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Het model van de moddermolen of' dieper' dat Jan C laesz Nieng in 1631 gebruik

te voor de aanvraag van een octrooi. O p de foto is het gedeelte van het rader

werk afgebeeld dat de jakobsladder met schepbladen of 'beitels' in beweging 

brengt. Fot o : W estfries Museum. 

Foto's en illustraties: 

Piet Mantel, Jan Plukkel, West fnes Museum, Frans Zack. 

Volgend nummer en inleverdatum kopij: 

Het vo lgende nummer (26e jaargang nr. 1) zal omstreeks 15 maart 2004 ver

schijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 

1 februari 2004 in te leveren bij het redactie-ad res: F. U1t erwijk, Grote O ost 98-

100 162 1 BZ Hoorn. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022) . Geopend: het gehele jaar, maandag t/m vrij

dag van 1 1 .00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

Westfries Archief: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, N ieuwe Steen 

tel. 0229 - 252200. Postadres: Westfries Archief, 

Postbus 603, 1620 AR HOORN. e-mailadres: awg@hoorn.nl 

De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00- 1 

Ná 16.30 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd. 

Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-2 1.45 

uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is 

het voor bezoekers wel mogelijk op het gewenste tijdstip te vertrekken. 

Museum van de Twintigste eeuw I Maquette Hoorn anno 1650. 
(Eigendom van Vereniging Oud Hoorn): 

Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00- 17.00 uur. 



De Diepmolen, een vinding uit Hoorn 

De ontwikkeling van de moddermolen 

Rob de Knegt 

Aanvankelijk was baggeren uitsluitend handwerk waarvoor de handbaggerbeugel werd gebruikt 
Hiermee werd de modder opgeschept en deze werd vervolgens in een schuit of direct op de wal gede
poneerd. Voor sloten en kleine wateren bleef dit tot in de vorige eeuw een gebruikelijke en zeer doel
treffende manier van werken. Maar al heel vroeg werden er verschillende hulpmiddelen bedacht om 
het wel zeer zware handwerk te verlichten. In dit artikel bespreken we in het kort de ontwikkeling 
van de baggermolen tot het stoomtijdperk. De nadruk ligt hierbij op de door paarden aangedreven 
moddermolen. Een reden hiervoor is dat deze machine in de l le en /Be eeuw een belangrijke rol 
speelde bij het onderhoud van verschil/ende Nederlandse havens. Bovendien zijn door een inwoner 
van de stad Hoorn enkele essentiële verbeteringen bedacht waardoor de moddermolen zijn definitie
ve vorm kreeg. 

1.TECHNISCHE ONTWIKKELING 

Algemeen 
Het bevaarbaar houden van de waterwegen was in het ver

leden dermate belangrijk dat ook verschillende bekende 

personen zich hebben verdiept in de problematiek van het 

baggeren. Zo zijn er ideeën bekend van technisch bekwa

me lieden als de Ital iaan Leonardo da Vinci en de naar 

Holland uitgeweken Vlaming Simon Stevin. Bij de een ging 

het om een vaartuig met scheparmen en bij de ander om 

het gebruik van een sleepnet. Maar ook andere methoden 

werden geopperd, bijvoorbeeld het baggeren met behulp 

van een grijparm of lepel. Als belangrijke technische ver

nieuwingen vóór de komst van de stoommachine kunnen 

worden genoemd: de krabbelaar, het scheprad, de jakobs

ladder en het gebruik van paardenkracht. Niet alle ver

nieuwingen volgden overigens in tijd na elkaar maar zij ont

wikkelden zich deels ook naast elkaar. Dat komt door de 

verschillen tussen de · havens: welke methode het meest 

effectief was hing af van de plaatselijke omstandigheden. 

Het beugelen met de hand is bijvoorbeeld nooit geheel 

verdrongen. 

De diverse al dan niet in de praktijk uitgeprobeerde ideeën 

en aangebrachte verbeteringen leidden samen tot de ont

wikkeling van de uiteindelijke moddermolen. Er was een 

groot aantal van deze apparaten nodig om de belangrijke 

haven van Amsterdam bevaarbaar te houden. In het jaar 

1835 had deze stad 16 van dergelijke machines in bedr ijf.1 

Dat is de reden waarom de molen zowel in binnen- als bui

tenlandse literatuur ook wel bekend staat als de 'Amster

damse moddermolen '. In Hoorn werd de baggermolen 

direct na de introductie al aangeduid als 'dieper' of 'diep

molen'. Deze door paarden aangedreven voorganger van 

de emmerbaggermolen is in een aantal steden meer dan 

twee eeuwenlang in gebruik gebleven zonder verdere 

ingrijpende wijzigingen. Dit lijkt wel te bewijzen dat er een 

zeer doeltreffende techniek werd toegepast. 

De krabbelaar 
Een al uit de l Se eeuw daterend hulpmiddel bij het bagge

ren was de krabbelaar, ook wel waterploeg of molschuit 

genoemd.2 De krabbelaar was een aangepast vaartuig dat 

van onderen was voorzien van een soort eg die op de 

bodem kon worden neergelaten. Hiermee werd de bodem 

van het vaarwater omgewoeld zodat de stroming het los

geraakte slib en vooral zand kon afvoeren. In sommige 

havens is de krabbelaar geruime tijd in gebruik gebleven. 

De krabbelaar was dus het meest effectief te gebruiken bij 

havens met sterk wisselend getij of gelegen aan rivieren. 

Maar veel andere havens en zeker de binnenhavens profi

teerden echter nauwelijks van de getijdewerking waardoor 

de bruikbaarheid van dit hulpmiddel toch beperkt was. 

Voor de stad Hoorn is het gebruik van een krabbelaar 

onbekend en door het ontbreken van harde zandbanken 

en sterke stroming ook minder waarschijnlijk. 

Met de heel toepasselijke naam Krabbersgat wordt in 

Enkhuizen de vaargeul door de zandbank voor de haven

monding aangeduid. Het is niet geheel uitgesloten dat een 

hulpmiddel als de krabbelaar is toegepast. Zo werd in 1700 
althans een voorstel in die richting gedaan: 'Dat men laat

stelijck op hope van eenige verdiepinge op de Plaat te 

bewercken het gereetste middel soude schijnen om een 

instrument met ijsere penne te doen maken, en 't selve te 

heghten onder aan een schip, 't geen dan seijlende het zand 

op de Plaat quam te roeren.'3 Op het eerste oog lijkt de 

naam Krabbersgat een duidelijke verwijzing te zijn naar het 

gebruik van een krabbelaar. Hoewel niet onmogelijk, maakt 

een nadere beschouwing het gebruik ervan toch zeer 

onwaarschijnlijk. Uit de hier geciteerde tekst kunnen we 

namelijk niet alleen opmaken dat de krabbelaar als laatste 

redmiddel werd gezien maar ook dat de stad Enkhuizen in 

1700 kennelijk geen ervaring had met dit vijftiende-eeuw

se hulpmiddel. Bovendien blijkt dat, als men een krabbelaar 

wenste te gebruiken, deze eerst nog moest worden ge-
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maakt. Er zijn geen tekenen dat dit inderdaad is gebeurd. 

De aannemers van baggerwerk werden in Enkhuizen in de 

18e eeuw aangeduid als 'zandkrabbers' en het werk werd 

omschreven als 'uittrekken of uitkrabben' van zand en spe

cie. Het begrip 'uittrekken' wijst op opgraven en verwijde

ren en niet op het met behulp van een krabbelaar loswoe

len van grond en vervolgens laten afvoeren met behulp van 

de stroming. Het opgegraven zand en de bagger werden in 
schepen verzameld want de aannemers werden per lading 

gecontroleerd en betaald. De naam Krabbersgat wijst dus 

op het uitgraven van de vaargeulen. Voor de stad Hoorn 

zijn, zoals gezegd, geen verwijzingen naar een krabbelaar 

bekend. 

Het scheprad 
Met het gebruik van een raderwerk ontstaat meer iets van 

wat wij als een echte machine ervaren. Er zijn verschillen

de oplossingen voor het verwijderen van baggerspecie met 

behulp van een scheprad uitgeprobeerd. Een voordeel van 

het scheprad was dat met een relatief eenvoudig mecha

nisme kon worden volstaan. Een nadeel was dat het rad tij

dens gebruik in een vaste positie was gefixeerd waardoor 

de diepte van het baggeren niet eenvoudig kon worden 

gewijzigd. 
Van omstreeks 1500 dateren enkele schetsen van de 

Italiaan Leonardo da Vinci, die onder meer een vaartuig 

met schepraderen weergeven. Weliswaar is door Da Vinci 

een in hoogte verstelbaar scheprad afgebeeld maar, omdat 

de gedachte uitging naar een handmatige aandrijving, zou 

dit rad beperkte afmetingen hebben. Om een vaargeul met 

een behoorlijk diepte te kunnen baggeren was een schep

rad met enorme afmetingen noodzakelijk. Voor zeegaande 

schepen was vaarwater met een diepte van 12 of 14 voet 

niet ongebruikelijk maar dit vergde een verticaal scheprad 

met een middellijn van 8 meter. Dat zou een zwaar en 

kostbaar gevaarte opleveren. Het is zeer onzeker of deze 

methode van Da Vinci in de praktijk is toegepast en moet 

dus eerder als een theoretische mogelijkheid worden 

beschouwd. 
Bos noemt als bijzondere toepassing van het scheprad de 

achttiende-eeuwse vinding van de gebroeders Eckhardt.4 

Hier stak een schuinliggend en verstelbaar scheprad voor 

het vaartuig uit. Er zijn voordelen te noemen, zoals de 

mogelijkheid om dicht langs de wal te kunnen baggeren, 

maar ook hier vereiste voldoende diepgang een grote dia

meter van het rad. 

De rol van het scheprad raakte bij de verdere ontwikkeling 

van de baggermolen op de achtergrond toen methoden 

werden bedacht die gebruik maakten van een jakobsladder. 

De jakobsladder 
Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, 
waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods 
klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder 
(Genesis 28: 12). 
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De benaming jakobsladder verwijst naar deze lange ladder 

die een rol speelt in de droom van de aartsvader Jakob.Via 
het eindeloos beklimmen en afdalen van de ladder onder

houden de engelen het contact tussen hemel en aarde. En 

dit droombeeld werd dus ook gebruikt voor het mecha
nisme dat, voorzien van een rondlopend touw of ketting 

met daaraan bevestigde scheppen, zorgde voor een einde

loos op- en neergaande beweging. 

Onduidelijk is wanneer de jakobsladder voor het eerst is 

toegepast. Dergelijke hulpmiddelen werden en worden bij

voorbeeld gebruikt voor het scheppen van putwater, voor 

het lossen van schepen en ook wel voor hijswerk in wind

molens. Wat de oorsprong was, blijft echter onzeker en 

een jaartal is daarom al helemaal niet vast te stellen. De 
eerste toepassing dateert ongetwijfeld van vóór de diep

molen en zal dus geen baggerwerk zijn geweest. Maar oor

sprong of niet, het gebruik van de jakobsladder voor bag

gerwerkzaamheden levert wel een zeer praktische en den

kelijk ook de meest bekende toepassing op. 

De jakobsladder van de eerste baggermolens was niet uit

gerust met schepemmers maar met een reeks opstaande 

planken, die met metalen schakels onderling waren ver

bonden. Dit geheel bewoog als een ronddraaiende ketting 

of ladder door een houten goot. Het leverde een machine 

op die veel effectiever werkte dan een verticaal scheprad. 

De houten goot met de jakobsladder had namelijk vol

doende lengte en was betrekkelijk snel te verstellen, zodat 

eenvoudig op verschillende diepten kon worden gebag

gerd . De opstaande planken van deze jakobsladder, die ook 

wel werden aangeduid met 'beitels', schepten de modder 

op waarbij het overtollige water direct wegliep. De mod

der werd vervolgens via de houten goot voortgeduwd en 

in gereedliggende schuiten gestort. 
In meerdere steden zijn octrooien voor baggermolens aan

gevraagd, waarbij de omschrijving van de vinding aangeeft, 

dat het een variant betreft van een dergelijke 'kettingmo

len'. De Delftse stadstimmerman Cornelis Dirksz Muys 

vroeg in 1589 een octrooi aan voor een baggermolen. De 

beschrijving van de werking wijst op de eerste bekende 

toepassing van een jakobsladder voor baggeren.s Verder in 

het artikel zullen we dieper ingaan op de werking van de 

baggermolen met jakobsladder. 

Kettingemmers 
Veel lezers hebben waarschijnlijk wel eens een baggermo

len met ijzeren kettingemmers gezien, want deze machines 

werden tot ver na de Tweede Wereldoorlog op grote 

schaal toegepast en zijn nog niet geheel vervangen. De eer

ste vermelding van een soort kettingemmer dateert echter 

al uit 1622. Inmiddels is deze techniek duidelijk verouderd 

en worden in het algemeen modder of zand weggezogen 

door middel van met centrifugaalpomp uitgeruste bagger
machines. In 1859 werd de centrifugaalpomp voor het 

eerst toegepast; de kettingemmer heeft dus nog geruime 



tijd het beeld in de baggerwereld bepaald.6 In april 1622 
verkreeg Jacob Jacobsen een octrooi voor een baggermo

len uitgerust met een groot aantal ijzeren schepbakken.? 

Dit was een eerste aanzet want er werd geen jakobsladder 

toegepast. Een octrooi voor kettingemmers uit 1629 van 

Cornelis Pieterss Timmerman vermeldt dat 'de scheppers 

soo bequamelyck gemaeckt (zijn) dat sy sig sonder handt oen 
te slaen seer constich cunnen openen ende sluyten omme de 
materie op te halen ende te loosen '. B 

2. EEN HOORNSE VINDING 

Kerkmeijer en Nieng 
J.C. Kerkmeijer, bekend als museumconservator en als 

oprichter van de historische vereniging Oud Hoorn, publi

ceerde in 1906 in het tijdschrift Eigen Haard een artikel 

over een Hoornse baggermolen.9 Hierin werd een eiken

houten model van een baggermolen besproken dat men 

had aangetroffen tussen oude spullen op de zolder van het 

stadhuis . Dat model werd door Abbing vermeld in zijn 

Kroniek van Hoorn uit 1841.1 O Aan de hand van de ver

melde details en afmetingen werd vastgesteld dat het om 

het model ging dat de Hoornaar Jan Claesz Nieng in 1631 

had gebruikt voor de aanvraag van een octrooi bij de 

Staten van Holland voor zijn uitvinding. 

Kerkmeijer kwam in 1941 op het onderwerp terug en be

handelde toen in het tijdschrift De Ingenieur een aantal 

eerder ontvangen reacties. Uitgangspunten in 1906 waren 

voor Kerkmeijer geweest het gevonden octrooimodel en 

de volgende vermelding bij Abbing: 'Omtrent dezen tijd zijn 
de diepmolens uitgevonden door Jan Jansz Nieng, burger en 

inboorling dezer stad.' Door de titel van zijn artikel in 1941, 
'De uitvinding van den baggermolen', bleef de nadruk nogal 

sterk liggen op een eerste vermelding van een dergelijke 

machine. 11 

Uit de ontvangen reacties en de gevoerde discussie bleek 

toen al dat het jaar 163 1 in elk geval niet het ontstaan van 

de baggermolen betekende. De jakobsladder kennen we al 

van het octrooi van Muys uit 1583 en hierboven vermeld

den we ook reeds de aandrijving met paarden van Jacobsen 

uit 1622. Andere vroege vermeldingen zijn: de Slijkmeulen 

van de Vlaming Adam Clippens uit 1628 en de baggerma

chine met een 'beitelbak' van de Alkmaarder Cornelis 

Pietersz Timmerman uit 1629.12 Het belang van Nieng als 

oorspronkelijke uitvinder werd dan ook door Kerkmeijer 

genuanceerd maar hij hield vast aan het idee dat deze een 

belangrijke technische verbetering had bedacht. En dit was 

terecht, zoals bleek uit een reactie op zijn artikel van 

Doorman, die de aandacht vestigde op zijn publicatie over 

in het verleden verleende octrooien.13 Nieng had onge

twijfeld een ingrijpende vernieuwing bedacht want de 

Staten van Holland verleenden hem een octrooi dat 

bovendien nog eens werd verlengd . 

Het octrooimodel 
Het genoemde eikenhouten model van de baggermolen is 

nog steeds te bewonderen in het Westfries Museum. De 

Randillustratie van Claes Jansz Visscher bij de kaart van Joost Janszoon ( 1609). Afgebeeld is de baggermolen in vol bedrijf 
Bron: Collectie Universiteit van Amsterdam. 
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afmetingen van dit model zijn: 73 cm lang, 25 cm breed en 

18 cm hoog. Zoals Kerkmeijer reeds vaststelde komt dit 

overeen met de door Abbing in 1841 genoemde Hoornse 

afmetingen van 2 voet 6 1 /2 duim lang, 9 duim breed en 6 

1 /2 duim hoog.14 Dit laat dus geen ruimte tot twijfel 

omtrent de herkomst van het model. Onbekend is echter 

welke afmetingen de eerste diepmolen van Nieng had in de 

praktijk. Nemen we als indicatie de afmetingen van een 

Amsterdamse moddermolen uit de achttiende eeuw, dan 

kan de molen een lengte hebben gehad van 16,4 meter.1 5 

Om een idee te geven: het octrooimodel zou dan zijn ver

vaardigd in de verhouding schaal 1 :22. Niet alle onderdelen 

zijn echter in dezelfde verhouding gemaakt want het model 

diende uitsluitend om de werking te demonstreren. Met 

oog op die werking was de jakobsladder gemaakt van ste

vige ijzeren schakels. De opstaande (houten) beitels zijn 

niet meer aanwezig, wel de ijzeren nagels waarmee ze 

waren bevestigd. 

In zijn artikel van april 1906 vermeldt Kerkmeijer dat het 

in losse delen op de zolder aangetroffen eikenhouten 

model vrij eenvoudig weer in elkaar kon worden gezet en 

dat geen essentiële onderdelen leken te ontbreken. Om dit 

te kunnen nagaan moeten we echter vaststellen welke 

technische vinding het model geacht wordt weer te geven. 

Nieng kreeg namelijk twee keer een octrooi, zij het dat het 

de tweede keer om een verbeterde versie ging. De tekst 

van het tweede octrooi stelt dat de molen op één onder

deel na ongewijzigd bleef, waardoor het waarschijnlijk is 

dat slechts één model werd gemaakt en dat het later is 

aangepast. Dit is ook al door Kerkmeijer geopperd. 

Bij nader onderzoek constateren we dat de verticale aan

drijfspil van het model er bij wijze van spreken 'wat los bij 

hangt'. Dit lijkt te bevestigen dat wijzigingen zijn aange

bracht aan de constructie maar onduidelijk blijft of er veel 

onderdelen ontbreken. We zullen dit punt nog verder 

bespreken onder het kopje 'De voortstuwing vanaf 1632'. 

Verleende octrooien 

Octrooiaanvragen werden in het verleden door de Staten 

van Holland gehonoreerd op voorwaarde dat de vinding 

nieuw was en uiteraard onder voorbehoud van oudere 

rechten. Bovendien moest een vinding binnen een jaar in 

praktijk worden gebracht, zodat de verdere vooruitgang 

niet zou worden geblokkeerd door op papier vastgelegde 

ideeën. De voorwaarden en de beschrijvende teksten van 

de octrooien bieden ruimte voor verschillende interpreta

ties. De teksten van de oude octrooien zijn beknopt en 

zakelijk; ze geven uitsluitend een omschrijving van de ken

merkende vernieuwing of verandering. Een aantal andere 

voor de hand liggende zaken , die soms wel bekend zijn uit 

andere bronnen, wordt veelal niet aangeroerd. De teksten 

maken bijvoorbeeld niet steeds duidelijk of het een geheel 

nieuwe vinding betrof, een verbetering van een bestaande 

vinding, dan wel een nieuwe toepassing van een bestaande 

vinding. Overigens treden ook bij hedendaagse patenten en 
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rechten verschillen in interpretatie op, denk aan de discus

sies over mediarechten, over medische patenten of bio

technologie. 

Waarschijnlijk vraagt de lezer zich inmiddels af waaruit de 

uitvinding van Nieng dan wel bestond. Hetgeen Nieng had 

bedacht is weliswaar geen mysterie maar vergt wel enige 

interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De door 

Kerkmeijer gevoerde discussie over de vindingen van 

Nieng in het blad De Ingenieur stokte destijds door de 

onbekendheid van bronnen en van literatuur (bijvoorbeeld 

het boek over octrooien van Doorman) maar ook door 

het interpreteren van de teksten. De octrooien geven wel

iswaar aan waar het in Hoorn om draaide maar ze zijn te 

beknopt om duidelijk te zijn voor ons.We moeten beden

ken dat de gebruikte begrippen te maken hadden met 

waterbouwkunde, met scheepsbouw maar ook met de 

molenbouw. Nieng was per slot van rekening molenbou

wer te water! We concentreren ons eerst op hetgeen de 

octrooien vermelden. 

