met op de achtergrond 
het historisch stadsgezicht. Die toezegging is zij nooit nage

komen. 

Westerdijk 47 
Plan voor uitbreiden woning. 

Westerdijk 49 
Plaatsen GSM antenne. Een nieuwe stadsbeeldontsierende 

ontwikkeling is ingezet. 

Westerdijk 63 
Gemeentelijke monumentale iep tegenover Westerdijk 63 

vormt een gevaar voor de omgeving. 
Herplanting tijdens de herinrichting van de Westerdijk toe

gezegd. 

Wisselstraat 6-8-1 O (rijksmonument) 
Kozijnen van het pand van de lokale omroep vragen drin

gend om herstel. 
Zijmuur bibliotheek ontsierd door twee grote witstalen 

airco-gevaartes. 

Willem C::Ce Zwijgerlaan 
Sportveld maakt plaats voor 'moderne' woningbouw. 

Haagse School, bouwstijl dertiger-jaren 
Frank Lloyd Wright of de nieuwe protserigheid? Wie het 

weet mag het zeggen. 

84 

Westerdijk 63 



IIRKJVJEN 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaalblad 
die op- of aanmerkingen hebben op eerder geplaatste artikelen 
of in het algemeen vragen willen stel/en of hun kritiek willen 
leveren. De bijdragen worden geplaatst buiten verantwoordelijk
heid van de redaaie of van het bestuur. Er kan al/een schri~e
lijk gereageerd worden. 

Amsterdam, 1 1 april 2001 
Geachte redaaie, 
Dankzij de bemiddeling van de heer Saaltink kon het 

. bericht over de zoektocht naar de plaquette van mijn 

vader, H.P. Kortebos in 'Oud Hoorn' worden geplaatst. 

Daarvoor ben ik u zeer erkentelijk. 

Nog even enkele punten ter verduidelijking. 

De dochter van de heer Krom liet mij weten dat haar 

vader dit kunstwerk niet heeft gehad. 

De tekening voor de plaquette werd destijds gemaakt 

door de heer J.C. Kerkmeijer. De fa. Scholten deed m.i. de 

rest. Met het stijgen der jaren krijgen dit soort dingen een 

steeds grotere, ook emotionele waarde. Het is merkwaar

dig dat deze beeltenis van mijn vader zó spoorloos ver

dwenen lijkt. Wie, oh wie wijst mij de weg. 

Ik wens u een vruchtbare voorjaarsledenvergadering. 

Met vriendelijke groeten, 

AL. Meyer-Kortebos. 

Purmerend, maadag 16 april 2001 

Geachte redactie 
In het vierde en laatste nummer van de jaargang 

2000 van de vereniging Oud Hoorn las ik met 

.grote belangstelling het artikel van Piet Schrickx 

over het 'vergeten' pakhuis aan 't Glop. Toen ik de 

foto zag op de voorpagina van dit mij zeer beken

de gebouw stormden talloze herinneringen mijn 

geheugen binnen. 

Het zal in 1936 of '37 geweest zijn - ik was zelf 14 

resp. 15 jaar - toen ik op de vakantieschool, die 

gehouden werd op het terrein van het toenmalige 

missiehuis Mill Hill met Jan Schrickx en enkele 

vriendjes van hem een clubje oprichtte: De Jonge 

Trekkers genaamd. Ons clubhuis bevond zich op 

de eerste verdieping van het voornoemde pak

huis. Dit clubje heeft enkele jaren bestaan en vond 

een enthousiast onthaal bij de ouders. In 1941 zijn 

we met de trein naar Oisterwijk gereisd en heb
ben daar toen gekampeerd bij de familie Verstijnen 

in Haaren, een gehucht onder Oisterwijk. Dit 

werd mogelijk door de bemiddel ing van Piet Bos 

zijn vader, die toenmaals directeur van een bank 

De groep jongens die bij elkaar kwam in .het pakhuis aan 't 
Glop achter Kerkstraat 15. 

meertje De Leien. Ook dit werd een zeer geslaagde vakan
tie. Al die jaren kwamen we samen op 'ons honk' 't Glop. 

Namen van leden die ik me nog herinner zijn: Jan Schrickx, 

Jan van Wees, Louis Bongers, Henk Bos, Theo de Haan, 

Frans van Berkum. 

Misschien heeft u wat aan deze brief en wellicht komen er 

nog reacties op binnen. Hoe dan ook, bij mij roept Oud 

Hoorn nog altijd nostalgische herinneringen naar boven. 

Met vriendelijke groet, 
Wim van Raaij, Purmerend. 