In 1631 verkregen de Hoornse molenmakers Jan Claesz 

Nieng en Gerrit Reyers van de Staten van Holland een 

octrooi voor de periode van twaalf jaar (zij vroegen om 24 
jaar) voor een nieuwe baggermolen.1 6 Eerder vermeldden 

we al dat de baggermolen in Hoorn 'dieper' of 'diepmolen' 

werd genoemd; deze aanduiding vinden we terug in het 

octrooi. Het octrooi vermeldt dat van de vinding niet 

alleen een model werd vertoond maar ook dat deze diep

molen in de stad Hoorn al in de praktijk werd gebruikt. 

De tekst luidt: 'Diepmolen gaende met een vysel ende met een 
spil gedrayt werdende, volgens de mode/Ie die sy daer van heb
ben ende vertonen connen, ende sulcx sy het alrede tot Hoorn 
in 't groot in 't werck hebben gestelt ende gebruycken, synde een 
seer nutte en dienstige saecke tot 't diepen van havens ende 

andere gelegentheden.' 

In het jaar 165 1 werd aan Jan Claesz Nieng en zijn zoon 

Adriaen Jansz Nieng opnieuw een octrooi verleend voor 

een baggermolen, dit keer voor de duur van 13 jaar. Het 

ging niet alleen om een verlenging van het bestaande 

octrooi maar ook om een aanvulling daarop. Het betrof 

dus dezelfde baggermolen ' .. met deze verandering al/eene, 
dat in plaetse d'eerste diepmolen met een vysel ende spil 
gedraeyt wierden, dese ende vordere te bouwene met een 
schijffwiel ende spil, tot beter schoot van 't werck, ende minder 
reparatie van dien, naderhant bij hem gepractiseert, sullen 

loopen'. 

De bewoording van de tekst van het tweede octrooi lijkt 

aan te geven dat het oorspronkelijke octrooi van 1631 tus

sentijds meerdere malen is verlengd. Alles bij elkaar geno

men zou Nieng dus gedurende 33 jaar, eerst samen met 

Reyers en later met zijn zoon, het octrooi hebben gehad 

op een vinding. 



Dit model van de Diepmolen werd door Nieng in 163 I gebruikt om octrooi aan te vragen. Het werd in 1652 opnieuw gebruikt voor 
een aanvraag van een octrooi op een verdere verbetering. Bron: Collectie Westfries Museum. 

In beide octrooien wordt aangegeven dat een spil zorgde 

voor de draaiende of malende beweging van de molen. Met 

deze spil wordt de verticale hoofdas van de molen 

bedoeld. Het vermelden van een spil wijst op een indirec

te aandrijving van de jakobsladder door middel van een 

raderwerk, in tegenstelling tot de tredmolen waarbij de 

jakobsladder rechtstreeks werd aangedreven. Een andere 

aandrijving kan tot doel hebben het overbruggen van een 

afstand (via de spil), een andere krachtsverhouding (door 

middel van tandwielen) of beide. 

Het veranderen van de aandrijving door toepassing van 

een tandwielconstructie maakte de machine zwaarder en, 

zoals we nog zullen zien, nam ook de weerstand bij het 

baggeren toe. We kunnen aannemen dat de veranderingen 

te maken hebben met het gebruik van paarden voor de 

aandrijving. In het aan Nieng verleende octrooi blijft overi

gens het aandrijven van de molen door paarden onvermeld 

want dat was al bekend en vormde dus geen vernieuwing. 

Dat Nieng paarden gebruikte weten we uit een andere 

bron, namelijk de stadsregering. 17 

Aandrijving door middel van een raderwerk wordt al uit

gebreid genoemd in het octrooi van Timmerman uit 1622; 

een bijzondere constructie van Nieng op dit punt is onze

ker. Toch mogen we de diepmolen van Nieng naar mijn 

mening beschouwen als de opvolger van de tredmolen met 

jakobsladder. De reden is dat andere bekende octrooien 

uit dezelfde periode wijzen op het experimenteren met 

een scheprad of met schepemmers en die vindingen heb

ben dus een andere werking. 

Voor een goed begrip van de door Nieng bedachte ver

nieuwingen bespreken we hierna eerst de werking van de 

verschillende baggermolens. Ook de begrippen vijzel, spil 

en schijfwiel en het nut van de aangebrachte veranderingen 

komen nog aan de orde. 

3.AANDRIJVING MET SPIERKRACHT 

Terwijl bij baggeren de eerste gedachte uitgaat naar de 

malende beweging van de machine zijn twee verschillende, 

gelijktijdige krachten of bewegingen van belang: de draaien

de beweging van de jakobsladder en het voortbewegen van 

de hele machine waardoor de jakobsladder gestaag in de 

modder wordt getrokken. Zonder het voortdurend ver

plaatsen van de machine heeft het malen immers geen 

effect. Uit de beschreven technische ontwikkeling ontstaat 

het beeld dat belangrijke vernieuwingen van de molen 

steeds samenhingen met wijzigingen in de aandrijving. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat voor een goede werking 

de malende en de voortstuwende bewegingen steeds met 

elkaar in evenwicht dienen te zijn. 
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Roelandt Savery, tekening van een baggermolen (ca. 1600-1620) met rechts het vlot voor het inwinden van het kabeltouw. Bron: The 
Devonshire Col/ection, Chatsworth. Reproduced by permission of the Duke of Devonshire and the Chatsworth Settlement Trustees. 
Foto: Universiteit van Londen (Photographic Survey, Courtauld lnstitute of Art). 

Aanvankelijk was de machine uitgerust met een tredmolen 

en werd deze aangedreven door middel van spierkracht. 

Deze tredmolen met jakobsladder is duidelijk afgebeeld op 

een tekening die dateert uit de periode 1600-1620 en die 

wordt toegeschreven aan de kunstenaar Roelandt Savery 

( 1576-1639).18 Op een zeer informatieve kaartillustratie 

van Claes Jansz Visscher uit 1609 zien we de primitieve 

baggermolen in vol bedrijf met vier mannen op de tred

molen .19 Ook verschillende andere werktuigen, zoals 

havenkranen en overtomen, werden in het verleden op 

dergelijke wijze in beweging gebracht. 

Terwijl het op deze wijze aandrijven van de baggermolen in 

onze ogen bijna een vorm van dwangarbeid lijkt, moeten 

we dit weliswaar zeer zware werk toch opvatten als regu

liere arbeid.Andere baggerwerkzaamheden, zoals het 'beu

gelen' maar ook het handmatig legen van baggerschuiten 

en pramen, golden als gebruikelijk werk waarop aannemers 

konden inschrijven. Naar de huidige maatstaven is het 

bedienen van een tredmolen volstrekt onacceptabel maar 

door het vrijwel ontbreken van machines werd in het 

verleden, bij havenonderhoud, in de scheepsbouw, in de 

landbouw en eigenlijk in het algemeen, veel zware lichame

lijke arbeid verricht. Uiteraard waren hulpmiddelen die 

dit konden verlichten en bespoedigen wel van harte wel

kom. 

Werking van de schijfloop 
Het is buitengewoon gunstig dat de gedetailleerde afbeel

ding van Savery bewaard is gebleven want dit maakt het 

mogelijk om een aantal technische bijzonderheden af te 
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leiden. De aandacht gaat daarbij eerst uit naar de malende 

beweging. 

Op de afbeelding ligt de baggermolen gemeerd met de ja

kobsladder in horizontale ruststand . Links is de tredmolen 

afgebeeld die direct al de draairichting van de machine 

bepaalt. Aan de rechterzijde van de machine zien we de 

bok of galg met windas om de jakobsladder op diepte te 

verstellen. Ook kunnen we vaststellen dat de bovenzijde 

van de jakobsladder geheel open was; aan de onderzijde 

gleed of schraapte de ladder over de reeds genoemde 

open houten goot. Het is hierbij niet denkbeeldig dat opge

schepte grove stukken hout of steen het mechanisme 

beschadigden of lieten vastlopen. 

De opstaande planken van de jakobsladder hebben een 

betrekkelijk geringe hoogte , maar ze zijn op korte afstand 

aan elkaar bevestigd zodat het aantal beitels vrij groot is . 

Naar de illustratie te oordelen bedraagt het aantal meer 

dan 70. De planken lijken onderling te zijn verbonden door 

middel van een aantal stevige maar eenvoudige ketting

schakels. 

Rechts in beeld zien we het scheppende rad van de ja

kobsladder, dat met behulp van de puntige voorzijde in de 

modder werd geduwd. Het rad bestaat uit een as met twee 

ronde schijven die door acht spijlen of dwarsbalkjes met 

elkaar zijn verbonden. Een min of meer vergelijkbaar type 

tandrad, schijfloop genaamd, wordt in de molenbouw toe

gepast om haaks op elkaar draaiende assen te verbinden of 

om overmatige slijtage van de tandraderen tegen te gaan . 

Dat is hier weliswaar niet het geval maar vanwege de vorm 



en het onderscheid met de latere constructie, lijkt de aan

duiding schijfloop toch op zijn plaats. Verondersteld wordt 

dat aan de aandrijfzijde, die door Savery minder goed in 

beeld is gebracht, eveneens een dergelijke schijfloop is aan

gebracht. Volgens de kaartillustratie van Claes Jansz Vis

scher zou dit aandrijfwiel een kleinere diameter hebben 

gehad. Vermoedelijk waren de spijlen die de jakobsladder 

aandreven hier rechtstreeks op de aandrijfas bevestigd. 

Omdat de afstand tussen de spijlen van het rad overeen

komt met de afstand tussen de opstaande planken van de 

ladder, ontstaat een eenvoudige vorm van een tandwiel

aandri jving. De links afgebeelde tredwielen brengen de ket

ting in beweging, waarbij de spijlen of dwarsbalkjes van de 

twee raderen de plankjes van de ladder grijpen en deze 

door de modder trekken. Hiermee ontstaat dus een vaste 

overbrenging waardoor tijdens het baggeren het slippen als 

gevolg van variërende weerstand wordt tegengegaan . 

Voortstuwing door windas of kaapstander 
Kijken we vervolgens op de tekening van Savery naar de 

manier waarop de baggermolen werd voortbewogen, dan 

rijst een vraagteken. Het vaartuig is aan één zijde voorzien 

van bolders maar vertoont geen verdere details die voor 

het varen zouden kunnen dienen. De kaartillustratie uit 

1609 biedt hier echter uitkomst. Hier is te zien dat de bag

germolen langs een over de haven gespannen kabeltouw 

wordt voortbewogen. 

Links op de kaartillustratie (tussen de bouwsteiger) zien 

we op de achtergrond een aantal mannen op een vlot, die 

de kabel inwinden met behulp van een windas, ook wel een 

kaapstander genoemd. In wat bij Savery eerst een loswal 

leek, herkennen we nu op de tekening opnieuw het bewus

te vlot. Op het vlot met hoge opstaande boorden staat 

eveneens een verticale windas waarvan de spaken zijn ver

wijderd. Verder zien we een schraag, waarvan de functie 

onduidelijk blijft, en een kleine bergruimte. 

Geheel rechts op de kaartillustratie is te zien dat het ande

re uiteinde van het kabeltouw om een paal of dukdalf werd 

geslagen. Hoewel dit niet is afgebeeld nemen we aan dat dit 

uiteinde werd strak gehouden en geleidelijk gevierd om de 

machine tijdens het werk op koers te houden . De bagger

molen zelf biedt weinig ruimte voor het gebruik van een 

windas en voor het bergen van het ingehaalde kabeltouw. 

We kunnen concluderen dat het voortbewegen van de 

molen op afstand gebeurde vanaf een verankerd vlot. 

De malende beweging en de voortstuwing van de molen 

vonden bij deze machine dus geheel gescheiden plaats. 

Omdat uitsluitend gebruik werd gemaakt van spierkracht 

waren de twee verschillende bewegingen van de molen 

redelijk op elkaar afgestemd. Zo is het aannemelijk dat de 

eenvoudige jakobsladder in de praktijk doelmatig werkte: 

door de kleinere opstaande planken kon weinig modder 

tegelijk worden opgeschept maar hiermee werd tevens 

voorkomen dat de weerstand die men ondervond op de 

tredmolen te groot werd. 

Het aantal mensen dat nodig was om de baggermolen in 

werking te zetten lijkt aanzienlijk. Zo te zien bedraagt het 

aantal elf of twaalf. We zien vier mannen op de tredmolen, 

drie of vier op het vlot, drie die het werk begeleiden en 

nog degene die de kabel strak hield . Daarnaast zijn uiter

aard nog mensen nodig die de volle pramen afvoeren en 

elders leegscheppen. 

Paardenkracht 
Een belangrijke verbetering van de baggermolen betrof dan 

ook het aandrijven van de machine door paarden. De eer

ste vermelding hiervan dateert uit 1622, toen aan Jacob 

Jacobsen een octrooi werd verleend .20 Een tweede ver

melding betreft het octrooi van de Alkmaarder Cornelis 

Timmerman uit 1629.21 Door beide uitvinders werden 

ijzeren schepbakken toegepast. 

Door de grotere kracht van de dieren kon uiteraard veel 

meer werk worden verzet en er waren vier arbeiders min

der nodig. Afhankelijk van de bodem van het vaarwater 

werd de baggermolen in beweging gezet door twee, vier of 

soms zelfs meer paarden tegelijk. In het jaar 1857 werd de 

baggermolen 'Dieplust' bij het baggeren van de Zeeuwse 

haven van Veere aangedreven door vijf paarden.22 In 

Enkhuizen werden vanwege de harde klei en zandbanken 

vier paarden tegelijk gebruikt. Maar in Medemblik en 

Hoorn moest voornamelijk zacht slib worden verwijderd, 

zodat men met twee paarden op de molen kon volstaan. 

Hoewel de aandrijving een belangrijke vooruitgang bete

kende, bracht het gebruik van paarden ook wel een aantal 

De werking van het vlot met kaapstander waarmee de bagger
molen met tredmolen werd verplaatst. Detail van de randillus
tratie van Claes Jansz Visscher. Bron: Collectie Universiteit van 

Amsterdam. 
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nadelen met zich mee. Om de dieren voldoende werk

ruimte te bieden namen de afmetingen van de molen toe, 

moest de aandrijving een grotere afstand overbruggen en 

was tevens een ingewikkeldere constructie van de tand

wielaandrijving noodzakelijk. De molen was hierdoor een 

groot en gecompliceerd gevaarte geworden dat minder 

geschikt bleek voor klein vaarwater. Een andere conse

quentie was dat de molen bovendien veel kostbaarder 

werd, zowel in de aanschaf als in het gebruik. 

Geen paarden in Edam 

Schilstra vermeldt dat het hoogheemraadschap te Edam in 

het jaar 1761 nog moest onderzoeken of het gebruik van 

een paardenmolen eigenlijk wel een besparing in de bag

gerkosten kon opleveren.23 Deze stad heeft de mogelijk

heid tot mechaniseren dus niet erg vroeg ontdekt: de 

periode van voorspoed voor de Zuiderzeehavens, en dus 

ook voor de haven van Edam, was toen al voorbij . Men 

twijfelde in deze stad duidelijk aan de voordelen en beoor

deelde het gebruik van de paardenmolen in de haven van 

Hellevoetsluis. Niet bepaald naast de deur, maar wellicht 

had men hier nauwere banden dan met Amsterdam of met 

Westfriese steden. Een kostenraming viel ongunstig uit; 

men zag er geheel van af en zou de baggerbeugel weer ter 

hand nemen. 

Van invloed zal zijn geweest dat het Oorgat, de in de 14e 

eeuw aangelegde smalle haven van Edam, niet veel manoeu

vreerruimte bood zodat baggeren met een omvangrijke 

machine het verkeer blokkeerde. Terwijl in de l 6e en l 7e 

eeuw in Edam de scheepsbouw nog van belang was, zal het 

aantal zeegaande schepen in de l 8e eeuw gering zijn 

geweest. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken 

van de baggermolen was echter dat de machine veel per

soneel vergde, terwijl daarnaast toch nog handmatig bag

geren noodzakelijk bleef. Ook in de andere havensteden 

moest men steeds de extra uitgaven aan deze vorm van 

havenonderhoud afwegen tegen de te behalen tijdwinst. 

Werking van het zeskant 

Vergelijken we de werking van de jakobsladder van de eer

ste molen met een latere versie dan wordt duidelijk dat de 

techniek in de betrekkelijk korte periode tussen 1589 (het 

octrooi van Muys) en 1632 (het octrooi van Nieng) een 

stuk verder was ontwikkeld. De molen is toegenomen in 

omvang en zwaarder geworden en is in onze ogen wellicht 

een grof bouwsel. Maar toch zijn de onderdelen veel nauw

keuriger op elkaar afgestemd waardoor het geheel een 

effectievere werking verkreeg. 

Aan het principe van de werking zelf veranderde niet zo 

veel. De draairichting bleef hetzelfde en het mechanisme 

kon nog steeds vastlopen; hier geen verbetering dus. Van 

latere afbeeldingen kunnen we afleiden dat de jakobsladder 

nu door een grotendeels gesloten houten beun liep en dat 

de punten die aan de voorzijde in de modder staken waren 

komen te vervallen. 
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Detail van het octrooimodel. Gebruik van het zeskant betekent 

tevens dat paarden werden ingezet Door aandrijving met het 

zeskant maakt de jakobsladder een krachtige, scheppende 

beweging. De 'beitels' ontbreken; ze waren bevestigd met de 

pennen op de schakels. Bron: Collectie Westfries Museum. 

Opvallend is dat de jakobsladder nu was samengesteld uit 

een geringer aantal beitels, die echter werden gevormd 

door grotere planken of schepborden. Twee achttiende

eeuwse molenboeken geven respectievelijk 42 en 34 bei

tels weer, hetgeen een halvering van het aantal betekent.24 

Ook de verbindende schakels tussen de planken zijn afwij

kend. Het zijn nu stevige driehoekige beugels, die niet 

alleen de schepborden tot ladder verbinden, maar die 

bovendien deze planken in een vaste verticale stand hou

den. De raderen aan de uiteinden van de jakobsladder zijn 

wat afmeting en vorm betreft uiteraard aangepast aan deze 

gewijzigde schakels. In plaats van een een soort tandrad 

zijn deze raderen nu uitgevoerd als een zeskant waardoor 

de verticale planken van de beitels bij het rondgaan wor

den gedwongen om een duidelijk scheppende beweging te 

maken. 

Het molenmodel van Nieng is uitgerust met slechts 26 bei

tels maar de reden ervan zal zijn dat het een model betreft 

op verkleinde schaal met als doel de werking aantonen van 

het principe. Het model vertoont voor zover bekend een 

eerste versie van het zeskant. Het gebruik ervan is een 

belangrijke verandering die verband houdt met paarden

aandrijving. Het is goed mogelijk dat deze verbetering op 

het conto van Nieng mag worden geschreven want bij 

vroege pogingen om paarden te gebruiken werd geen 

jakobsladder toegepast. Mogelijk bedacht Nieng de veran

dering naar aanleiding van mislukte pogingen van anderen . 

Opmerkelijk is dat de teksten van de octrooien het zes

kant niet vermelden. 

Bij de achttiende-eeuwse tekeningen is de werking van 

deze aandrijving verder verfijnd. De zijden van het zeskant 

zijn voorzien van een opstaande lip waardoor het scheprad 

een deel van de krachten opvangt en de kettingschakels 

worden ontlast. 



De toepassing van het zeskant betekende een belangrijke 

verbetering van de jakobsladder. Door de grote, sterke bei

tels kon de molen, uiteraard bij voldoende draaisnelheid, 

nu meer werk verzetten. Maar omdat hierbij grotere weer

standen optreden, voldoet de aandrijving met behulp van 

de schijfloop niet langer.We kunnen daarom aannemen dat 

er een direct verband bestaat tussen het gebruik van het 

zeskant en het invoeren van paardenaandrijving. 

De voortstuwing vanaf 1632 
Gaan we er van uit dat de kracht van de paarden aanleiding 

waren om de aandrijving van de jakobsladder te wijzigen, 

dan is aannemelijk dat ook de voortbeweging van de molen 

werd aangepast. De twee krachten dienen immers tot 

elkaar in een zekere verhouding te staan. 

De tekst van het octrooi van 1632 vermeldt dat de machi

ne met behulp van een vijzel werd voortbewogen 

Het woord 'vijzel' kan meerdere betekenissen hebben. In 

de tekst van het eerste octrooi moet men bij vijzel zeker 

niet denken aan een tonmolen of een zogenaamde 'schroef 

van Archimedes', zoals toegepast bij een vijzelmolen.Welis

waar dateert de eerste vijzelmolen uit dezelfde periode 

( 1634) maar een dergelijke vijzel is uitsluitend bedoeld 

voor het opvoeren van polderwater en heeft bij baggeren 

geen zinnige functie. Onder vijzel kan men ook een hef

boom of dommekracht verstaan voor het opheffen van 

zware lasten. Maar in dit geval wordt bedoeld een windas 

of kaapstander, met eveneens de werking van een hef

boom. De kaapstander werd in het verleden vaak gebruikt 

als hulpmiddel voor het verplaatsen van zware voorwer

pen, zowel in de scheepvaart (bij het lichten van ankers) en 

de scheepsbouw (bij het krengen van schepen) maar ook 

in de molenbouw.25 

De tekst van het octrooi geeft ook aan waarvoor de vijzel 

van de baggermolen in dit geval diende, namelijk het 'gaan' 

ofwel het voortbewegen van de molen. De verandering van 

Nieng zou er dan uit hebben bestaan dat de windas werd 

verplaatst van het aparte vlot naar de molen zelf. Dit lijkt 

een logische stap want de molen bood inmiddels voldoen

de werkruimte omdat deze was vergroot met oog op de 

paardenaandrijving. Dat de vijzel naar de machine werd 

verplaatst leiden we af van het tweede octrooi dat ver

meldt dat de enige wijziging het vervangen was van de vij 

zel door een schijfwiel. 

De kabel moest nu anders worden bevestigd. Het ene uit

einde was vastgemaakt aan een dukdalf, terwijl het andere 

uiteinde met behulp van de kaapstander werd ingehaald en 

verzameld op de molen. Denkbaar is dat nog een extra 

kabel werd gebruikt om de molen op koers te houden, 

maar dit wordt niet vermeld. Het model in het museum 

geeft op dit punt geen uitsluitsel, mogelijk door het ont

breken van onderdelen. 

Door de vernieuwing die Nieng samen met Reyers vanaf 

1632 toepaste verliepen de malende en de voortgaande 

beweging nog steeds onafhankelijk van elkaar. Beide bewe-

gingen vonden echter plaats op de molen en hier was 

ruimte om de hefboomwerking van de kaapstander te ver

beteren en de krachten in evenwicht te brengen. De bag

geraars konden daardoor de concurrentie met de paarden 

beter aan. 

De voortstuwing vanaf 1651 
Uit het tweede octrooi blijkt dat de vijzel (kaapstander) 

later werd vervangen door een schijfwiel (schijfloop). Dit 

zou een verdere verbetering betekenen van 'de schoot van 

't werck', dat wil zeggen het voortbewegen van de mod

dermolen. De technische verbetering die Nieng in 1651 
presenteerde is de belangrijkste geweest die, naar het zich 

laat aanzien, de moddermolen haar uiteindelijke vorm heeft 

gegeven. Latere aanpassingen zijn toch voornamelijk verbe

teringen van het reeds bestaande die weinig veranderen 

aan het principe van de werking.26 

Het octrooi vermeldt dat de enige wijziging bestond uit 

het toepassen van een schijf of schijfwiel. De werking van 

de kabel bleef hetzelfde maar de windas werd nu niet lan

ger bovendeks in werking gezet door een kaapstander. De 

windas werd voortaan onderdeks, via een op een tussenas 

bevestigde schijfloop, verbonden met de aangedreven 

molenspil. (Niet te verwarren met de bij de oude jakobs

ladder toegepaste schijfloop.) Kort gezegd combineerde 

Nieng in 1651 in feite de werking van de kaapstander met 

Het verbeterde zeskant. De dwarsbalkjes van de scheppende 
beitels steunen tegen opstaande lippen waardoor een deel van 
de krachten worden opgevangen en de scharnierpunten worden 
ontlast. Detail van een tekening uit het Groot volkoomen molen

boek ( I 734 ). 
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de aandrijving door de paarden op de molen. Hierdoor 

kwamen de twee voor de molen noodzakelijke bewegende 

krachten in een vaste verhouding te staan en zij werden 

daardoor volledig op elkaar afgestemd. Dit resulteerde vol

gens het octrooi in een betere voortgang van het werk en 

minder reparatie. Het eerste is waarschijnlijk maar hangt 

ook af van het aantal personen dat in de oude situatie de 

kaapstander had bediend. Het laatste is vrijwel zeker 

omdat misverstanden werden vermeden en de bewegingen 

veel geleidelijker konden verlopen. Een bijkomend voor

deel van het vervallen van de kaapstander was dat het aan

tal arbeiders verder kon worden teruggebracht. 

Een extra as? 
Bij het museummodel is alleen een verticale spil aanwezig 

met onder een spoorwiel dat verbonden is met een haaks 

draaiend deel van de aandrijving, en boven een soort kruk 

die de boom met jukken moet verbeelden voor de aan

drijving door paarden.27 De extra verbindingsas ontbreekt 

echter en dit geeft aanleiding tot verwarring. Kerkmeijer 

ziet de aanwezige spil met spoorwiel aan voor het gezoch

te schijfwiel. De spil zelf wordt, vermoedelijk vanwege de 

aan de bovenzijde bevestigde kruk, door hem aangeduid als 

'spi l/kaapstander'. 

De moddermolen die is afgebeeld in het Groot volkomen 

moolenboek toont wél de in het octrooi van 1651 ge

noemde vinding van het schijfwiel. De extra as is voorzien 

van een tandrad en op de aandrijfspil is een schijfwiel met 

ronde spijlen bevestigd. Het Groot algemeen moelen-boek 

laat een andere mogelijkheid zien. Er wordt wel een ver

bindingsas weergegeven voorzien van een schijfwiel maar 

de aandrijfspil vervult zelf de functie van kaapstander. De 

twee geheel verschillende oplossingen tonen aan dat het 

niet uitmaakt welke as de functie van de kaapstander over

neemt. De functie van de extra as is het zijwaarts ver

plaatsen van de aandrijving om zo meer armslag te creëren 

voor het bedienen van de kaapstander. Het aantal ontbre

kende onderdelen van het octrooimodel blijft hierdoor 

wellicht beperkt. 

Stoomkracht 
De ontwikkeling van de stoommachine leverde ook bij het 

baggeren nieuwe mogelijkheden op. De veel krachtigere 

machines betekenden dat de moddermolen uite indelijk 

kon worden vervangen. Niet alleen de paarden konden 

definitief op stal maar bovendien was het mogelijk om de 

gebruikelijke jakobsladder, die was voorzien van houten 

beitels, te vervangen door een jakobsladder uitgerust met 

ijzeren kettingemmers. Eerdere pogingen om de eenvoudi

ge jakobsladder met opstaande planken te vervangen door 

met kettingen ronddraaiende schepemmers mislukten. In 

1622 werd aan Jacob Jacobsen al een octrooi verleend 

voor een baggermolen die was uitgerust met 60 of 70 ijze

ren schepbakken die ieder een halve kruiwagen klei kon

den bevatten. De machine heeft geen opgang gemaakt. Het 

lijkt te veel te hebben gevergd van de krachten van de 

paarden die het geheel in beweging moesten brengen. 

Terwijl met de stoommachine in theorie veel meer werk 

kon worden verzet, is in Nederland de paardenmolen toch 

pas vrij laat in de l 9e eeuw definitief vervangen. Dit was 

niet zozeer een teken dat deze oude baggermolen superi

eur was, want men zocht immers naar efficiëntere midde

len. Het wi jst veel meer op een uitontwikkeld en betrouw

baar gebleken hulpmiddel dat men pas ve rving als er iets 

beters voor handen was . 

In 1797 zou in Engeland de eerste stoombaggermolen zijn 

uitgevaren en al vroeg in de l 9e eeuw werd deze ook 

elders geïntroduceerd. In 1819 werd een Engelse stoom

baggermolen ingezet in de haven van Amsterdam, in 1820 

in de haven van Hamburg en in 1825 in die van 

Rotterdam.28 Maar men was het stadium van experimen

teren nog niet geheel te boven: de nog te overwinnen kin-

Detail van een moddermolen waarbij de verbetering van Nieng uit 1652 wordt weergegeven, waarbij paarden alle benodigde kracht 
leveren. De extra spil met het kabeltouw verbindt de malende met de voortgaande beweging, waarbij wordt weergegeven. Bron: Groot 

volkoomen molenboek ( 1734). 
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derziekten betekenden veel onderbrekingen en opont

houd van de werkzaamheden. Opvallend is bijvoorbeeld 

dat bij de aanleg ( 1819-1824) en het latere onderhoud van 

het Groot Noord-Hollandsch Kanaal de paardenmolen 

nog een belangrijke taak kreeg toebedeeld . Volgens Van 

Hooff kon de paardenmolen zich zelfs in 1850 nog meten 

met stoomkracht.29 

Overigens lijkt in Hoorn de moddermolen al veel eerder 

definitief te zijn opgelegd omdat de exploitatie ervan onbe

taalbaar was geworden. Aan stoomaandrijving bij het 

havenonderhoud is men niet meer toegekomen omdat de 

vaarwegen minder intensief werden gebruikt. De oorzaak 

hiervan waren de sterk gedaalde inkomsten door de weg

kwijnende handel en scheepvaart. In 1787 werd in Hoorn 

openbaar aanbesteed het uitbaggeren van het Grote Gat, 

het Molengat en de Westerhaven. Dit werk werd voor 

f 60.000 aangenomen en uitgevoerd met behulp van vlet

ten, modderschuiten en met de baggerbeugel.30 In 1787 

geschiedde in Enkhuizen het afgraven van de voor de haven 

gelegen zandbank eveneens met de hand.31 De tijden 

waren slecht en dat bleef voorlopig zo. In 1800 werd de 

Hoornse moddermolen verkocht.32 

HET BELANG VAN NIENG 

Uitontwikkelde techniek 

Het onde rwerp van dit artikel heeft te maken met hout

bouw. De omvang en de afwerking van hetgeen werd ver

vaardigd is in onze ogen wellicht grof maar dat komt 

omdat de sterkte en geschiktheid van de gebruikte mate

rialen nu eenmaal beperkingen oplegden. Echter, alleen al 

het feit dat de diepmolen ongeveer twee eeuwen is ge

bruikt, wijst erop dat we de kennis en ervaring van destijds 

niet moeten onderschatten 

Volgens Schilstra zou een gecombineerde aandrijving en 

voortbeweging van een baggermolen een onmogelijk zwa

re belasting voor de paarden betekenen en hij betwijfelt 

dan ook of dit met succes in praktijk is gebracht.33 Die 

twijfel omtrent de paarden is onterecht, gezien het aantal 

paardenmolens dat in verschillende steden in gebruik is 

geweest. Door de jakobsladder op een geschikte diepte te 

verstellen kon de baggercapaciteit van de molen worden 

gedoseerd, waardoor overbelasting van de dieren kon 

worden voorkomen. Bovendien zal de praktijk hebben uit

gewezen wat de optimale breedte was van de slede en de 

beitels, want ook die bepaalden immers de baggercapaci

teit en de optredende weerstand. 

Bos noemt als belangrijk bezwaar van de moddermolen 

dat zeer grote wrijving en slijtage zouden optreden door 

de omvang en het gewicht van de bewegende delen. Maar, 

zoals gezegd, wijzen de grotere omvang en de indirecte 

aandrijving juist op het fe it dat men paarden gebruikte . De 

Gaande werk octrooimodel Nieng 

44 

Tek: RdK2003 

Schematische voorstelling van de diepmolen met het aantal 
kammen (tanden) per rad. Een haakse overbrenging beperkt in 
de mo/enbouw de slijtage maar vergt we/ extra tussenassen. De 

eindverhouding bedraagt bij het mode/ I :0, 9 2. Het zeskant 

draait dus ongeveer even snel als de aandrijving. Tekening geba

seerd op het octrooimodel in het Westfries Museum. 

afmetingen van de mach ineonderdelen zijn voornamelijk 

een gevolg van de door de overbrengve rhoudingen optre

dende zware belasting. De machines draaiden relatief traag 

net als windmolens, waarbij wel grote druk optrad maar 

weinig wrijving. Zo geeft Sipman aan dat de kammen van 

een molenwerk bij voldoende onderhoud wel tientallen 

jaren meegingen .34 

De benodigde materialen, de ambachtslieden en de erva

ring waren in de tijd van Nieng direct beschikbaar. Hij wist 

enkele reeds bestaande technieken te verbeteren en dit 

voldeed blijkbaar aan de behoefte, want de vindingen zijn 

nog lang te herkennen bij latere molens. De paardenmolen 

met jakobsladder heeft lang dienst gedaan omdat het, 

gezien de optredende kinderziekten, nog te vroeg was 

Gaande werk moddermolen 18e eeuw 
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Schematische voorstelling van een /Be eeuwse moddermolen 

met het aantal kammen (tanden) per rad. Kenmerkend voor de 

mo/enbouw zijn de aantal in elkaar grijpende kammen. Ze vor
men een ondeelbare breuk waardoor de slijtage gelijkmatig is . 
Links zien we het zeskant en rechts de paardenaandrijving. De 
eindverhouding levert een lichte versnelling op ( I: 1,2 7). Tekening 
gebaseerd op het Groot algemeen moolen-boek ( I 7 61 ) 



voor het toepassen van ijzeren kettingemmers. 

Bij het octrooimodel vinden we de genoemde vernieuwin

gen slechts ten dele terug maar we kunnen de veranderin

gen van Nieng afleiden van andere gegevens.Van de verbe

tering uit 1632 zijn geen afbeeldingen bekend; de verbete

ring uit 1651 herkennen we op achttiende-eeuwse afbeel

dingen van baggermolens. 

Conclusies 
Het voorgaande toont volgens mij voldoende aan dat 

Nieng, samen met Reyers en met zijn zoon, de opvolger 

bouwde van de door een tredmolen aangedreven bagger

molen met jakobsladder. Verder is het aannemelijk dat 

Nieng als eerste het zeskant toepaste, mogelijk was hij ook 

de uitvinder van deze verbetering maar de bronnen laten 

ons op dit punt in de steek. Nieng verbeterde in elk geval 

de werking van de molen, eerst door het verplaatsen van 

de windas en later door de paarden in te zetten voor beide 

noodzakelijke bewegingen van de molen. Hierdoor is het 

zeker dat hij als eerste een door paarden aangedreven bag

germolen bouwde die in de praktijk goed bruikbaar bleek. 

Twee gunstige omstandigheden kunnen hebben bijgedra

gen aan het succes van deze diepmolen. In de eerste plaats 

het feit dat in de haven van Hoorn zacht slib werd gebag

gerd waardoor het risico voor schade beperkt was en de 

machine de kans kreeg zich te bewijzen. In de tweede 

plaats kan het feit dat Nieng molenaar was, wellicht (want 

van andere octrooihouders is het beroep niet steeds dui

delijk) een voordeel zijn geweest bij het oplossen van 

onvermijdelijke kinderziekten. 
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Geen spoor van Doelengebouw 

Na de opgravingen aan de Westerdijk/Breed had de 

Archeologische Dienst alweer een volgend project op de 

agenda. Na de sloop van het pand Oude Doelenkade 55 

zou op deze plek gezocht gaan worden naar resten van het 
Doelengebouw. Volgens Cees Aay, archeologisch veldtech

nicus bij de Archeologische Dienst, heeft dit gebouw hier 

waarschijnlijk tot ongeveer 1526 gestaan. 

In 1524 werd een terrein aangekocht dat nu nog steeds 

de naam Doelenplein heeft en dienst doet als parkeerter

rein. Aan de zijde van de Achterstraat werd in 1586 

de St. Jorisdoelen gebouwd, in 1614 gevolgd door 

St. Sebastiaansdoelen voor de Jonge Schutters. Hierdoor 

verdwenen de schutters van hun plek aan de Oude 

Doelen kade. 
Op dinsdag 7 oktober j.I. konden de spaden weer tevoor

schijn gehaald worden. De verwachtingen van Cees Aay 

waren hoog gespannen want op deze plek moest toch wel 

iets bijzonders te vinden zijn. Daarom was de teleurstelling 

des te heviger toen er na een hele dag graven, tot op 

4 meter diepte, totaal niets te vinden bleek. Op de plaats 

van het afgebroken huis is ooit een kolen- en oliehandel 

gevestigd geweest. "Dat konden wij bij het graven du idelijk 

merken: de grond was behoorlijk vervuild. Maar onze 

moeite werd niet beloond en daarom hebben we de put 

maar weer dichtgegooid. Wij gaan onze energie nu steken 

in een ander project: het l 4e eeuwse klooster Nieuwlicht 

aan de Blokweer," aldus Cees Aay. 

Frans Zack 

Dat de archeologen aan de Oude Doelenkade op vervuil

de grond stuitten was niet zo verwonderlijk. Op deze 

plaats aan de Oude Doelenkade was al in 1928 een vesti

ging van de N.V. Bataafsche Import Mij. te vinden. Deze 

onderneming hield zich bezig met de handel in benzine, 

petroleum, gas- en smeerolie. 

Op deze plaats aan de Oude Doelenkade zocht de archeologi
sche dienst vergeefs naar sporen van het Doelengebouw. 
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Terugblik op 25 jaar kwartaalblad 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze vereniging voor het 

eerst een eigen kwartaalblad uitbracht. De vereniging telde 

in die jaren nog juist geen 300 leden dus het blad ver

scheen in een veel kleinere oplage dan nu . Dit heeft als 

gevolg dat de eerste exemplaren van het kwartaalblad nu 

sporadisch te vinden zijn. Om nu een indruk te geven van 
wat er 25 jaar geleden binnen onze vereniging speelde, 

hebben wij dit jubileum aangegrepen om een terugblik te 

maken. In deze laatste ronde gaan we terug naar de eerste 

jaargang nummer vier, dat verscheen in november 1979. 

Dit nummer bestond uit 24 pagina's en telde slechts zes 

foto's . 

Opvallend is een artikel dat geschreven werd door Leo 

Hoogeveen, nog altijd als redactielid aan het kwartaalblad 

verbonden. Leo stelt zich te weer tegen de sloop van het 

voormalige schoolgebouw aan het Kerkplein. Wie het arti

kel leest, zal bemerken dat men met een terecht zeer boze 

Leo Hoogeveen te maken heeft. Op de plaats van het afge

broken schoolgebouw moest een complex voor jongeren

huisvesting komen. Leo schrijft hierover: "Wat opvalt bij 

het ontwerp voor de jongerenhuisvesting is de smakeloos

heid van het gebouw. Is er nu werkelijk niemand te vinden 

die een weliswaar eigentijds, maar toch wat fantasierijker 

en een meer in het oog lopend gebouw kan ontwerpen, 

zonder dat dit overigens disharmonieert met het St. Jans 
Gasthuis?" 

Nu, 25 jaar later, kan men stellen dat Leo het toen al bij

zonder goed heeft gezien. Op donderdag 4 november 1999 
kopte het Noordhollands Dagblad:"Miskleun aan Kerkplein 

Frans Zack 

moet fraai worden." Het blad schrijft verder:"Een miskleun 

in het historische stadsgezicht. Zo was regelmatig de 

beschrijving die het moderne complex voor jongerenhuis

vesting aan het Kerkplein in Hoorn kreeg toebedeeld . Nog 

maar negentien jaar oud , maar desondanks al in de steigers 

voor een 'cosmetische opknapbeurt': de woningstichting 
Hoorn wil dat de gevels veel mooier worden." 

Terug nu weer naar het verhaal van Leo Hoogeveen, die 

een interessante beschrijving geeft van het ontstaan en de 

bouw van de oorspronkelijke school. "De Openbare Eerste 

Burgerschool was in 191 1 behoorlijk uit haar jasje ge

groeid. In de vijf lokalen van het gebouw, waarvan er één in 

latere tijd was aangebouwd, werd les gegeven aan acht van 

de negen klassen ; een klas was tijdelijk ondergebracht in 

een lokaal van het Protestantse Weeshuis. In opdracht van 

burgemeester en wethouders ontwierp gemeentearchitect 

Faber een plan tot vergroting van de school, dat op 31 

januari 191 1 door de gemeenteraad werd goedgekeurd; 

het omvatte het slopen van het achterste (vijfde) lokaal en 

van de voorgevel en het maken van een verdieping op de 

bestaande vier lokalen en van een nieuwe voorgevel. De 

verbouwing werd op 4 april 191 1 aanbesteed en gegund 

aan de Hoornse aannemer J. van Petten jr. voor de som van 
f 9.640,-. 

De meisjes, die op 2 oktober 191 1 waren teruggekeerd 

naar het Kerkplein, hebben niet lang van het nieuwe 

schoolgebouw geprofiteerd. In 1915 werd hun school 

samengevoegd met de Eerste Burgerschool voor Jongens 

en ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Draafsingel. 

Inmiddels had de gemeente ver

Het Kerkplein rond 1960 met rechts, noast het St. Jans Gasthuis, het Hopgebouw 

gevorderde plannen ontwikkeld 

om haar naai- en breischool om 

te zetten in een all-round 'vak

school voor meisjes', voorloper 

van de Huishoud- en Industrie

school. Oorspronkelijk werd 

een terrein aan de Draafsingel , 

vlak bij de Rijks-HBS, voo r de 

bouw van deze school bestemd. 