In 1938, Koepoortsweg 46, Hoorn. 

was. op de Kaasmarkt. Het jaar daarop hebben we De hierboven afgebeelde plant kunt u bewonderen in onze winkel in het 

een vakantie doorgebracht in Opheide, gemeente Oost-Indisch Pakhuis. Mevrouw Conijn-Duivens uit Rotterdam wil zo alle vrij
Small ingerland in Friesland, waar we met de fiets wil/ers van onze vereniging een hart onder de riem steken, waarvoor onze 
naar toe zijn gereden. Hier kampeerden we bij het hartelijke dank 
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HOOJRN OOK ZO? 

Inzenders van deze rubriek hebben het 

soms moeilijk gehad met het vinden 

van wat op de foto's staat. 
Voor mij is het ieder kwartaal een 

opgave de omschrijvingen bij de nieu

we opgaven voor de vaste inzenders 

niet te makkelijk en voor de beginners 

niet te moeilijk te maken. Het weer 

was niet al te best de afgelopen weken; 

toch vielen er een flink aantal oplossin

gen bij mij op de mat. Leuk is dat! 

Sommigen zijn er heel vlug bij. Het blad 

is nauwelijks een week uit of de oplos

sing ligt al op de mat.Anderen gaan er 

gezellig wat langer over doen. Dat mag 

allemaal. Zestien brieven heb ik nu 

voor mij liggen van de volgende perso

nen: A. Dol - Schellevis, familie H. Duin, 

Jacq. Entius, J. Homan, G.V.M.Lampe, 

Ciel en Gerard Lampe, mevrouw M.C. 

Mes, mevrouw J.C. Opmeer, familie 

Semler, Rick Singer, J.F. Swagerman, 

D.Tangeman, familie Tober, Henny en 

Myra Webster, Arnold de Wolff en J. 

Zwarekant. 

Foto 1. 
U ziet het pan? Dubbele Buurt 15. Op 

de plattegrond van Blaeu die omst

reeks 1649 gemaakt is, staat deze straat 

aangegeven als Kermelcksteech. En de 

kant waar nu het Hoornse Veerhuis en 

cafe-restaurant de Galgenbocht zijn, 

heette in die tijd de Varckenmarkt. 

Eigenlijk mooie namen maar in 1888 is 

voor dit stukje en voor de straat langs 

de Vale Hen officieel de naam Dubbele 

Buurt vastgesteld. Het betreft hier een 
dwarsgebouwd huis omdat er aan de 

Dubbele Buurt weinig ruimte was en 

de huizen zeker in de punt bij de Vale 

Hen bijna met de achterkanten tegen 

elkaar staan. 

Dan is dwarsbouw handiger! Het huis 

is inderdaad nog niet zo lang geleden 

opnieuw opgebouwd, maar het heeft 

een traditioneel aanzien 

Foto 2. 
J.F. Swagerman schrijft: "Dit pakhuisje 

staat op het Nieuwe Noord tussen de 

Nieuwsteeg en de Lange Kerkstraat. 

Vaag is een huisnummer 13 te ontdek

ken." Het pand zelf betreft Nieuwe 

Noord nummer 9.Jaap Homan en Jacq. 
Entius weten te vertellen dat dit pand-
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je ooit het magazijn was van de firma 

Eijken, gereedschapshandel aan het 

Grote Noord. Het is een bijzonder 

pandje doordat je aan de gele steentjes 
kunt zien dat het waarschijnlijk aan het 

eind van de l 9e eeuw gebouwd is. In 

'Hoorn, huizen, straten, mensen' staat 

dat P. Eijken het pakhuis in 1922 heeft 

gesloopt en weer heeft opgebouwd. 

Foto 3. 
De Kloostertuin langs de Klooster

gang. Oorspronkelijk, schrijven Henny 

en Myra Webster, liep er een hoge ste

nen muur tussen de gang en de tuin. 

Toen was het echt een kloostergang. 

Jaap Homan schrijft nog: " In vroeger 

jaren stond er een stenen muur 

omheen met een houten deurtje erin, 

waarachter zich een pomp bevond. De 

pomp is te zien op een schilderij van A. 

Vol kers." 

Dat schilderij ken ik niet. Nu is de tuin 

opnieuw ingericht en is het de bedoe

ling dat een ieder er rustig kan zitten. 

Maar ik geloof niet dat er veel gebruik 

van wordt gemaakt. Jammer is dat! 

Misschien is het wel een goede luister

plaats voor de carillonconcerten 's 

zomers! Ooit heeft hier het 

Agnietenklooster gelegen. U weet wel. 

Bij de bouw van de basisschool De 

Prinsenhof aan de Gravenstraat wer

den naast de plek waar de Agnie

tenkapel had gestaan de knekels van de 

nonnetjes gevonden. 