De hoge kosten echter vorm

den , gezien de onzekere tijds

omstandigheden, een te ernsti

ge belemmering om dit bouw

plan door te zetten. Men moest 

toen gaan omzien naar een 

bestaand gebouw dat voor dit 

doel kon worden ingericht. Vele 

gebouwen passeerden de revue 

en uiteindelijk viel het oog op 

de leeggekomen school aan het 
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In september 1982 was de sloop van het Hopgebouw een feit 

Kerkplein. De gemeente kon het ernaast gelegen huis op 

nummer 37, daterend uit 1880, kopen van W. Opmeer voor 

f 7.500,-. Het zou worden bestemd tot woning voor de 

conciërge (beneden) en de directrice (boven) van de vak

school. Aan de voorgevel kwam een aanbouw met een 

verdieping, beneden bestemd voor fietsenbergplaats en 

wachtkamer. De achterzijde van het gebouw werd ver

lengd met een keuken op de begane grond en een lokaal 

voor costuumnaaien boven. De verbouwing, gegund aan de 

Hoornse aannemer Pieter Lugtig voor de som van 

f 15.698,-, vond plaats in 1917; op 3 december van dat jaar 
werd het gebouw als vakschool in gebruik genomen. 

Sinds die datum staat het bouwwerk, dat wij nu als het 

voormalige clubhuis 't Hop kennen, in zijn huidige vorm aan 

het Kerkplein , als de jongste rechterbuurman van het Sint 

Jans Gasthuis." 

Voorgeschiedenis 
"Het mij oudst bekende belendende perceel is de klokke

toren, die te zien is op een prent van Pronk uit 1727 (waar

op ook het vier jaar oude huis op nummer 40 in alle glo

rie voorkomt). In de l 9e eeuw stond op deze plek een 

woonhuis, laatstelijk bewoond door een zekere Kolkman. 

In 1858 besloot de toenmalige regering tot de aanleg van 

een telegraaflijn van Wormerveer over Purmerend, Hoorn 

en Enkhuizen naar de Friese kust, om daar aan te sluiten 

aan de bestaande lijn te Sneek. Aan de gemeente Hoorn 

werd verzocht om te zien naar een gebouw, waarin het 

telegraafkantoor kon worden ondergebracht. In overleg 

met Rijkswaterstaat viel de keuze uiteindelijk op het huis 

van Kolkman; dit was erg gunstig gelegen omdat de draag

leiding voor de telegraaf zou gaan lopen langs het Breed, 

de Turfhaven, Gouw en Nieuwstraat. Het huis werd ver

bouwd tot telegraafkantoor, terwijl een gedeelte als woon

huis aan een particulier werd verhuurd; de voorgevel, 

waarvan ik helaas geen afbeelding heb gevonden, bleef be

houden in zijn oorspronkelijke vorm. 
In 1878 werd het telegraafkantoor elders in de stad onder

gebracht; het oude gebouw werd drie jaar later voor 

afbraak verkocht voor de som van f 760,- om plaats te 

maken voor een meisjesschool naar ontwerp van gemeen

tearchitect Hennink. Het gebouwtje bevatte vier lesloka

len, een spreekkamer, een berghok en privaten, alles op de 

begane grond. Op foto's van het Gasthuis uit de periode 

1881-191 1 is steeds de uiterste linkerkant van het school

tje te zien; een bouwtekening uit 1881 geeft ons een beeld 

van de gehele, niet onaardige voorgevel. Dertig jaar later 

maakte hij plaats voor het huidige bouwwerk, dat thans in 

zijn voortbestaan ernstig bedreigd wordt:' 

Afbreken 
"Nu valt over smaak niet te twisten. Men kan treuren over 
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"Wat moet je weten voordat 

je besluit een gebouw af te 

breken, afgezien van de toe

stand waarin het verkeert en 

de ouderdom die het heeft?" 

Als voorbeeld noemt Leo o.a. 

het stadhuis dat ooit op de 

Rode Steen heeft gestaan: 

St. Jans Gasthuis met rechts het gebouwtje dat bij de meisjesschool hoorde (rond 1908) 

"Men heeft in 1797 zonder 

veel omhaal het stadhuis op 

de Rode Steen gesloopt; het 

heeft maar een haar ge

scheeld of we hadden in 

Hoorn niet één stadspoort 

meer over; het Admiraliteits

gebouw is in de jaren 1860 

opgeofferd aan een nieuw 

stadsziekenhuis: dat zieken

huis moest er natuurlijk ko

men , maar was er echt geen 

het verdwijnen van 't Hop of niet. De zaak wordt evenwel 

anders als men ziet wat voor bouwsel de plannenmakers 

er voor in de plaats willen zetten. (Zie het Noordhollands 

Dagblad van 30-7-'79). Dan slaat de schrik je om het hart 

en worden ook angstvisioenen over een twintig verdiepin

gen tellende parkeergarage op de plaats van de Grote 

Kerk, waarvan ik nog altijd niet helemaal bevrijd ben, weer 

heviger. 

Het gebouw van 't Hop is wel eens kitsch genoemd, en 

werd dan vergeleken met het drieëneenhalve eeuw oude

re St. Jans Gasthuis. Wanneer je voor beide gebouwen 

staat, vooral 's avonds laat als het stil en donker is gewor

den, bekruipt je onwillekeurig de gedachte dat Faber de 

bouw van het Gasthuis naar de kroon heeft willen steken. 

Tegen de charme van dat gebouw is natuurlijk niets be

stand; het is ook niet helemaal eerlijk twee gebouwen, die 

zo'n groot tijdsverschil overbruggen, met elkaar te verge

lijken. Noem de schepping van de gemeentearchitekt voor 

mijn part kitsch, je moet Faber in elk geval nageven dat hij 

met zijn ontwerp blijk heeft gegeven van het besef, dat de 

school op een historische plek zou verrijzen. 

Het gebouw moet dus nodig worden afgebroken.Waarom? 

Omdat het, volgens een krantebericht, technisch zowel als 

brandpreventief in zo'n slechte conditie is, dat een opknap

beurt gauw anderhalf miljoen gulden gaat kosten. Wel, de 

schuld daarvan moeten we toch zoeken bij de eigenaar, in 

dit geval de gemeente Hoorn, die het pand dus jarenlang 

verwaarloosd moet hebben. De slechte conditie was er 

niet geweest als het gebouw regelmatig zou zijn onder

houden, en het zou dan ook zonder overdreven veel moei

te en uitzonderlijk hoge kosten behouden kunnen blijven." 

Monumentenzorg 

Vervolgens stelt Leo Hoogeveen in zijn artikel de vraag: 
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ander terrein beschikbaar? 

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de vele die er te 

geven zijn van gebouwen van voor 1800 die we hebben 

gesloopt, nog afgezien van bouwwerken die we door een 

katastrofe zijn kwijtgeraakt, onze monumentale Grote 

Kerk in 1838 op de eerste plaats. 

Nu betreuren we de tomeloze sloopwoede van onze l 9e

eeuwse voorvaders in hun paardendraf naar de vooruit

gang; laten we oppassen dat onze 21 e-eeuwse nakomelin

gen ons niet zullen verwijten, dat we met onze benzine

slurpende mechanische paarden waardevolle geestespro

dukten, die ook l 9e- en 20e-eeuwse bouwwerken kunnen 

zijn, in onze vlucht naar ruimte- en computertijdperk met 

niets-ontziende kracht omvergereden hebben. 

We moeten erg zuinig zijn op de bouwprodukten van de 

laatste anderhalve eeuw, juist ook omdat ze nog in vrij gro

ten getale aanwezig zijn, en onze persoonlijke smaak niet 

bepalend laten zijn voor wat we wel of niet afbreken. 

Degenen, die omstreeks 1820 de oude Oosterpoort heb

ben afgebroken, zullen dat oosters aandoende gebouw 

wellicht ook kitsch gevonden hebben. Waarom laten we 

het oordeel over bijvoorbeeld 't Hop dan niet over aan de 

mensen die na ons komen, en gunnen we hen niet het 

grote voorrecht dat oordeel te vormen, niet aan de hand 

van afbeeldingen in een boek, maar wandelende op het 

Kerkplein zelf. Wat zouden wij er niet voor over hebben 

het Grote Oost te kunnen overzien vanaf één van de 

torens van de oude Oosterpoort?" 

Leo kondigt vervolgens aan een artikel te gaan vervaardi

gen over de scholen die tussen 1900 en 1925 zijn neerge

zet. Ook stelt Leo dat er een inventarisatie moet komen 

van alle bouwwerken in Hoorn, van de vroegst bekende 

gegevens tot de nog niet bewoonde huizen in de Grote 

Waal en Risdam, van de Hoofdtoren tot de derde Sterflat, 

van de Peperstraat tot de Mercuriushof, van het Sint Jans 



Gasthuis op het Kerkplein tot dat aan de Maelsonstraat. 

Terug nu weer naar het Kerkplein anno 1979, waar het 

pand van de voormalige Burgerschool voor Meisjes op het 

punt staat gesloopt te worden. Leo Hoogeveen wordt 

schrijvende voort al bozer om dit besluit en haalt scherp 

uit naar de plannenmakers. 

Nieuwbouw 
"Keren we terug naar de plannen die 'men' (wie is e igenlijk 

verantwoordelijk voor het ontwerp?) met de na de kenne

lijk onvermijdelijke sloop vrijgekomen ruimte heeft. Wat 

valt ons dan in de eerste plaats op? Dat men het woonhuis 

Kerkplein 37 uit 1880 voor het gemak maar even mee

sloopt. Want, zo hebben De Hooge Hoornse Heeren Het 

Bepaaldelijk Bepaald: Er Zal Jongerenhuisvesting Zijn Op 

Het Kerkplein. Dus slopen we niet alleen 't Hop maar ook 

het huis ernaast. 

Nu zal ik de laatste zijn die het belang van huisvesting van 

jongeren, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens 

niet onde rkent. In een histo rische binnenstad behoort men 

echte r uit te gaan van de feitelijk aanwezige situatie, en de 

bestemmingen die men aan de bestaande gebo uwen wi l 

geven hie raan aan passen. Het belang van het pand, het 

monu ment behoort vooro p te staan, de bestemmi ng moet 

daaraan ondergeschi kt gemaakt wo rden. Als we de zaken 

gaan omdraaien is het einde zoek. 

Jongerenhu isvesting? Sloop de Synagoge maar! Een bank

gebouw? Zet de oude huizen maar in een museum! Een 

parkeergarage? Breek de Grote Kerk maar af! Als 't Hop 

aan het Kerkplein dan gesloopt moet worden om financie

le en bouwtechnische redenen, en men wil de vrijgekomen 

ruimte gaan benutten voor jongerenhuisvesting, laat men 

die bestemming dan tot het te slopen gebouw beperken en 

niet onnodig nog meer tegen de vlakte gooien, zoals groot

winkelbedrijven en bankgebouwen soms grote gedeelten 

van straatwanden aan hun doeieinden opofferen." 

Smakeloosheid 
"Wat opvalt bi j het ontwerp voor de jongerenhuisvesting 

is de smakelooshe id en saaiheid van het gebouw. Is er nu 

werkelijk niemand te vinden die een weliswaar e igentijds, 

maar toch wat fantasier ijker en meer in het oog lopend 

gebouw kan ontwerpen, zonder dat dit ove rigens dishar

mon iëert met het St. Jans Gasthuis? Hedendaagse archi

tekten konden en kunnen zich in het huidige Groot

Hoorn, zowel in de ve le o pen gaten in de bi nnenstad al s in 

de uitgebreide buitenwijken volop uitleven; zij hebben 

daarbij naar mijn smaak meer dan eens bewezen in staat te 

zij n aantrekkeli jke en moderne gebouwen en huizen te 

ontwerpen. De schoonheid van een gebouw, en natuurli jk 

ook de smakeloosheid ervan, bl ijft een subjekt ief gegeven. 

Wanneer de bewoner of gebruiker er zich volkomen t hu is 

en behaagli jk kan voelen, en de voorbi jgange r, na een eer

ste plezierige verrassing, bi j nadere beschouwing een warm 

gevoel van bewondering door zich voelt gaan, is de archi-

tekt m.i. geslaagd. De binnenstad moet een aangename 

plaats zi jn om te vertoeven. Je moet er op een bankje 

onder een boom of op de rand van een klaterende fontein 

in stilte kunnen genieten van de ruimte om je heen, en er 

niet als een opgejaagd beest doorheen hoeven jakkeren, 

snakkend naar rust, stilte en schone lucht, en zonder iets 

op te merken van het mooie dat er nog is. 

Het besloten Kerkplein zou zo'n oase van rust kunnen 

worden, het Piazza Navona van Hoorn. En deze unieke plek 

verdient een uniek gebouw. De school van Faber voldoet 

naar mijn smaak aan dit kriterium. Wellicht denken maar 

weinig mensen er zo over; wat betreft het ontwerp voor 

de jongerenhuisvesting, kan ik slechts de woorden van de 

direkteur van Monumentenzorg uit 1932 tot de mijne 

maken: dit plan is van zo buitengewoon minderwaardige 

hoedanigheid, dat uitvoering daarvan een ramp voor de 

omgeving zou betekenen." 

Het gloedvolle betoog van Leo Hoogeveen heeft niet 

mogen baten. De slopershamer maakte korte metten met 

het beeldbepalende ontwerp van architekt Faber. In 1982 

kon , wat men later zou noemen: de klomp beton, in 

geb rui k worden genomen. In het Noordhollands Dagblad 

van 4 november 1999 stelt de heer Schakel, di recteur van 

de toenmalige woningsticht ing Hoorn:'Het is nat uurlijk erg 

schrijnend dat dit gebouw ooit is neergezet naast de 

Boterhal, een van de mooiste mo nu menten van de bin nen

stad': Leo Hoogeveen had het bijzonder goed gezien, toen 

al in 1979. 

Ander nieuws 
Terug nu weer naar het kwartaalblad nummer 4 van 1979. 

K. Korpershoek jr. schreef een artikel over de lijnbanen van 

Hoorn. "Op de plattegrond van P. Utenwael uit 1596 is 

reeds te zien dat zich over de gehele lengte van het 

Baatland (aan de kant van de Vluchthaven) zo'n li jnbaan uit 

strekte . De eerste touwslagerij stond op de plaats waar 

thans de Merenstraat (de vroegere Pau l Krugerstraat) 

gelegen is. De tweede bevond zich tussen de huid ige hor

logemakersvakschool (De Villa) en Drukkerij 

Noordholland. De de rde - 400 meter lang - was gelegen 

op de plaats waar men nu de J.Pz. Coenstraat aantreft. Op 

de plattegrond van A. Doesjan uit 1794 bl ijkt dat er zelfs 

nog een touwbaan bijgekomen is." 

De eerste nummers van ons blad mochten dan wel primi

tief in el kaar zitten, de kwalite it van de inhoud was er niet 

minder o m. De vereniging had in die dagen dan ook de 

beschikking over een ijze rsterk redactieteam met namen 

als J. O nstenk, L. Hoogeveen, J. Dijkstra, H. Saaltink,J . Buiten, 

C. Kuppe rs en W. Vingerhoed. Daarbij droeg Bas Baltus 

natuurlijk ook regelmatig een zeer deskund ig steentje bi j. 

Het zou int e ressant zijn om te kunnen lezen hoe men ove r 

25 jaar over o ns huidige redactieteam denkt. Voo r o ns is 

het in ieder geval een genoegen om telkens weer een blad 

te creëren met, naar wij hopen een voor de lezer interes

sante inhoud. 

163 



Rondje cultuur 

Evenals vorig jaar heeft Oud Hoorn meegedaan met het 

zogenaamde 'Rondje Cultuur'. Voor de klassen van het 

voortgezet onderwijs, die starten met het vak Cultureel 

Kunstzinnige Vorming (CKV), wordt sinds verleden jaar dit 

rondje cultuur georganiseerd. Het doel is dat de leerlingen 

kennis maken met de culturele- en erfgoedinstellingen in 

Hoorn. De grootscheepse organisatie hiervan is in handen 

van de Stichting Museaal en Historisch Perspectief van de 

provincie Noord-Holland en de Stichting Kunstzinnige 

Vorming West-Friesland. 

De leerlingen zijn vanuit ons verenigingsgebouw in kleine 

groepjes met docenten de stad in gegaan, onder de stimu

lerende begeleiding van de gidsen Gerard Beemsterboer 

en Marjan Godvliet. Gewapend met een polaroidcamera, 

zijn ze drie foto's gaan maken. Eén van een monument dat 

volgens hen bewaard moet blijven, één van een nieuw 

gebouw dat voor de toekomst bewaard moet blijven en 

één van een nieuw gebouw dat wel gesloopt mag worden. 

Deze foto's zijn op een daarvoor bestemd formulier 

geplakt en de argumenten voor hun keuze hebben de jon

gelui erbij geschreven. 

Marit Veerman 

Oude gebouwen die volgens de leerlingen moeten blijven 

zijn onder andere: de Bossupanden op de Slapershaven, de 

Hoofdtoren, het oude stadhuis, de Waag, het Westfries 

Museum en het Kaagpand op het Breed. 

Nieuwe gebouwen die voor de toekomst bewaard moeten 

blijven zijn: de nieuwe schouwburg, het pand boven de 

stadsapotheek op het Jeudje, de panden langs de 

Karperkuil en ook 'het Kroegje' op het Kerkplein{!) 

Nieuwe gebouwen die wel gesloopt mogen worden zijn: 

buurtcentrum het Hop aan het Gerritsland, de winkel van 

De Bleek op het Breed, V&D, de 'skischans' aan de 

Binnenluiendijk, de oude schouwburg, een paar nieuwe 

panden op de Nieuwendam, het oude pand naast de voor

malige Winstonbioscoop en het nieuwe 'Collosseum' bij de 

Oosterpoort. 

In de nabije toekomst zullen de foto's worden geëxpo

seerd in ons verenigingsgebouw en wellicht ook in de deel

nemende scholen. 

Ook dit jaar is wat ons betreft het project weer zeer 

geslaagd te noemen! 

Ook leerlingen van s.g. Werenfridus namen deel aan 'Het Rondje Cultuur'. Van klas H4R ziet u hier, ge~ankeerd door gids Gerard 
Beemsterboer links en rechts bestuurslid Marit Veerman, in willekeurige volgorde: Jan Wolter Tensen, Annemieke Leek, Maarten 
Mulders, Dennis van der Stoel, Sander Foen-A-Foe en Sietse Meijer 
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Van de bestuurstafel 

De contributie voor 2004 
Met dit kwartaalblad ontvangt u de acceptgirokaart om de 
jaarlijkse contributie te voldoen. En, hoewel het dure dagen 
zijn zo tegen het eind van het kalenderjaar, verzoeken wij 
u vriendelijk om tijdig uw lidmaatschap financieel kracht bij 
te zetten. Een actief Oud Hoorn heeft ook financieel uw 
steun hard nodig. 
Gelukkig behoeft ook voor 2004 de minimale jaarlijkse bij
drage niet verhoogd te worden. De huidige financiële posi
tie geeft daar geen aanleiding toe. 

Actie behoud orgel kerk Eikstraat 

Een projectontwikkelaar heeft het gemeentelijk monument 
Eikstraat 1 gekocht van de Hoornse Vereniging van Recht
zinnig Hervormden. Het plan is om in het kerkgebouw een 
aantal appartementen te ontwikkelen. Oud Hoorn heeft 
zich in de Monumentencommissie niet verzet tegen dit 
voornemen omdat daarmee in ieder geval het monument 
behouden blijft voor de stad. 
Minder zeker zijn we dat het rijksmonumentale orgel voor 
Hoorn behouden kan blijven. Dat orgel is gebouwd in 1784 
door Johannes Pieter Künckel, bouwer van kabinet- en 
huisorgels en een zogenaamd orchestrion. Opdrachtgever 
was notaris Abr. Petersen uit Delft. Het geheel bestaat uit 
684 pijpen, 1 1 registers, twee klavieren en een aangehan
gen pedaal. In 1814 is het naar Gouda gekomen. 
Acht jaar later wordt het verkocht aan de Oud-Katholieke 
parochie Schiedam. De archieven vermelden een grondige 
restauratie in 1839 voor het bedrag van f 520,-. 
In 1865 gaat het orgel voor vijfhonderd gulden naar Odijk, 
naar de Nederlands Hervormde gemeente aldaar. In 

A.G.F. van Weel, voorzitter 

Hoorn arriveert het muziekinstrument in 1933 (bouwjaar 
Eikstraatkerk) waar het een vaste plaats krijgt in de kerke
lijke erediensten. Veertig jaar later, in 1973, bedragen de 
restauratiekosten ruim f 82.000,-. In april 2002 heeft orga
nist Mark Heerink op verzoek van de gemeente Hoorn 
een rapport over de staat van het orgel gemaakt. Een citaat 
daaruit:"Een van de belangrijkste monumenten uit de huis
cultuur van de achttiende eeuw. Dat dit in een monumen
tenstad als Hoorn niet echt opvalt, kan dan ook een 
bedreiging zijn voor dit muzikale juweel". 
Samen met de Stichting Concertfonds Hoornse Orgels 
heeft Oud Hoorn het initiatief genomen te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om het orgel voor de stad te 
behouden. Uitgangspunten bij dat onderzoek zijn dat de 
huidige eigenaar bereid is om het orgel af te staan én dat 
het monument een muzikale functie behoudt, dat wil zeg
gen regelmatig bespeeld blijft worden. Inmiddels zijn er 
twee formele bijeenkomsten geweest waarbij alle betrok
ken partijen, inclusief vertegenwoordigingen van de groot
ste politieke fracties, aan tafel zaten. Ook is er achter de 
schermen veel informeel overleg geweest. Bekend is dat 
Hoorns gemeentebestuur geen monumentenvergunning 
afgeeft tenzij het een verplaatsing binnen de stad betreft. 
De gemeente heeft een schriftelijke inventarisatie gehou
den onder alle kerkelijke organisaties naar de belangstelling 
voor het orgel. Die belangstelling is daadwerkelijk getoond. 
Daarmee is bij ons de hoop op een goede afloop aange
wakkerd. Het laatste woord is evenwel nog niet gesproken. 
Wij houden u op de hoogte. 

Het jaar van de boerderij: een stolp gered! 
Zeer ingenomen zijn we met de plannen om de stolp
boerderij aan de Lageweg 16 een nieuwe bestemming te 
geven en daarmee haar voortbestaan weer voor tientallen 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Begin 2004 verschijnt deel 5 van de Hoornse Histo

rische Reeks. Dit keer betreft het een ruim 200 pagina's 

tellend boekwerk in veelkleurendruk onder de titel: "30 

Jaar Stadsherstel" met als ondertitel:"Met het oog op de 

stad van morgen". Het is een prachtig boekwerk gewor

den waaraan met veel zorg is gewerkt, niet in de laatste 

plaats door architectuurhistorica Olga van der Klooster. 

De leden van Oud Hoorn hebben bij dit kwartaalblad 

een brochure over het boek ontvangen. Met behulp 
daarvan worden zij in staat gesteld nu reeds in te teke

nen op deze publicatie. Daarmee wordt niet alleen uw 
naam in de lijst 'voorintekenaars' opgenomen maar ont

vangt u het boek tevens tegen een gereduceerde prijs 

(winkelprijs € 29,50). Een àanrader! 

Direct na de presentatie is het werk uiteraard ook te 

koop in de winkel van het Oost-Indisch Pakhuis. 

165 



jaren veilig te stellen. De boerderij stamt uit 1903 en is dit 

jaar dus precies een eeuw oud. Begin 2002 heeft de 

gemeente Hoorn de stolp aangekocht van de familie Peet

oom, feitelijk om te voorkomen dat deze gesloopt zou 

worden. Daarbij speelde een rol dat de locatie van de 

boerderij een bedrijfsbestemming kende; sloop gevolgd 

door nieuwe kantoorbebouwing was daardoor niet uitge

sloten. 

Als mogelijke nieuwe functie voor de boerderij werd ge

dacht aan een bijzondere vorm van wonen. Uiteindelijk is 

gekozen voor zelfstandige huisvesting van lichamelijk en/of 

geestelijk gehandicapten: het uiteindelijke plan bevat acht 

woningen voor jongeren en acht zorgappartementen. Alle 
woningen worden binnen de bestaande bouw gerealiseerd. 

Tegen deze achtergrond is de boerderij doorverkocht aan 

lntermaris Woondiensten met de restrictie dat het 

gebouw in stand wordt gehouden. 
Oud Hoorn is blij met deze ontwikkeling die harmonieus 

past in het beeldkwaliteitsplan 'De Linten' . Zij vertrouwt 

erop dat de nog in 2002 door haar onderscheiden woning

stichting er alles aan zal doen om dit project tot een monu
mentaal succes te maken . De restauratie van de voormali

ge directeurswoning aan het Gerritsland dient wat dat 

betreft als goed voorbeeld. 

Bezichtiging Lourdeskapel Zwaag 
De Oud Hoorn-onderscheiding 2003 is tijdens de afgelo

pen najaarsledenvergadering uitgereikt aan de vrijwilligers

groep die zich bijzonder heeft ingezet voor de restauratie 

DONDERDAG 13 NOVEM BER 2003 
een lezing over: 

INTERIEUR S 
VAN WESTFRIESE 

BOERDERIJEN 
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toegelicht door drs. Harold Bos 

lokatie: 

THEATER VAN HET PAKHUIS, ONDER DE BOOMPJES 21 
aanvang: 20.00 uur - toegang: € 2,50 

reserveren: 0229 - 27 35 70 
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van de Lourdeskapel Zwaag. Onmiddellijke werd daarbij uit 

de vergadering de vraag opgeworpen wanneer de kapel 

door de leden van Oud Hoorn te bezichtigen is. Welnu de 

leden van de vereniging zijn van harte welkom tijdens de 

speciale openstellingen op: 

• zaterdag 3 januari 2004 tussen 10.00 en 12.00 uur 

• zaterdag 10 januari 2004 tussen 10.00 en 12.00 uur 

De kapelcommissie stelt het bezoek zeer op prijs en no

digt de leden van Oud Hoorn van harte uit. 

In een brief aan het bestuur heeft zij nogmaals haar erken
tel ijkheid voor de onderscheiding uitgesproken: "Het zal u 

niet verbazen dat wij ons hierdoor bijzonder vereerd heb

ben gevoeld". Ook de toekenning van € 1.000.- door Oud 

Hoorn ter ondersteuning van het kostbare en ambitieuze 

restauratieproject is bijzonder gewaardeerd . 

Een nieuwe affiche (zie links) 
De afgelopen maanden zijn de bestuursleden Marit 

Veerman en Margot Veerman druk doende geweest om 

samen met ontwerper Eva Kleintjes te komen tot een 

goed ontwerp voor een eigentijds Oud Hoorn-affiche. Het 
nieuwe ontwerp sluit qua stijl direct aan bij eerder 

PR· :nateriaal van de vereniging: herkenbare vakjes stads
beeld, de rode steunkleur en aankondigingen in een strak 

lettertype. Het bestuur is blij met het opvallende ontwerp 
en verwacht nu nog meer mensen bij de lezingen, de film

voorstellingen en de stadswandelingen. 



Een wonderlijke ontdekkking:Andreas Cellarius 
(c. 1596 - 1665) 
Op vakantie in Californië (USA) ontdekte Oud Hoorn-vrij
williger Piet Duursma in een boekenwinkel bij toeval een 
doos met kaarten met afbeeldingen van Andreas Cellarius. 
Deze voormalige rector van de Hoornse Latijnse School 
geniet weinig bekendheid in de stad, hoewel het Westfries 
Museum een aantal jaren geleden een expositie wijdde aan 
zijn werk. De in Duitsland geboren wiskundige/kosmograaf 
is vooral bekend geworden om zijn At/as Coe/estis seu 
Harmonia Macrocosmica ( 1660) een verzameling rijkver
sierde ingekleurde gravures van delen van de wereld (half
ronden). Deze meest spectaculaire hemelatlas uit de twee
de helft van de l 7e eeuw bevindt zich in The British Library 

te Londen. 

Tot voor kort was er nauwelijks iets bekend over het leven 
van Cellarius die zichzelf op de titelpagina van de Harmonia 
Macrocosmica als rector van de Latijnse School te Hoorn 
bekend maakte. Recent onderzoek in de archieven van 
Amsterdam, Hoorn en Den Haag bracht het volgende aan 
het licht over zijn leven en loopbaan (zie voor meer infor
matie: R.H. van Gent, "De hemelatlas van Andreas Cellarius: 
Het meesterwerk van een vergeten kosmograaf", Caert 
Thresoor, 19 (2000), 9-25. 

Hoogstwaarschijnlijk is Andreas Cellarius in 1596 geboren 
in Neuhausen, een plaatsje dichtbij Worms. De stukken 
laten zien dat hij in 1614 studeert aan de Universiteit van 
Heidelberg. In 1625 du ikt zijn naam op in de huwelijksre
gisters van Amsterdam waar hij als dertigjarige school
meester trouwt met Catharina Eltmans. Zij krijgen een 
zoon die ook Andreas heet. Senior werkt in die tijd als 
docent aan de Amsterdamse Latijnse School in de 
Koestraat nabij de Oude Zijds. 
In 1630 verhuizen de Cellariussen naar Den Haag en krij
gen zij nog twee zoons: Johannes en Joris. Andreas senior 
werkt in die dagen aan de Haagse Latijnse School in het 
vroegere Agnietenklooster in de Zuilingstraat. 
In 1637 belandt de familie in Hoorn en wordt Adreas 
Cellarius benoemd tot rector van de Hoornse Latijnse 
School in het vroegere Ceciliaklooster. Het totale weten
schappel ijke oeuvre van Cellarius is tijdens zijn rectoraat in 
Hoorn uitgegeven. 
Dat werk betreft verhandelingen over het bouwen van ves
tingwerken, over de geografie van 'Het Koninckrijk Poolen', 
lofdichten op zijn rechterhand Bruno in Hoorn en de 
Marmonia Macrocosmica. Dit laatste werk dateert uit 1660 
(herdruk in 1661) en is uitgegeven door de Amsterdamse 

uitgever Johannes Janssonius. 
Adreas Cellarius overlijdt in 1665. Hij wordt begraven bij 
het koor in de Grote Kerk van Hoorn. 

Het bestuur van Oud Hoorn spant zich op dit moment in 
om in ieder geval een aantal dozen met kosmografische 
kaarten uit Californië te importeren. Het is van mening dat 
deze creaties van een bekende Hoornaar niet mogen ont
breken in het assortiment. 

Een historische mijlpaal: 125 lezingen 
Het kostte enig speurwerk in de verenigingsarchieven, 
maar toen was het ook duidelijk: de laatste lezing georga
niseerd door Oud Hoorn in het seizoen 2002-2003 was de 
honderdvijfentwingste in een reeks: wetenschappel ijk 
medewerker aan de Universiteit van Amsterdam, de heer 
Clé Lesger, hield op 22 april een boeiend betoog over de 
stad Hoorn als stedelijk knooppunt in een steeds verande
rend netwerk van nederzettingen. Bestuurslid Marit 
Veerman, reeds jarenlang bevlogen organisator van de Oud 
Hoorn-lezingen, toonde de aanwezigen met trots de lijst 
met 125 titels. Een imposante reeks titels waaruit helder 

de actual iteit van de dag naar voren komt. 
De eerste lezing dateert van 7 maart 1918. Toen sprak de 

heer R.D. Baart de la Faille uit Haarlem in Restaurant 'De 
Witte Engel ' aan het Grote Noord over 'Watersnood en 

waterkeeringen sedert Floris V'. Nog in 1916 waren grote 
delen van Waterland door overstromingen geteisterd. Uit 
het overzicht van Leo Hoogeveen blijkt dat het niet gaat 

om een regelmatige reeks lezingen: er zijn jaren van meer
dere lezingen maar ook jaren dat Oud Hoorn het finaal 
laat afweten. Pas sinds 1992 nodigt de vereniging iedere 
wintermaand een spreker uit. En steeds blijkt weer dat ook 
in het tijdperk dat we overstroomd worden met (digitale) 
informatie, het gesproken woord en het directe contact 

absoluut niet kunnen worden gemist. 
Voor belangstellenden ligt de lezingen-lijst ter inzage in het 

Oost-Indisch Pakhuis. 

Een nieuwe Monumentenorganisatie 
In november 2002 is in Utrecht de Federatie Grote 
Monumentengemeenten opgericht. Een club van ambtena
ren die een groot gedeelte van Nederlands monumenten
bestand onder haar hoede heeft: zo'n 60 %. De federatie 

heeft als doel: 
• de uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering 

inzake monumentenzorg (incl. archeologie) 

• het .bepalen van gezamenlijke visies over monumenten-
beleid 

• het uitwisselen van ervaringen. 
Kortom, het gaat om een groep gemeente-ambtenaren die 
elkaar ondersteunen en informeren en dus, populair 
gezegd, gezamenlijk 'netwerken' ter bevordering van de 
eigen deskundigheid. De grens om deel uit te maken van de 
federatie is gelegd bij 200 rijksmonumenten per gemeente. 
Hoorn voldoet met haar 345 rijksmonumenten ruim
schoots aan het toelatingscriterium en is dan ook lid van 

de federatie . 
Aanleiding tot de vorming van dit federatieve verband is de 
brief die toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg in 
december 2001 naar de Kamer stuurde over het z.g. 
instandhouding-beleid. Het rijksbeleid moest een ontwik
keling doormaken van onderhoud en restauratie naar 
instandhouding. Daaraan zou een systeem gekoppeld wor
den van leningen en fiscale aftrekmogelijkheden: een zeer 
ingrijpende verandering, ook voor de uitvoering op 

gemeentel ijk niveau. 
De gemeente Hoorn kan zeker baat hebben bij deelname 
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aan de halfjaarlijkse ontmoetingen: leren van elkaars erva
ringen en frustraties is nooit weg. 
Oud Hoorn heeft al eerder aan de bel getrokken als het 
gaat om de toekomst van de monumentenzorg in Hoorn, 
o.a. tijdens de kroonjuwelen-actie.Wanneer het gemeente
lijk beleid inzake de huisvesting van de afdeling Monumen
tenzorg symptomatisch is voor het belang dat op bestuur
lijk niveau aan monumentenzorg wordt gehecht, valt het 
ergste te vrezen. Hopelijk levert het lidmaatschap van de 
federatie nog meer steekhoudende argumenten op om de 
Hoornse afdeling Monumentenzorg een volwaardige 
eigenstandige afdeling te laten zijn met een grote concen
tratie aan vakkennis en vaardigheden tot meerdere eer en 
glorie van het rijke monumentale bezit van de stad, voor nu 
en in de toekomst. Er is nog zeer veel werk te doen! 

Provinciaal Cultuurfonds Monumenten 
Op Open Monumentendag 2003, zater-
dag 13 september, heeft mevrouw 

Oud Hoorn is blij dat het thema dit keer een gebied 
betreft buiten de historische binnenstad; monumentaal 
Hoorn is gelukkig groter dan de historische stadskern en 
daar mogen we trots op zijn. 

Erfgoed Cursussen: winterseizoen 2004 
De Stichting Museaal & Historisch Perspectief Noord
Holland heeft weer haar jaarlijkse cursusprogramma 
bekend gemaakt. Globaal gaat het om Cursussen 
Geschiedenis Algemeen, Cursussen Rijksarchief in Noord
Holland en Museumcursussen.Voor uitgebreide informatie 
kunt u terecht op de website: www.geschiedenisbank-nh.nl 
of www.mhp-nh.nl 
Telefoonnummer van de stichting: 023 - 5531498 

·~ 
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Rinske Kruisinga, lid van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, het start
schot gegeven voor het Cultuurfonds 
voor Monumenten in onze provincie. 
Het fonds beoogt een impuls te geven 
aan de restauratie van monumenten die 
op de provinciale en gemeentelijke lijst 
staan. Alleen al in de gemeente Hoorn 
staan op dit moment zo'n 250 gebouwen 
op de gemeentelijke monumentenlijst. M 0 N LJ M E N T A L E P A N DEN 
Het fonds is een initiatief van het Prins i n B l o k k e r e n 
Bernhardfonds en de Stichting Nationaal 
Restauratiefonds. Zij hebben ruim 1,6 
miljoen euro beschikbaar gesteld aan 
Noord-Holland. Provinciale Staten heb
ben dit bedrag verdubbeld! 
Het fonds gaat leningen met een lage 
rente verstrekken aan eigenaren van 
provinciale en gemeentelijke monumen
ten. De aanvragen worden beoordeeld 
door een onafhankelijke adviescommis
sie. Het fonds houdt zichzelf in stand 
met de baten uit de rente die het fonds 
oplevert. 
Meer informatie bij de Provincie, afdeling 
Zorg, Welzijn en Cultuur: tel. 023-
5143551 

De Hoornse Monumentenkalender 
2004 
Ook dit jaar is vanaf de eerste week van 
december de zevende editie van de 
inmiddels breed bekende Monumenten
kalender Hoorn te verkrijgen in het 
Oost-Indisch Pakhuis. De prijs bedraagt 
€ 12,50. De kalender 2004 staat met 
haar prachtige kleurenfoto's in het teken 
van de Monumenten van Zwaag en 
Blokker. 
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Kerkmeijer-De Regtstichting en haar bezigheden 

Subsidieaanvragen vermenigvuld igden zich dit jaar 2003 op 

wonderbare wijze! Daar waren er die tot de uitroep leid
den:"wonderbaarlijk dat zoiets nog aan het licht komt!" Zo 

ontvingen we van de directie van het Westfries Museum 

het verzoek om bij te dragen in de aanschafkosten van een 

viertal aquarellen gebruikt als behangselontwerp voor de 

schilderfabriek van de Vaderlandsche Maatschappij voor 

Reederij en Koophandel die aan het eind van de l 8e eeuw 

in Hoorn gevestigd was. Eén der vier ontwerpen toont ons 

een winterlandschap, nog nimmer voorgekomen in de col 

lecties. Op de rugzijde van een ander ontwerp vinden we 

aantekeningen aangaande de daadwerkelijke leverantie van 

het behangsel aan een aantal afnemers. Het is ook nog 

nooit voorgekomen dat op een ontwerp een geografische 

aanduiding is vermeld van een afgebeeld landschap, name

lijk dat rond Bobeldijk en Opmeer. 

Het behoefde onzerzijds slechts ampel beraad om te 

besluiten de aankoop van twee dezer ontwerpen voor 

onze reken ing te nemen: het winterlandschap en het ont

werp Bobeldijk/Opmeer. 

In dezelfde mate van uitzonderlijkheid verleenden we gaar

ne medewerking aan de restauratie van een l 7e eeuws 

sch ilderij vervaardigd door de te Hoorn zo bekende J.A. 

Rotius. Dit werk kwam ook in het bezit van het Westfries 

Schilder j.A. Rotius: een vrouwelijk lid van de voorname, 
Hoornse koopmansfamilie Groot 

Albert de Graaf, secretaris 

Winterlandschap, behangselontwerp voor de schilderfabriek 
van de Vaderlandsche Maatschappij voor Reederij en 
Koophandel die aan het eind van de /Be eeuw aan de 
Binnenluiendijk te Hoorn gevestigd was 

Museum.Afgebeeld is een vrouwelijke telg uit het geslacht 

van de voorname koopmansfamilie Groot. Zo ontmoeten 

we een andere Rotius dan die van de schutterstukken in 

het Museum. 

De subsidiëring in tweede termijn voor de restauratie van 
een Lodewijk XVI-schouw met toebehoren in de Ridderik

hoffpanden aan de Rodesteen kon ook afgewerkt worden. 
In de desbetreffende welgemeende bedankbrief van 

Stichting Stadsherstel Hoorn aan ons adres kl inkt een 

zucht van verlichting door. Nu dat mag ook wel! Het zo 

actieve bestuur heeft een uniek project tot een glorieus 

e in de gebracht! Daar werd iets groots verricht. 

Naast verwerving en voltooiing vraagt ook veel werk in 

uitvoeri ng onze aandacht. Dat vereist veel overleg, studie, 

zo rgvuldig afwegen en met name in het oog houden dat de 

KERKMEIJER-DE REGTSTICHTING ook in de toekomst 

in staat dient te zijn om ons monumentale erfgoed mede 

in stand te houden. We mochten daartoe uwerzijds, ge

waardeerde lezers, enige extra bijdragen ontvangen. Plaats 

u ook nu niet in buitenspelpositie en bedenk onze reken ing 

ABN-AMRO 47.53.73.898 Hoorn met een gave t .n.v. pen

ningmeester Kerkmeijer-De Regtstichting. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
Van Peteri, via Montessori tot Poddi 

Wat betreft het laatste half jaar, wel te verstaan tot eind 

oktober 2003, is er vanuit het documentatiecentrum van 

uw vereniging heel wat te melden. Ik begin deze keer eens 

met het noemen van de schenkingen, waarbij het voor zich 

spreekt dat de gulle gevers van harte bedankt worden. Van 

de heer J. Bos uit Hoorn kregen wij een interessant boek 

uit 1913 met de titel 'Overheidsbemoeiing met stedebouw 

tot aan den vrede van Munster'. Het gaat hier om het 

proefschrift van civiel ingenieur Willem Barent Peteri ter 

verkri jging van de graad van doctor in de technische 

wetenschap. In dit werk wordt onder andere aandacht 

geschonken aan de stichting der steden, de uitvoer van 

publieke werken en aanleg van straten binnen de omwal

ling. Tevens wordt de bemoeienis met de loop der rooilij 

nen en het scheppen en verbeteren van pleinen besproken. 