Het Agnietenklooster liep van de 

Kloostergang tot over de toen nog niet 

bestaande Gravenstraat heen. 

Foto 4 

Als aanwijzing schreef ik: 'Vanuit dit 

pand hebben de bewoners een prachtig 

uitzicht. Alleen staan ze er niet bij stil." 

En dat klopt natuurlijk want het gaat 

hier om de panden die onderdeel uit
. maken van het complex het Ooster

eiland en de bewoners daarvan moeten 

meestal voor een bepaalde tijd 'zitten' 

De op de foto getoonde gebouwen 

dateren uit de l 9e eeuw. In die eeuw 

werd het gebouwencomplex als bede

laarsgesticht in gebruik genomen. Bij 

een latere verbouwing werd het een 

strafgevangenis annex Rijkswerkin

richting. Aardig zijn die opklimmende 

Femke Uiterwijk 

bogen die in de kopgevels zijn aange

bracht 

Foto 5. 

Een indrukwekkend alliantiewapen. 

Boven de ingangspartij van het pand 
Gouw 7. In het kwartaalblad nummer 3 

van september 1999 staat op bladzij 95 

een artikel over dit huis van de hand 

van Trudy de Rooy-Fikke en zij schrijft: 

"Deze middenpartij eindigt in een z.g. 
alliantiewapen, twee samengevoegde 

familiewapens van ( links} Thymon 

Velius en (rechts) Ida Codde van de 
Burgh". Een indrukwekkende kroon gaf 

wat meer allure aan het geheel. Ook is 

het jaartal 1753 zichtbaar. In dat jaar 

kocht Thymon, nazaat van onze kro

niekschrijver Velius, het huis van zijn 

oudste zuster Margareta Velius. 
Arnold de Wolff verwijst in zijn brief 

naar het pand Koepoortsweg 73. Ook 

daar zit een alliantiewapen in de gevel. 
En deze behoeft nodig onderhoud, 

maar de eigenaresse is daar op dit 

moment niet toe in staat. 

Winnaar van deze puzzelopgaven is 

geworden: mevrouw A. Dol-Schellevis. 

En dan nu de nieuwe foto's. 

Foto 1. Waar staat dit ouderwets aan

doend gebouwtje? Ergens in het haven

gebied. 

Foto 2. Een oud gebouw wordt 

gesteund in een steeg ergens in het 

westen van de binnenstad. 

Foto 3. Een mooi verzorgd huisje in het 

oosten van de stad. 

Foto 4. Een restant van een schamp

paal/steen komt uit de grond op de 

hoek van een steeg in het centrum. 

Foto 5. Dit is een nog niet zo oud fries 

met versieringen erin.Aan de hand van 

deze goudkleurige versieringen kun je 

zien waar dit gebouw toe dient/diende. 

(Het bedrijfje dat er in gehuisvest is , 

wordt verplaatst.} 

Graag oplossingen voor 1 augustus 

2001 naar: Femke Uiterwijk, Grote 

Oost 98- 1 00, 1621 BZ Hoorn. 

Ik wens iedereen veel zoekplezier. 



Foto 3 

Foto I 

Foto 4 

Foto 2 Foto 5 
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O RN VJER.ANDJERDJE 

Enorme klap op Hoorns nieuwe toneeltoren 
Het veranderde in één nacht . . . De Westerdijk, 10 april 2001. Maanden bezig nieuwe Park te bouwen. totdat die nacht 
kwam . .. Enorme dreu n rond 4 uur, zó hard, zó ontzettend. De bijna 30 meter hoge toneeltoren stortte met een geweldi
ge klap omlaag.Verbijstering. 

Die ellende aan Hoorns Hop liet een ongelooflijke chaos zien. De enorme ravage trok duizenden. De nacht die zwart werd 
liet bouwers, uren later, nochtans aan deze ramp ontsnappen. Het nieuwe Park richt zich nu weer langzaam op. In 2003, een 
jaar later, staat het dan toch overeind. (Foto's A. van Zoenen) 

88 


	Voorblad
	Colofon
	Pool's tabak, er was nooit een betere
	Van de bestuurstafel
	De ledenexcursie: Naar Pampus en Naarden
	'Plaquette-sneeuwbal' rolt nog steeds
	Polman Schilderbedrijf: 75 jaar
	Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
	Kleine Oostbrug en die bij het VOC
	Enorme dia-serie vermaakt aan Oud Hoorn
	Men vraagt ons
	Stadsbeeld - restauraties, wijzigingen, verval
	Lezers schrijven
	Kent u Hoorn ook zo?
	Hoe Hoorn veranderde