Het uiterlijk aanzien van de huizen is ook een punt van 

aandacht. Alkmaar en Hoorn zijn de steden die voor dit 

proefschrift het meest bestudeerd zijn en besproken wor

den. In mindere mate komen onder andere ook Amster

dam, Haarlem, Leiden en Utrecht aan bod. De heer P. Brans 

uit Zwaag, voormalig directeur van de St. Margriet Scholen

gemeenschap, schonk onze vereniging een alleraardigst 

boekje met foto's en krantenknipsels uit 1954 en 1955. Het 

Christ Stoffelen 

betreft de bouw en de ingebruikname van de V.G.L.0.

school 'Maria Assumpta' in de Johannes Poststraat in 

Hoorn. De plechtige inwijding van deze school, die later 

zou opgaan in de St. Margriet Scholengemeenschap, vond 

plaats op woensdag 2 februari 1955. (zie foto, pag. 172) 

Op maandag 16 juni jl. waren Joke van Tartwijk en ik te gast 

bij de heer en mevrouw Zwaagman in hun nieuwe woning 

in Hoorn . De heer Zwaagman schonk onze vereniging een 

schilderij van het Jeudje, door hemzelf gesch ilderd in 1984. 

Op dit sfeervolle tafereel is de BBN nog goed te zien, het 

bedrijf waarvan de heer Zwaagman toentertijd directeur 

was. Het schilderij heeft een leuk plekje gekregen in het 

Oost-Indisch Pakhuis aan de Onder de Boompjes. De 

dochter van Joke, Esther van Tartwijk uit Grootebroek 

schonk ons documentatiecentrum drie verschillende 

prachtige herdenkingsboeken uit 1998, uitgegeven ter gele

genheid van het honderdjarige bestaan van de Rabobank. 

Hiervan is er één speciaal gericht op Midden-Westfries

land, de andere twee dragen meer een landelijk karakter. 

Zaterdag 16 augustus ben ik op bezoek geweest bij 

mevrouw Nieske Visser in Wageningen. Namens haar moe

der Jopie Visser-Sindram overhandigde zij mij een schen

king mooie boeken voor ons documentatiecentrum. 

Gezicht op het Jeudje!Vollerswaal in 1984. Geschilderd door de heer Zwaagman. (Foto Jan Plukkel) 
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Mevrouw Jopie Visser is een dochter van Hendrik Jan 
Sindram. Deze was in de dertiger jaren van de vorige eeuw 

directeur van de Hoornse Bank. Eind veertiger en begin 

vijftiger jaren had de heer Sindram een accountantskan
toor aan de Gouw in Hoorn . Van de geschonken boeken 

noem ik er enkele. Er was een mooie eerste druk van 

'Hoorn voor de Prins' bij. Ook was er een exemplaar bij 

van Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was', van 'Hoornse 

Herinneringen' en van 'Straatslijpen in Hoorn'. Heel bij

zonder is de fraaie uitgave van 'De stad Hoorn en de Grote 

Kerk' van Abbing. Naast de boeken kreeg de vereniging nog 

een mooi zilveren sigarettendovertje met het wapen van 

Hoorn er op. 

Herman Freesen schonk de vereniging twee bierviltjes. Het 

Hoornse viltje dateert uit 1957 toen Hoorn 600 jaar stad 

vierde. Het andere is afkomstig uit Medemblik en hoort bij 

het feest van 700 jaar stad in 1989.Van de heer J.A. van der 

Gulik uit Hoorn ontvingen we twee schoolfilmpjes uit 

Hoorn en een doosje met op het deksel een afbeelding van 

de Hoofdtoren in 1860. 

Dit was dus het nieuws wat betreft de schenkingen. Heeft 

u spullen die voor het documentatiecentrum interessant 
zijn, dan kunt u mij bellen op nummer 0229-235227. Indien 

het wenselijk is, kom ik naar u toe. Wanneer u liever con

tact zoekt via onze verenigingsruimte Onder de Boompjes 

22, dan bent u op dinsdag, donderdag en zaterdag van harte 

welkom in het Oost-Indisch Pakhuis dat op die dagen ge

opend is van 10.00 tot 16.00 uur. Helaas ben ik vanwege 

enkele vervelende ervaringen genoodzaakt u er nogmaals 

op te wijzen, dat het niet raadzaam is uw eventuele schen

king aan iemand anders binnen onze vereniging af te geven. 
De schenking van de heer Brans dook gelukkig nog na ruim 

twee jaar op, zodat ik hem hierboven alsnog kon bedanken. 

Met de schenking die Cees de Greeuw voor onze vereni

ging helaas bij de verkeerde persoon afgaf, lijkt het ver

keerd af te lopen. We moeten deze schenking waarschijn

lijk als verloren beschouwen! 

Nu dan de aankopen van het laatste half jaar. Daar moet ik 

een keuze uit maken wat betreft de vermelding, aangezien 

dit stukje anders veel te lang zou worden. Het begon deze 

periode met twee kleine boekjes. Een alleraardigst dun 

werkje met het jaarverslag van de Vereeniging De 

Ambachtsschool voor Hoorn en omstreken over het jaar 

1916. Vervolgens een boekje met de geschiedenis van de 
GGD Westfriesland, uitgegeven in 2001 . 

Interessant is het boekje 'Barre Tijden. Crisis en sociale 

politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850'. Voor Hoorn 

bespreekt Jan Kok in dit boekje uit 1989 de sociaal-politie

ke initiatieven in Hoorn van 1770 tot en met 1850. 

Het derde nummer van 'Historisch West-Friesland, tijd

schrift voor Westfriezen over Westfriezen' is inmiddels 

ook aan de verzameling toegevoegd. Dit blad van uitgeverij 

Peter Sasburg bevat heel wat lezenswaardige artikelen van 

verschillende schrijvers. Wanneer u dit leest is waarschijn

lijk nummer vier reeds verschenen.Tussen het moment van 

inleveren van de kopij en het verschijnen van uw vereni

gingsblad zit over het algemeen immers zes weken. 

Op het gebied van de scheepvaart zijn weer nieuwe aan

winsten te vermelden. 'Peper, Plancius en Porselein' bevat 

het scheepsjournaal van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh 

en Bantam, 1601 - 1603. In het maritiem reisverslag be

schrijft stuurman Reyer Cornelisz uitvoerig het gebruik 

van navigatie-instrumenten tijdens de expeditie. Mede 

door een vijftiental schetsen van kustverkenningen kan dit 

verslag worden beschouwd als een klein vademecum voor 

elke navigator in de Oost-lndiëvaart. Het journaal wordt in 

dit boek nog aangevuld met fragmenten uit andere versla

gen. Zo kunnen we lezen over de kaping door Jacob van 

Heemskercks schepen van de rijkbeladen Portugese kraak 

Santa Catharina, waardoor men kort daarna in Holland 

massaal kennismaakte met Chinees porselein. Een ander 

nieuw boekwerk is het dit jaar uitgekomen boek 'de 

Gouden Eeuw van Het Fluitschip' van de hand van André 

Wegener Sleeswyk. Wellicht is de heer Wegener Sleeswyk 

voor u geen onbekende, aangezien hij op woensdagavond 
24 november 1999 in het Pakhuis alhier een lezing hield 

over Het Fluitschip. Met zeer grote waarschijnlijkheid 

mogen we aannemen dat de Hoornse koopman Pieter 

Jansz Liorne de uitvinder van het fluitschip is. Nadat het in 

Hoorn ontwikkeld was, is dit scheepstype vanaf ca. 1595 

zeker 200 jaar intensief gebruikt. In zijn boek beschrijft 

Wegener Sleeswyk hoe het fluitschip er uit zag en hoe het 

werd ingezet. Zowel de technische als de sociale kant van 

dit scheepstype komen dus aan bod. Het boek is voor een 

breed publiek goed leesbaar en voorzien van vele fraaie 

illustraties, waarvan we de mooiste aantreffen als voorplaat 

op de omslag van het boek. Het betreft het schilderij 

'Fluitschip zeilend aan de wind ', vermoedelijk omstreeks 

1680 geschilderd door de Hoornse schilder Jan Claesz 

Rietschoof ( 1652-1719). 

Het V<Jlgende boek kan gezien worden als een opvolger 

van 'El isabeth van der Woude', waarover ik in 2001 schreef. 

In 'Het is geen kolonie, het is een wereld,' de nieuwe uitga

ve van Terra Incognita, worden een aantal reisschrijfsters 

voor het voetlicht gebracht. Hun reisbeschrijvingen bieden 

een vaak nieuwe en verrassende kijk op Indië. Waar man

nen een 'tropisch Nederland' zien en bespreken, aanschou

wen en beschrijven vrouwen een 'nieuwe wereld'. 

In september vond ik in een antiquariaat in Amsterdam 

twee kleine boekjes over Montessori-onderwijs bij elkaar. 

Het oudste uit 1918 bevat de statuten en het reglement 

van de Nederlandsche MontessoriVereeniging, zoals ze zijn 

goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 Augustus 1918 

en gepubliceerd in het Staatsblad No. 43. Het jongste is een 

brochure uit juli 1922 behorende bij het opzetten van een 

voorbereidende school op Montessori-grondslag in Hoorn 
in dat jaar. Deze 'Populaire inleiding' door M. Haas is een 

uitgave van N.V. Drukkerij 'West-Friesland' in Hoorn. 

Enkele korte fragmenten uit deze onverwacht makkelijk 

leesbare, soms humorvolle tekst wil ik aanhalen. Een door 
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de schrijver van een ander overgenomen gedachte luidt: 

'Wilt gij den bloei des lands en zijn waarde mij toonen, 

wijst op paleizen mij niet, leidt mij naar de scholen heen!' 

Dat de zienswijzen in Basisvorming en Tweede Fase niet zo 

nieuw zijn als men vaak wil doen voorkomen, bewijzen o.a. 

de volgende twee citaten. Over de precies verdeelde leer

stof waardoor alle leerlingen op dezelfde tijd dezelfde 

arbeid moeten verrichten, zegt onderwijzer M. Haas: 

"Vliegt de adelaar dan niet anders dan een musch? Kan 

ieder een berg even snel en even gemakkelijk of moeilijk 

beklimmen?" Wat betreft het aanpassen van bestaande 

onderwijsmethoden luidt de boodschap: "Het zal ons 

inziens niets baten of we al nieuwe lappen op 't oude kleed 

zetten. Dat oude kleed moet weg. Een geheel ander is in de 

maak." In de jaren rond 1922 moesten de onderwijzers 

strijden voor verbetering van hun salarissen. Hierover 

lezen we: "Och den waardeering van den schoolmeester is 

steeds rijk geweest aan woorden, niet aan daden. Als 

steeds. Denk aan den tijd van Heraclites, een Grieks wijs

geer, die 500 jaar voor Christus leefde. Een burger vroeg 

hem een aanbeveling van een pedagoog. Heraclites maakte 

dezen er opmerkzaam op, dat zulk een jeugdleider onge

veer 1000 drachmen zou kosten. En wat antwoordde deze 

burger van dit hoogbeschaafde volk? 'Ben je wijs, daarvoor 

koop ik een besten slaaf'." Verder bevat deze inleiding een 

kennismaking met de Italiaanse onderwijshervormster dr. 

Maria Montessori en een uitgebreide verklaring van haar 

gedachtegoed. 

In dezelfde maand kon ik voor het documentatiecentrum 

een zeer fraai tweedehands boek aanschaffen over heral-

diek, geschreven door Ottfried Neubecker en uitgegeven 

in 1977. Bronnen, symbolen en betekenis van wapens, vlag

gen, ridderorden, plechtigheden en nog veel meer worden 

in dit werk uitvoerig en volledig in kleur getoond en 

besproken. Wat Hoorn betreft, komen onder andere de 

eenhoorn en de leeuw aan de orde. Dit boek kan een nut

tig naslagwerk zijn voor iemand die vragen heeft over 

wapens, vlaggen en gevelstenen die te zien zijn in de stad, 

een museum of in een boek. 

In een andere aanwinst komt Hoorn als positief voorbeeld 

ter sprake. Dit is het geval in het boekje 'Hergebruik van 

oude gebouwen' uit de Heemschut-serie. Het redden van 

de Grote Kerk, alsmede het realiseren van een goed her

gebruik van dit gebouw wordt besproken. In deze uitgave 

komen vele voorbeelden van al dan niet succesvolle her

gebruikprojecten met de daarbijhorende problemen aan 

de orde.Wellicht zijn hierin nog ideeën te vinden voor de 

toekomst in Hoorn. 

Als aanvulling op de boeken over de gebeurtenissen in 

Hoorn en Westfriesland ten tijde van de Tweede Wereld

oorlog heb ik een boek uit 1947 kunnen aanschaffen. 'De 

mannen van overste Wastenecker' vertelt de geschiedenis 

van de Binnenlandse Strijdkrachten in Noord-Holland. 

Allerlei aspecten van het verzet komen uitgebreid aan de 

orde, verluchtigd met talrijke situatieschetsen en portret

tekeningen van mensen die een belangrijke rol speelden. In 

de hoofdstukken VIII en IX komt het grote belang van 

Telefoonpost 'Poddi' op het Kleine Oost in Hoorn aan de 

orde. 

Dit is het nieuws tot nu toe. 

Het personeel van de VGLO-school 'Maria Assumpta' later St. Margrietschool aan de joh. Poststraat: v.r.n.l. Zr. Eugène, Zr.Alidia, Mevr. 
de Graaf, Zr. Brigitta, Zr. Rosa/ie, Zr. Werenfrida (rond 1955) 
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Bijzonder boek weer verkrijgbaar 

In september van het vorig jaar verscheen het boek En toen 
werd het hek gesloten. Dit boek geeft een tijdsbeeld van de 

ruim 100-jarige geschiedenis van Drukkerij Stumpel

Drukkerij Noordholland. Dit bedrijf was vele jaren geves

tigd aan de Draafsingel en verhuisde in 2000 naar Alkmaar. 

Voor enkele oud-medewerkers vormde dit vertrek uit 

Hoorn aanleiding om een boek samen te stellen over de 

historie van het bedrijf en de rol van de familie Stumpel 

hierbij. Dit boek was aanvankelijk uitsluitend bestemd voor 

werknemers, oud-werknemers en relaties van het bedrijf. 

Een klein aantal van deze boeken werd ter beschikking 

gesteld aan de diverse boekhandels in Hoorn. Het boek is 

inmiddels al geruime tijd uitverkocht en er zal beslist geen 

herdruk verschijnen. 

De nu in Alkmaar gevestigde Drukkerij Noordholland had 

een fors aantal van deze boeken voor eigen gebruik inge

slagen. Dit aantal blijkt nu zo ruim ingeschat dat er nu een 

aantal boeken beschikbaar kon komen voor verkoop via 

onze verenigingswinkel. Voor wie dit boek gemist heeft, is 

dit een unieke kans om alsnog in het bezit te komen van 

deze uitgave. 

Het 150 pagina's tellende boek is een uitgave in full colour 

met daarin ruim 550 foto's. De verhalen geven een over

zicht van een bedrijf waar men gezamenlijk werkte in een 

bedrijfstak welk in de loop van de tijd een grote naamsbe

kendheid kreeg, niet alleen in West-Friesland maar zeker 

ook in de grafische wereld. In het boek vindt men vele 

unieke foto's die nog nooit eerder werden gepubliceerd. 

Voor wie geïnteresseerd is in de historie van een specifiek 

Hoorns bedrijf is dit een laatste kans om in het bezit van 

dit boek te komen. Het boek is voor slechts € 15.

verkrijgbaar in onze verenigingswinkel, Onder de Boom

pjes 22. 

F.Z. 

Een van de vele bijzondere foto's uit het boek 'En toen werd het hek gesloten': het interieur van de drukkerij rond 1920. 
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Van Wijk, weer een Hoornse zaak die verdwijnt 

Van boenders en borstels tot leren tassen en ruiterspullen 

Femke Uiterwijk 

In de eerste hel~ van onze eeuw stond het schoonhouden van alles wat zich in en om het huis bevond 
hoog in het vaandel van iedere vrouw. Of ze dat nu zelf deed of dat een dienstmeisje het vuile werk 
opknapte, geboend werd er! De stoep, de straat, de muren van het huis, de zoldering, ja, alles werd 
geschrobd. Vooral in de schoonmaaktijd. Dan werden er ook veel borstels nieuw aangescha~. "Bor
stels?", zult u zeggen ... Zeker, want voor elk hoekje en gaatje was wel een speciale boender in de 
handel verkrijgbaar. Niet alleen de huisvrouw stond allerlei modellen bezems en boenders ter beschik
king, ook de boeren stuurden de bode naar de stad met de opdracht een dozijn nieuwe borstels mee 

terug te brengen. In die tijd werd nog iedere zaterdag het hele erf rondom de boerderij geschrobd! En 
wat dacht u van de spaken van de houten karrenwielen? Ook daarvoor was een speciale boender te 
krijgen. 

Pieter Marinus van Wijk in de deuropening van zijn winkel aan het Breed 25. Deze foto dateert van zo'n honderd jaar geleden. 

In Hoorn kon men een kleine honderd jaar geleden voor 

al deze attributen terecht in de winkel van de heer Pieter 

Marinus van Wijk aan het Breed 25, nu hotel-restaurant De 

Posthoorn. Op de foto ziet u de eigenaar trots in de deur

opening van zijn magazijn staan. En de hoeveelheid artike

len die in de etalage en ervoor op de stoep ligt, doet inder

daad denken aan die lang vervlogen tijd waarin de vrouw 
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des huizes dagelijks met haar vinger langs elke richel ging 

om te controleren of er nog stof op lag. En " .dat lag daar 

vast niet, want bladerend in de prijscourant van de fi rma 

Van Wijk uit het jaar 1905 vind ik daarin ettelijke soorten 

bezems, boenders en borstels. Alles in huis moet wel 

geblonken hebben. Er worden wel 12 soorten tapijtbor

stels vermeld en 9 verschillende raagbollen of halve manen . 



Borstelfabriek 
"De Arend." 

Ondergeteekend.e maakt bekend, 
dat 1 Maart 1900, hier ter stede 
door hem zal worden geopend een 
naar de eischen des tijds jngeriehte 

Borstelt ah riek. 
Beleefd houdt hij zich voor het 

leveren van alle mogelJJke &oor• 
teo borstelwerk, tegen ooncnr
reerende prijzen aanbevolen, hopende 
door een nette en vlugge bediening, 
geleid door een veeljarige ervaring 
in het va.k, zich het vertrouwen 
zijner afnemers waardig te makell. 

.Adres : Nieuwendam 42. 

P. M. VAN WIJK. 

Ik kom tegen: koeborstels, biggetjes oftewel kleine stoffer

tjes, potloodborstels maar ook scheepsluiwagens, lepelvor

mige glazenwasschers, lampenpoetsers, straatbezems of 

balijnbezems, insmeerborstels en flesschenwisschers (die 

gezien de spelling vast veel beter schoonmaakten dan die 

van tegenwoordig) Achter op de prijscourant staat ook 

nog dat het hier om een 'Groothandel in Sponsen, Zeem

leer, Dwijlen' ging . 

. Toen de heer Van Wijk zijn borstelfabriekje op 16 januari 

191 1 liet inschrijven in het Handelsregister onder de naam 

'De Arend' was hij al vanaf 1 maart 1900 bezig met het 

vervaardigen van borstels in zijn fabriek aan de Nieuwen

dam 42. Behalve de winkel aan het Breed 25, vanaf 1910 

aan het Breed 34, had de firma ook nog een pakhuis in 

gebruik op de hoek van het Achterom en de Molsteeg. Op 

de zolder van dat pakhuis werden de borstels door een 

aantal werklieden in elkaar gezet. Het was wel vervelend 

dat het benodigde houtwerk helemaal uit Hoogezand in de 

provincie Groningen moest komen. Die houten modellen 

kwamen vaak te laat en dan kon er niet verder gewerkt 

worden. Omdat de bedrijfsleider de heer Homan dat maar 

knap lastig vond, stelde zijn baas, de heer Van Wijk voor een 

werkplaats te bouwen achter in de tuin van de winkel aan 

het Breed met de ingang aan de Molsteeg. Een werkplaats 

waar de heer Homan het fabriceren van de houten model

len in eigen beheer kon nemen. De heer Homan ging met 

dit voorstel akkoord en zo verrees in 1938 een nieuw 

gebouwtje aan de Molsteeg. Deze steeg loopt van het 

Achterom naar de Westerdijk. 

Er werd hard gewerkt in dit nieuwe fabriekje onder leiding 

van de heer Homan.Wel acht à negen mensen werkten van 

's ochtends tot 's avonds zes uur en in de drukke schoon

maaktijd wel tot tien uur 's avonds om alle bestellingen 

klaar te krijgen! Het loon was niet hoog in die vooroor

logse jaren en bovendien afhankelijk van het aantal borstels 

dat per dag gemaakt werd; men werkte voor stukloon. Het 

was ook niet bepaald een gezond beroep, want de ver

schillende plantenvezels die nodig waren voor het 'beha

ren' van de boenders, veroorzaakten nogal wat stof. De 

plantenvezels kwamen veelal uit het buitenland: kokos uit 

Zuid-Amerika en paardenhaar helemaal uit China. Dat 

materiaal werd in de werkplaats opgeslagen in speciale 

vakken en dan bij gebruik afgesneden op een lengte van 32 

cm. Vooral op zaterdag als het 'uitruien' (het uitschudden 

van de losse vezels in de gemaakte borstels) plaatsvond, 

moesten de ramen wel open gezet worden! En het vullen 

van de gaten in de houten modellen met de diverse vezels 

maakte dat de vingers van de werklieden stuk scheurden ... 

's Avonds deed men daar dan maar groene zeep op, want 

de volgende dag moest er weer gewerkt worden. Later 

gebeurde dit vullen van de borstels met vezels op halfau

tomatische wijze; de aankoop van een aantal machines 

maakte dit mogelijk. Alleen het verschuiven van het hout 

voor het vullen van het volgende gat gebeurde toen nog 

met de hand. 

Na de Tweede Wereldoorlog was er niet meer zo'n 

P. M. VAN WIJK 

GROOTHAND EL IN SPONSEN. ZEEMLEER. DWEILEN. ALLE SOORT EN TOUWW ERK ENZ. --.-
HOORN. ____ g ____ füwe.r.ibnr. 19 ... .40 

Den Weliid . Hn P- r 

J: r . We Aterink 

Gemeente - arch:I. t ect . 

WiUE cl. He e r 

Hie mecl. e heh 1.k cle ee r u t ,., he r :l_ch +.en, dnt, het h ouwwt"Jrk , Groot e Noor d 
86 - 88 •ro l t ooid i ,;;. . 
In"liddall'I 

~OO~>Cht•nd 

Brief van de firma van Wijk aan de Gemeente 
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behoefte aan al die soorten huishoudborstels. Het huis

houden werd gemoderniseerd; de stofzuiger nam het werk 

over. De heer Homan ging zich steeds meer toeleggen op 

de fabricage voor de industrie, bijvoorbeeld de borstelgar

nituur van de firma Scholten,gevestigd aan de Nieuwstraat: 

een spiegel in het midden met aan weerszijden een kleer

en een haarborstel. Of de tafelschuier die toen erg in de 

mode was. 

In 1946 werd het borstelfabriekje aan de Molsteeg opge

heven. Ondertussen waren de winkel en groothandel in 

borstels in 1939 verplaatst van het Breed 34 naar het 

Grote Noord. De leiding was nu in handen van zoon Piet 

van Wijk. De panden nummer 86 en 88 waren aangekocht. 

In deze panden was tot dan toe de boekhandel/drukkerij 

en uitgeverij van de familie Vermande gevestigd. Een grote 

verbouwing volgde. Er werd vergunning gevraagd om op de 

plek van de nummers 86 en 88 een geheel nieuwe woon

en winkelpand te bouwen in roodbruine baksteen met ver

diepte voeg en een erker. Een ontwerp van architect H.J. 

Hermans. Ook kwam er toestemming een 'gevelsteen' aan 

de gevel te plaatsen in de vorm van een bronzen arend, de 

vogel die als herkenningsteken, als briefhoofd, van de firma 

werd gebruikt en die sindsdien met uitzwaaiende vleugels 

boven op de erker op het winkelende publiek neerkijkt. 

De verkoop begon weer in november 1940. Eerst werden 

de voorraden die er nog waren verkocht. Per slot van re

kening was het oorlog. De aanvoer van nieuwe artikelen 

was schaars. 

Toen dat weer mogelijk was, breidde de handel zich uit. 

Ook hengels, rieten koffers en lederwaren, zoals koffers, 

tassen en leren handwarmers voor op het stuur van de 

fiets gingen op verzoek van mevrouw Van Wijk deel uitma

ken van het assortiment. 

Vanaf 1957 was (klein)zoon Ruut van Wijk werkzaam in 

het familiebedrijf. In 1959 werd de winkeloppervlakte uit

gebreid door het aankopen van Grote Noord 84. Op de 

begane grond was nu een winkelruimte die bijna drie pan

den besloeg en op de verdieping werd gewoond. Ook nu, 

19 jaar later, werd architect H.J. Hermans opnieuw inge

schakeld om de voorgevel van Grote Noord 84 in dezelf

de stijl aan te laten sluiten bij de nieuwbouw van 1940: 

roodbruine baksteen met een verdiepte voeg. 

De winkel en groothandel in borstels had tot die tijd kun-

Het pond aan het Grote Noord waar de firma Van Wijk al vele jaren gevestigd is. Het linker gedeelte is het oorspronkelijke ontwerp. 
In loter jaren is het rechter gedeelte er aan gebouwd 
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nen rekenen op veel klanten in 

heel Noord-Holland, maar in de 

zestiger jaren kromp hun aantal 

drastisch in. De borstelverkoop 

stagneerde. De naam 'de Arend' 

werd veranderd in de familie

naam 'Van Wijk'. Ruut van Wijk 

had nu de leiding. In 1976 werd 

het monumentale pandje 

Nieuwe Noord 29 bij de winkel 

gevoegd. Dit pandje is om

streeks 1870 door de Hoornse 

architect A.C. Bleijs gebouwd 

voor de drukkerij van de firma 

Vermande . Door de achtergevel 

van dit huisje te slopen werden 

er weer enkele vierkante 

meters aan de winkeloppervlak

te toegevoegd. Ook werden in De arend staat nog steeds van grote hoogte op het winkelende publiek neer te kijken 
datzelfde jaar de portiek en de 

aparte opgang van nummer 84 bij de winkel betrokken. 

De liefhebberij van Ruut van Wijk, de ruitersport, maakte 

dat er vanaf de jaren zeventig ook artikelen werden ver

kocht die met deze sport te maken hadden. Ze stonden 

opgesteld in een kamer op de eerste verdieping, bereik

baar via een spiltrapje. Zo voegt iedere generatie Van W ijk 

zijn eigen liefhebberij aan het assortiment toe. Toen ach

terkleindochter Hanneke Coffeng in 1986 de leiding nam, 

In de Ma/steeg maakte dit gebouwtje deel uit van de borstel
fabriek die 'de Arend' bevoorraadde. Het gebouwtje dat er 
haaks op staat, vormde het andere deel 

begon ze naast de verkoop van lederwaren met een afde

ling keramiek. Door grote concurrentie van de tuincentra 

liep de verkoop daarvan na een goede start achteruit. 

Nu is de winkel gedoemd te verdwijnen.Dat ligt zeker niet 

aan het assortiment, dat nog voor een groot deel bestaat 

uit lederwaren. De kleine etalage links van de ingang wordt 

nog altijd gebruikt voor het etaleren van paardensportarti

kelen . Nu, half november, staan veel van deze artikelen in 

de aanbieding. Maar iemand in de familie Van Wijk die het 

bedrijf voort kan zetten, is er niet. De lederwarenverkoop 

wordt overgenomen door de firma Van Os Lederwaren, 

die vanaf februari 2004 in een kleiner pand aan de Ge

dempte Turfhaven de verkoop voortzet. Dan is wederom 

een bekende Hoornse middenstandsnaam uit het Hoornse 

centrum verdwenen . Hopelijk slaat de bronzen arend nog 

lange tijd zijn vleugels uit boven het Grote Noord. Dat 

geeft nog een klein beetje cachet aan deze winkelketen

straat. 

Dit is het door de l 9e eeuwse Hoornse architect Bleijs gete

kende pand aan het Nieuwe Noord. Eerst gebruikt als opslag
ruimte, later als winkelruimte 
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Jaarverslag Vereniging Het Carillon 

'Het bestuur van de Vereniging Het Carillon te Hoorn zet 

zich in om het aan onzen stad toevertrouwde instrument 

naar beste vermogen te verzorgen.' Later werd daar nog 

aan toegevoegd: 'Indachtig de inspanningen van hen die in 

boze tijden niet versaagden ... ' Dat laatste heeft betrekking 

op de wegvoering van het klokkenspel in 1943, dit jaar 60 

jaar geleden, door de Duitse bezetter. In een artikel in het 

kwartaalblad van juni is aan dit gebeuren aandacht ge

schonken. 
Onderhoud van het carillon gebeurt op uitstekende wijze 

door de Gemeente Hoorn; het tot klank brengen is mede 

een taak van onze vereniging. Ook dit jaar lukte het om 

enige beiaardconcerten van allure te organiseren. Stads

beiaardier Frits Reynaert opende de serie met het ten ge

hore brengen van een aantal onderdelen uit het concert
programma van 26 augustus 1950. Dit ter herinnering aan 

de ingebruikname van het nieuwe carillon, geïnstalleerde 

na de wegvoering van het vorige. Staf Nees, de onbetwiste 

Meesterbeiaardier uit Mechelen viel de eer te beurt om 

klok en klepel aan te slaan. Hoewel op en top Vlaams ont

zag Staf Nees zich niet om de tango voor 3-octaafs beiaard 

van onze Hoornse musicus en componist Gerard Boedijn 

ten gehore te brengen. Frits zorgde voor een gedreven uit

voering, zomede die van de Canto Matutina uit ons 

Hoorns VOC Beiaardboek anno 2002. Slechts enkele 

exemplaren van dit boek zi jn nog verkrijgbaar en alom in 

beiaardland klinkt nog steeds de roep vol ongeloof: 'hoe 

hebben jullie dit kunnen realiseren?' Ja, Hoorn, daar werd 

iets groots verricht! Boudewijn Zwart, Wim Ruitenbeek, 

Frank Rheijns brachten oorspronkelijke of bewerkte com

posities voor beiaard met verve ten gehore. Dat liep van 

de muziek uit de l 7e eeuw tot en met 2002! 

Een heel aparte presentatie gold stellig die van de jonge 

Poolse beiaardier, mevrouw Malgorzata Drzewiecka te 

Gdansk geboren. Een studiebeurs van de Europese organi

satie Socrates stelde haar in staat om ondermeer lessen te 

volgen aan de Nederlandse Beiaardierschool te Amers

foort. In haar spel klonk de wilskracht van haar volk door 

dat zovele ontberingen heeft moeten lijden. Vol spirit en 

emotie liet ze ons het 'Preludium' van Matthias van den 

Gheyn, zomede het prachtige adagio uit het pianoconcert 

no 23 van Mozart horen. Op sprankelende wijze sloot ze 

haar optreden af met 'The Entertainer' van componist 

Scott Joplin . 
Jong talent wordt door onze Vereniging uit 1924 niet ver

waarloosd! Dat geldt evenzeer voor de, zi j het al wat tradi

tionele Open Monumentendag. Begunstigd door stralend 

nazomerweer vond op zaterdag 13 september het combi

natieconcert plaats van stadsbeiaardier en de Hoornse 

Brassband. Een 300 passanten genoten korter of langere 
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Albert de Graaf 

De Poolse beiaardier, mevrouw Malgorzata Drzewiecka 

tijd van dit toch immer aparte gebeuren. De organisatie en 

het vele voorbereidende werk om de juiste samenklank te 

vinden, was weer in handen van onze secretaris, de heer 

Harm Stumpel. Aan de buitenzijde lijkt het allemaal zo een

voudig: een concertboekje, een beiaardier ergens hoog in 

de toren achter het klavier, wat getingel van klokken en dat 

is het dan wel.Vergeet niet dat er intern zeer veel geregeld 

moet worden. Eenieder die met verenigingszaken te maken 

heeft, behoeft dit niet nader uitgelegd te worden. Wat ons 

carillon aangaat, wellicht ook wat vreemd te vernemen met 

zovele honderden kilo's brons: het is een zeer gevoelig in

strument. De juiste balans te vinden tussen bespelers is tel

kenjare een enorme klus. Ons bestuur, met adviseur Frits 
Reynaert, zet zich daar ten volle voor in. Steunt ons werk, 

meld u aan als lid. Met een bijdrage van 7 euro houdt u ons 

carillon voor stad en ommeland in stand. Aanmelding gaar

ne op Eikstraat 37, tel. 216826 of op Grote Oost 34, tel. 

21 1073. Een eenmalige bijdrage voor ons Klok- en 

Torenfonds is ook zeer welkom. Rek. ABN/AMRO 

47.53.29.767 t.n.v. penningmeester, de heer J.H .Wigard. 

De rubriek 'Men vraagt ons' komt ditmaal door drukke 

werkzaamheden van de auteur te vervallen 



Prikkels 5 

Na het verschijnen van de laatste prikkels, U weet wel die 

over de Joodse begraafplaats, vertelde iemand mij, dat de 

situatie in Hoorn, wat betreft het (op)ruimen van Joodse 

begraafplaatsen, niet op fantasie berustte. 

Hi j bekeek het geval van de humoristische kant, maar zei 

ook, dat er verder op bijzonderheden ingegaan kon wor

den. Mijn informant was een tussenpersoon, de hoofdper

sonen in deze gesch iedenis zijn reeds en ige tijd de weg van 

alle vlees gegaan. Ik laat het er maar bij. 

Ditmaal iets geheel anders. Het leven van mijn vrouw en 

mij beweegt zich reeds jaren vooral op zondag langs vast

gelegde banen. Het avontuur is er wat uit, maar dat heeft 

ook zijn goede kanten . Des zondagmorgens tussen half 

negen en negen uur, wanneer de geest nog ergens tussen 
licht en donker zweeft, wordt bij ons met fors gebaar de 

radioknop omgedraaid. De VPRO is dan al hoorbaar met 
een kinderprogramma 'oren wassen', dat zoals veel pro

ducten van deze omroep ook heel goed door volwassenen 

geconsumeerd kan worden. Het verdere ontwaken 

geschiedt onder begeleiding van 'Vroege vogels', waarin 

allerlei verslaggevers zich naar de meest afgelegen hoeken 

van Nederland begeven om te zien hoever nu weer de 

Nederlandse natuur erop achteru it is gegaan. Dan komt de 

'Onvoltooid Verleden Tijd', die je als historicus ook niet 

altijd kunt overslaan. Ten slotte het 'Buitenhof' een televi

sieprogramma waarin allerlei bekende en geleerde dames 

en heren de Nederlandse politiek en elkaar onder het mes 

nemen. 
Dit voorbij zijnde is de belangstelling voor de overige 37 

beschikbare televisieprogramma's niet zo groot meer. Het 

wordt dus tijd voor een wandeling. De binnenstad biedt 

vanaf het punt waar ik ben gevestigd drie mogelijkheden 

overeenkomstig de windrichtingen: zuid, west, en oost. Het 

zuiden biedt via een steeg, die door de inspanningen van de 

bewoners een interessant aanblik geeft een panorama van 

de haven. Met interessant bedoel ik niet een kunsthisto

risch verantwoord aanbeeld maar een stukje van de bewo

ners zelf. Zelfgebouwde dakkapellen en zo. Aan het eind 

van de steeg is de jachthaven met een groot aantal vaar

tuigen die vooral een indruk geven van de welvaart van hun 

eigenaars. Iets verderop is het Visserseiland , dat beslist niet 

genoemd is naar het grappige blauwe omhulsel van een vis

sersvrouwtje, dat aan de rand van het water eenzaam staat 

te turen over het Hop boven aan een trap, die om voor de 

voorbi jganger onbekende redenen in het water verdwijnt. 

Aan de bebouwing kunnen we beter geen aandacht beste

den. Die is er ondanks handtekeningenacties van bewoners 

en passanten toch gekomen. Waar de huizen overgaan in 

de natuur staat een klein restaurant, genoemd naar een 

Henk Saaltink 

gemene vis, maar waar het goed eten is.Vooral bij zonson

dergang. 
Van het huis uit in westelijke richting de schepping van 

Huut, de nieuwe schouwburg. Voor mij het beste wat de 

bouwkunst in Hoorn in de laatste 25 jaar heeft voortge

bracht. U mag de fio len (Dit is geen tikfout) van uw toorn 

over mij uitstorten, ik blijf bij deze mening. Vergelijk dit 

pand eens met de zielloze treurigheid van het verzorgings

huis, Westerdijk 75. Naar mijn mening is dat een belediging 
voor de mensen die er hun laatste levensdagen moeten slij

ten . 

Je kunt ook nog naar het oosten. Halverwege splitst de 

route zich.Je duikt of het park in of je gaat verder langs het 

Oost. In het park vind je een rare ratjetoe van jachthaven, 

voetbalveld , natuurgebiedje, woonhuizen en nog wat 

bestemmingen, waardoor het geheel een rare, verbrokkel

de indruk maakt. 
Rechtdoor langs het Oost gaande, verlaat je via de Ooster

poort de stad. Waarschijnlijk meende de een of andere 

plannenmaker, dat de stadsgrens niet duidelijk genoeg 

gemarkeerd was en hij zette daar aan de grens van de oude 

stad een vreemd geval. De klassieke stijl ontbrak nog en 

dus werd er een appartementen-complex opgetrokken in 

de vorm van het Colosseum te Rome met ontbrekende 

helft erin verwerkt. Wat moeten we er mee? Het gebrul 

van de leeuwen en het geschreeuw van de elkaar bevech

tende christenen kan waarschijnlijk via audio-apparatuur 

worden weergegeven. Stevige kerels met lans, schild en 

zwaard zullen het gebouw bewaken en het eenvoudige 

'goeie morgen' wordt vervangen door 'ave caesar'. 

Het noorden slaan we meestal maar over, we zijn niet zo 

voor run-shopping centers. 

Het beeldje 'de cape' op het Visserseiland, vervaardigd door 
Marion jebbink 
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De excursie naar Den Haag 

Zoals vanouds zijn we weer vertrokken met een bus vol 

vanaf de Van Dedemstraat. Met een goede chauffeur kwa

men we op het Lange Voorhout aan om een goede start te 

maken met een kopje koffie. De gidsen van het Gilde in 

Den Haag haalden ons op en we gingen in vijf groepen de 

stad in. Met name over het Binnen- en Buitenhof wisten de 

gidsen ons leuke details te vertellen. 

Het Haagse Binnenhof is door de eeuwen heen het mid

delpunt geweest van het staatkundig leven. Het is Floris V 

geweest die de bekende 'Ridderzaal' of 'Hoge Sale' heeft 

laten bouwen in de l 3e eeuw. In 1275 voltooide hij de 

bouw. Floris V wist de Westfriese boeren, die zich verzet

ten tegen de Hollandse graven, op zijn hand te krijgen door 

ze privileges toe te staan. De zoon van Floris heette Jan. Hij 

was nog zeer jong toen zijn vader stierf. Deze Jan is dezelf

de uit het welbekende versje:'ln Den Haag daar woont een 

graaf, en zijn zoon heet Jantje'. Deze Jan staat op de Lange 

Vijverberg, wijst met zijn vingertje en zijn duim richting 

Binnenhof en op zijn hoed staat een pluim. 

In deze zaal heeft zich van alles afgespeeld. In de l 7e eeuw 

stonden er kraampjes en winkeltjes langs de wanden, in 

Marit Veerman 

1709 was ze ingericht voor de trekkingen van de Staats

loterij . Tussen 1804 en 1814 was ze exercitieplaats, militair 

hospitaal en gerechtshof. Na een grote restauratie kon 

Koningin Wilhelmina in 1904 de Verenigde Zitting van de 

Staten Generaal openen. 

Na een lunch zijn we rondgeleid door gidsen van het Haags 

Gemeentemuseum langs prachtig ingerichte stijlkamers uit 

de l 7e tot en met de l 9e eeuw, waardoor de bouwkundi

ge kenmerken van de respectievelijke perioden uitstekend 

te zien waren. 

Vervolgens hebben we Mondriaan kunnen volgen vanaf zijn 

eerste tot en met zijn laatste werken, met als hoogtepunt 

'Victory Boogie Woogie'. Bovendien is ons de gang van 

zaken verduidelijkt rond de restauratie van het prachtige 

gebouw dat op zichzelf al een museum is. Het is gebouwd 

door Berlage en heeft zijn kenmerkende strakke vormge

ving. Ook zijn we nog wezen kijken bij de Art Deco ten

toonstelling. 

Van alle indrukken moesten we natuurlijk even bijkomen 

met een kopje koffie, waarna we weer naar huis zijn terug

gegaan. 

Op Het Binnenhof vond ook een rondleiding plaats. Foto naar dia van Piet Mantel 
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Twee jaar emailpost 
www.verenigingoudhoorn.nl 

Eigenlijk is het ondoenlijk geworden om de telling bij te 

houden, maar gemiddeld komen er per dag 2 tot 3 berich

ten binnen bij info@verenigingoudhoorn.nl. Vorig jaar 

meldde ik al dat er reclamemateriaal bij zit, maar sinds het 

voorjaar kreeg ik te maken met een wel heel merkwaardi

ge vorm van brievenbusvervuiling. Deze e-mail is altijd in 

het Engels, heel vaak in hoofdletters, meestal met onder

werp 'zakelijk voorstel', 'vertrouwelijk' of 'dringend hulp' 

gevraagd. 

De afzender is altijd van Afrikaanse afkomst met een exo

tische bijna niet uit te spreken naam en nog moeilijker te 

formuleren mailadres. Het zijn een soort 'zielige verhalen', 

dat ze door het regime van hun land van hun landerijen en 

banktegoeden zijn beroofd, die op buitenlandse bankreke

ningen staan, waar alleen door tussenkomst van solide, 

westerse rekeningen de fondsen vrijgemaakt kunnen wor

den. Uiteraard tegen rijkelijke beloning. Heel geheimzinnig 

allemaal. En dan die bedragen, die ermee gemoeid zijn: altijd 

in amerikaanse dollars en 15 miljoen was het kleinste 

bedrag. In het geval van een loterij met computergestuur

de trekking van e-mailadressen over de hele wereld, ont

ving ik een felicitatie: 160 miljoen contant uit te betalen 

(totale prijzengeld was 1280 miljoen voor derde categorie 

prijswinnaars, waar Oud Hoorn toe behoorde). De enige 

overeenkomst met Oud Hoorn en de 'hoorn des over

vloeds' is dat het heel vaak landen betrof uit de 'Hoorn van 

Afrika' . Daar is één remedie tegen: de afzenders werden 

allemaal geblokkeerd, d.w.z. dat hun berichten meteen uit 

de brievenbus verwijderd worden. Tot 1 september heb ik 

geteld hoeveel 'geblokkeerde' zenders er waren: toen al 

meer dan 60! Dit is de minst leuke kant van de post opha

len, maar gelukkig overtreffen de leuke, mooie, gezellige, 

wetenswaardige, nuttige, informatieve en neutrale e-mails 

de geblokkeerde categorie ruimschoots. 

Plaatje bij het praatje 
De mensen zijn begaan met het wel en wee van Hoornse 

monumenten. Diverse reacties kwamen binnen op de 

voorgenomen verkoop van de 'kroonjuwelen', maar ook 

over de afgeketste vestiging van een fast-food restaurant in 

de binnenstad. Iemand stuurde als bijlage een foto van een 

schilderij van een Hoornse schilder met zijn lievelingsplek

je in Hoorn (Slapershaven). 

Het 25-jarig bestaan van het Kwartaalblad dat gevierd 

werd met een jubileumnummer over 'Hoorn en het bin

nenwater' weekte ook reacties los. Ik mocht verscheidene 

complimenten doorsturen naar bestuur, redactie en uiter-

Diana van den Hoogen 

aard de auteur. Er werd zelfs gesuggereerd om vaker een 

themanummer uit te brengen. 

'Bij elk praatje moet een plaatje', dat was de opdracht die 

Jan Floris ons internetgroepers weer meegaf. In de zich uit

breidende rubriek 'actualiteit' en 'gestelde vragen' lukt dat 

al aardig. Zoals bij de vraag over de spreuk 'honi soit qui 

mal y pense' op het Westfries Museum en over de geren

de (klemtoon!) gevels van de Veermanskade en verslag 

najaarsledenvergadering en de opgraving naar het oude 

Doelengebouw (zie pag. ??). 

Archeologie 
Was vorig jaar het onderwerp 'gevelstenen' in trek, dit jaar 

lijkt 'archeologie' zeer in de belangstelling te staan. De 

Archeologische Dienst nodigde het Oud Hoorn bestuur 

uit voor een speciale bezichtiging van de opgraving van de 

Westerpoort via de e-mail. Er werd gegraven naar bodem

schatten op de Oude Doelenkade en klooster Nieuwlicht 

(Blokweer) en dan komen er vragen over kloosters, de 

Doelen en over bouwmateriaal. Voorbeeld: iemand was 

met een Londense collega op sight-seeing door Hoorn 

geweest en het was de Londenaar opgevallen, dat er zulke 

kleine bakstenen gebruikt werden (geldt niet alleen voor 

Hoorn). Aan de hand van het boek 'De ontwikkeling van 

het woonhuis tot 1940 in Hoorn' (uitverkocht) een ant

woord geformuleerd. In die tijd vonden duikers in het 

Hoornse Hop een l 7e eeuws vrachtschip, dat in het zicht 

van de Hoornse haven gezonken was. Hij was geladen met 

geglazuurde plavuizen, dakpannen en IJsselsteentjes. Het 

verhaal van onze gidsen over 'de rode hel' (stadsbrand in 

1481 in het St. Claraklooster ontstaan in het gebied van de 

Noorderkerk) en de verstening (minder gebruik van hout 

en riet) van Hoornse woonhuizen, werd meteen op bij

zondere wijze onderstreept! 

Of die meneer die op zoek was naar restanten in Hoorn 

van de Groenlandse walvisvaart. Met plezier wijs ik dan op 

het boek 'Hoorn en de Zee' en op de eikenhouten schoor

steenpanelen met voorstellingen van de walvisjacht in het 

Westfries Museum (zie foto pag. 182), die herinneren aan 

de tijd dat de Hoornse Kamer van de Noordse Compagnie 

in de Hoofdtoren zetelde. 

Jaar van de Boerderij 
Hoorn is in het bezit van enige tientallen stolpboerderijen, 

die ook het behouden waard zijn.Via het mailadres van de 

vereniging is informatie aangeboden over de boerderij 

Lageweg 16, die nu door lntermaris tot wooneenheden 

wordt omgevormd. 
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Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stuurde 

een aanmeldingsformulier en informatie over de tentoon

stelling 'De Boerderij verbeeld'. Langs deze elektronische 

snelweg probeerde men via historische verenigingen de 

bewoners van historische boerderijen op te roepen per

soonlijke kunstwerken over hun boerderij in te zenden. 

Oud Hoorn internationaal 

lnfo@verenigingoudhoorn.nl is zijn derde jaar ingegaan.Tot 

nu toe was ik de 'allesvanger'. De techniekgroep van werk

groep website is nu in staat om voor de ledenadministra

tie, de winkel en het bestuur en redactie Kwartaalblad 

eigen mailadressen te maken zodra er een internetverbin

ding is in het Oost-Indisch Pakhuis.Als het zover is, wordt 

daarvan melding gemaakt in het kwartaalblad. 

De afgelopen maanden heb ik de bestellingen nog doorge

geven voor het Veliusboekje, dat naar Brussel moest en 

voor het laatste, zwaarwichtige boek uit de Publicatie

stichting Bas Baltus over 'Twee eeuwen stadsbestuurders', 

dat naar Zweden opgestuurd moest worden. 

Een Deense journalist van de Scandinavische televisie 

hoopte dat Hoorn kon figureren in een documentaire over 

oude VOC verhalen. Een soort Zuiderzeevertellingen op 

TV Noord Holland, maar dan in Denemarken. 

Voor een tentoonstelling in Hotel Mariakapel werden er 

door een Britse kunstenares Horinese Vertellingen/Hoorn 

Stories verzameld. Het moet een plattegrond worden van 

Hoorn, niet met wegen maar met ervaringen van mensen. 

Maar het allerleukste om door te geven en daar eindig ik 

mee, was de aanmelding van een nieuw lid vanuit Australië, 

een geëmigreerde oud-Horinees. Hier volgt een citaat uit 

zijn e-mail: 

" Mijn naam is ... (om privé redenen verwijderd) en bent een 

oud Horinees evenwel ik Nederland verlaten hebt in 1948 

om mijn fortuin te vinden in de Antipoden. Via een broer 

van mij heb ik het emailadres van de vereniging 'Oud 

Hoorn' ontvangen en hebt alreeds veel plezier genoten de 

'website' te bezoeken. Mijn vraag is of ik een airmail abon

nement kan opzetten. Als U dat wil bedenken dan wil ik 

wel voor twee of drie jaren vooraan betalen.Als U mij dan 

weten laat hoeveel dat kost dan stuur ik een bankcheque 

via mijn bank naar een bij U genomineerde bank in Hoorn. 

Als U dat wilt aan nemen,dan zou ik ook nog graag het 

boek 'Hoorn aan de Zee' daar bij insluiten. 

Op de 'website' heb ik ook nog de restauratie van het 

kapelletje van de begraafplaats op de Drieboomlaan gezien. 

Er is een foto daar van een dame die zit in die kapel en het 

schijnt mij dat het een foto is van een schoonzuster van mij 

de nu overleden mevrouw . . . (hij meende iemand te herken
nen, maar het is mevrouw Floris-Rood die in het kapelletje zit) 

Dit is momenteel genoeg. Mijn Nederlands praten en lezen 

is beter dan mijn schrijven zo excuseer mij voor mijn spel

ling of grammaticale fouten." 

Jacques Wester en Joke van 

Tartwijk hebben ontzettend 

hun best gedaan om het in orde 

te brengen en terwijl ik dit stuk 

schreef, kwam onderstaande 

bericht binnen: 

" Halo Diana, 

Vorige week heb ik het boek en 

de journaals ontvangen en ik 

verwaarloos momenteel veel 

van mijn vrije tijd om weer op 

de hoogte te komen van wat er 

gebeurt in Hoorn. Ik genoot 

veel van de beeldenwandeling 

door de stad linksom de 

Duinstraat, rechtsom de Munt

straat enz. Ik gevoelde mij er 

echt bij." 

Daar geniet ik van. Vooral blij 

ven genieten van (Oud) Hoorn! 

Tot over een jaar. 

Eind oktober 2003. Diana van 

Detail van de eikenhouten schouw met houtsnijwerk voorstellende een traankokerij rechts en den Hoogen, 'host' mailadres 

links een gevangen walvis die bewerkt wordt. Foto-archiefWestfries Museum. info@verenigingoudhoorn.nl. 
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Wandelseizoen 2003, een terugblik 

Het afgelopen wandelseizoen, het 26ste van onze vereni

ging, was er één om in te lijsten. Omdat de gidsen van Oud 

Hoorn de stad Hoorn en uw vereniging met deze activiteit 

goed op de kaart zetten, achtte het bestuur het een prima 

idee om er in dit kwartaalblad nog even op terug te kijken. 

Zes van de zeven wandelingen vonden dit jaar plaats onder 

goede tot prachtige weersomstandigheden. Met een 

gemiddeld aantal wandelaars van 200 op een gemiddelde 

van 10 gidsen, hadden de groepjes over het algemeen een 

mooie omvang. 16 mei startten we over de Gedempte 

Grachten en 30 mei liepen we de Kloosterwandeling. De 

respectievelijke bezichtigingen bi j de Kaap Hoornvaarders 

en de Archeologische Dienst werden zeer gewaardeerd. 

Vrijdag 13 juni was de Dijkwandeling. Dat was de topper 

van het jaar. Deze wandeling is door gids Huub Ursem in 

el kaar gezet. Hij zocht heel veel gegevens bij elkaar, waar

voor hij met menig oud Horinees gesprekken voerde, 

soms bij mensen thuis tot ver buiten de provincie. Een 

gigantische klus! De gidsen zijn enkele malen ter voorbe

reiding bijeen gekomen. Ongeveer 300 wandelaars moes

ten over slechts 8 gidsen worden verdeeld. Grote groepen 

dus en toch geen wanklank te horen .Wandelaars en gidsen 

genoten bij een heerl ijk wandelweer van deze tocht over 

de dijken en het Visserseiland. 27 juni was de Hofjes

wandeling met een bezoek aan de tuin van tandarts Habes 

Christ Stoffelen 

weer een succes. Tijdens de Havenwandeling op vrijdag

avond 1 1 juli waren naast het havenverhaal de twee bezich

tigingen erg leuk. De Vrijmetselaarsloge op de Binnenluien

dijk gunde ons weer een kijkje in hun Tempel , ook wel 

Werkplaats genoemd. Tot voor enkele jaren werd er nog 

zeer geheimzinnig over gedaan, nu is men veel meer open 

over wat er gebeurt bij de Vrijmetselaars. Ook Grote Oost 

132 was te bezoeken. De bewoner vertelde enthousiast 

over zijn woning. De wandelaars mochten een kijkje 
nemen in de hal en de fraaie souterrainkeuken. 25 Juli was 

de enige wandeldag dat het weer niet meewerkte. Waar

schijnlijk hebben de regenbuien 's middags en in het begin 

van de avond een aantal mensen afgeschrikt. Uiteindelijk 

liepen we toch nog met 1 14 wandelaars de Noorderkerk

wandeling door de motregen.Aan het eind van de wande

ling was .er in de Noorderkerk gezellig koffie, thee of iets 

fris te drinken . De Koepoortswegwandeling op 8 augustus 

werd weer met heerlijk weer gelopen. Ondanks dat er in 

deze tocht geen bezichtiging opgenomen was, trok hij nog 

129 wandelaars. Tenslotte vind ik nog één ding zeer het 

vermelden waard. Dat is dat we dit jaar onder de wande

laars beduidend meer jeugd mochten verwelkomen dan 

voorgaande jaren. Hopelijk zet deze verandering in de 
komende jaren door. Immers ook in Oud Hoorn heeft de 

jeugd de toekomst. 

Onder leiding van een ter zake kundige rondleidster maakten de Hoornse gidsen een tocht door de gerestaureerde binnenstad van 
Deventer, waarbij hun kennis van de geschiedenis weer werd uitgebreid. Hier ziet u het gidsengroepje dat aan het eind van de mid
dag terugkeek op een geslaagde dag. V.l.n.r.: Tine Eggers,joke Gmelich, Gerard Beemsterboer, Trudy de Rooy, Marjan Faber, Kees Kok, 
Henk van Woesik, Femke Uiterwijk, Willy Wigge/aar, Henk Ha/sema, Piet Aartsen, Milja van Rijswijk, Lido Bakker, de Deventer gids, 
Trudy Schrickx en Hieke Stapel 
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§T AD§~EEJI::D 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumenten
commissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuurs

leden zitting hebben. 

1 december 2003 

Nieuwe panden op de gemeentelijke monumentenlijst: 

Bangert 36, 52, 53, 56; Nieuwstraat 12 en 14; Westerblok

ker 120, 141 , 148 en 173. 

De rolluikenterreur bijft onverminderd het stadsbeeld tei

steren. Er zijn fraaiere meer transparante beveiligingsmo

gelijkheden voorhanden. Een enkele winkelier heeft daar

van de waarde reeds ingezien. Wie volgen? Gaandeweg 

sluipen steeds meer markiezen het stadsbeeld binnen. De 

historische schoonheid van monumentale gevels wordt om 

gebruiksredenen steeds meer aan het oog onttrokken: een 

verwerpelijke zaak. De hoogste tijd dat de discussie over 

het fenomeen 'zonweringen' een aanvang neemt. Ook hier 

zijn minder ontsierende oplossingen voorhanden . 

ABC- hoek Kleine Oost 
De realisering van het laatste deelplan van het z.g. 

Karperkuilproject vordert: 4 7 huurwoningen ontworpen 

door de Belgische architect Vandenhove. 

Oud Hoorn blijft benieuwd over de aansluiting van het 

ontwerp bij de omgeving. Ook de welstandscommissie 

schreef reeds in 1999: "de rondlopende vorm aan de bui

tenzijde geeft problemen met de aansluiting op de rechte 

structuren van het plan van architect Daan aan het ABC en 

aan de bestaande panden aan het Kleine Oost. Er ontstaan 

zinloze onaantrekkelijke restruimtes tussen het ovale 

bouwblok en de rechthoekige verkavelingen. Het is merk

waardig dat dit probleem stedebouwkundig in deze nieuw

bouwsituatie niet beter is vorm gegeven." 

B & W van Hoorn hebben het idee gelanceerd voor de 

aanleg van parkeerplaatsen op het terrein van de voorma

lige 'werf van Droste'. Het alternatief aangedragen door de 

watersportvereniging spreekt ons meer aan. Oud Hoorn 

heeft adhesie betuigd aan het alternatieve voorstel. 

Achter de Vest S 4 
De in de stijl van de Amsterdamse School opgetrokken 

garages aan de achterzijde van het monumentale pand aan 

Onder de Boompjes 20, verdienen bijzondere aandacht in 

de herbestemmingsplannen. 
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Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 9S (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, wind

vaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand verkeert 

in ernstige staat van verwaarlozing. 

Achterstraat 

gevelaan z ichten Achterstraat 
s cnaal l: 300 

Gemeente wil meewerken aan de bouw van acht woningen 

op de locaties Fikke en Veld. College acht plan historisch 

verantwoord. Oud Hoorn heeft schriftelijk haar bedenkin

gen ingediend. 

Appelhaven 
Het drijvend terras is, onder bestuursdwang, eindelijk uit 

het stadsbeeld verwijderd , ondanks de krokodillentranen 

uit de komkommertijd. Oud Hoorn heeft daar sinds mei 

1994 cm gevraagd. 



Terras van Appelhaven nu op ljsse/meer 

Baad land 
Oud Hoorn streeft nog steeds naar een historisch onder

zoek van deze oorspronkelijke zeewerende dijk. Kan dat 

onderzoek geen onderdeel uitmaken van het plan tot res

tauratie van de Hoofdtoren! 

Bangert-Oosterpolder 
Oud Hoorn onderschrijft het streven om in deze laatste 

Hoornse nieuwbouwwijk straatnamen te geven die verwij

zen naar de cultuurhistorie van de dorpen Zwaag en 

Blokker. 

Blauwe Berg 
Hoorns laatste ecologisch reservaat wordt binnenkort 

opgeofferd aan de vooruitgang. West-Friesland schreeuwt 

o.a. om een schaatsbaan. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de tota

le gevelwand te willen beschermen. 

Oosterpoort behoeft spoedig een grondige onderhouds

beurt. Gemeente wil de enige overgebleven stadspoort 

overdragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. 

Op de echte restauratie van dit rijksmonumentale com

plex, geraamd op één komma zeven miljoen, wordt al jaren 

gewacht. 

Draafsingel 18 
Het optoppen is begonnen. Oud Hoorn wijst deze onaan

vaardbare .aantasting van het stadsbeeld resoluut van de 

hand: waardeloze luchtgebonden architectuur. (zie foto) 

Draafsingel 57-59 
De projectontwikkelaar is van plan de boerderij Meta en 

de villa Schermeroord tot woningen terug te brengen met 

handhaving van de monumentale waarden. Hoorn draagt 

bijna drieëntwintigduizend euro bij. 

Vergunning verleend voor uitbreiding van de sportschool 

en herinrichting van de parkeervoorzieningen. Monumen

tencommissie houdt ontwerp voor transparante loopbrug 

tussen hoofdvestiging en boerderij aan. 

Eikstraat 1 (gemeentelijk monument) 
De Hoornse Vereniging van Rechtzinnig Hervormden heeft 

het monumentale kerkgebouw verkocht aan een project

ontwikkelaar. Het kerkorgel (rijksmonument !) is buiten de 

verkoop gebleven maar kan zonder monumentenvergun

ning de kerk niet uit. Die vergunning is aangevraagd. 
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Oud Hoorn heeft bij de vereniging bepleit dat het rijks

monument in Hoorn blijft. Het kerkgebouw dateert uit 

1933-34 en is in de stijl van de late Amsterdamse School 
ontworpen door de Hilversumse arch itect C. Trappen burg 

(o.a. raadhuis Opperdoes). De monumentale status dient in 
ieder geval de ongeschonden staat van het exterieur te 

waarborgen. Dakkapellen sieren de eerste ontwerpen. 

Glop S 
Pand met hoogst merkwaardige dakopbouw verkeert in 

slechte staat van onderhoud. 

Gortsteeg 
Ontsierend complex verwaarloosde garages. 

Grote Noord 8-1 0-1 l 
Plan voor wijzigen voorgevel en bouwvergunning verleend 

(nr. 12) voor wijziging entree en verbouw bovenwoning. 

Grote Noord 3 7 

Voormalige bioscoop Victoria 1 omgebouwd tot een 

sportwinkel; doorbraak Achterom-Grote Noord is reeds 

gerealiseerd voor de nieuwe exploitant. 

Grote Oost SB (beeldbepalend) 
Claes Joesthuis naast Oosterkerk: plan voor verbouwen en 

uitbreiden ten behoeve van trappenhuis, keuken en kan

toorruimte. 

Grote Oost 74-76 (beeldbepalende panden) 
Verzoek om plaatsing op de gemeentelijke monumenten

lijst gehonoreerd voor wat betreft de belangrijkste onder

delen . Een lovenswaardige particuliere actie! 
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Hoofdtoren (rijksmonument) 

Gemeente Hoorn verkoopt Hoorns meest beeldbepalen

de monument aan de Vereniging Hendrick de Keyser. 

Restauratie zeezijde en dak triomfantelijk gestart doch 

dezelfde dag jammerlijk gestaakt, althans wat de zeezijde 

betrteft. De gemeente was vergeten een vergunning bij 

Rijkswaterstaat aan te vragen. 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente Hoorn met de versobering 

van deze historische plek in het havengebied/ Het politie" 

ke draagvlak is (was/) er voor. Waar is het wachten op/ 

Bottereigenaars vragen meer financiële steun voor de 

varende monumenten. Er is dringend behoefte aan een 

beleidsplan voor het behoud van een plek voor historische 

schepen in de havens. 

Italiaanse Zeedijk S 1 
Pand verkeert in sterke staat van verval. Een schande in het 
stadsbeeld. 

Jeudje 
Het bouwplan is gerealiseerd. Op de plaats van de toege

zegde reconstructie van de Agnietentoren, liggen nu speed

boten voor de deur. Op zich is het een goede zaak dat de 

oude structuur grotendeels in het plangebied is terug te 

vinden. Van de rode contouren in de parkeergarage kent 

niemand de betekenis. Oud Hoorn heeft de projectont

wikkelaar herinnerd aan het terugbrengen van een histo

risch merkteken: de overblijfselen van de Agnietentoren. 

Oud Hoorn heeft de ontwikkelaar het ontwerp voor een 

nieuw herinneringsteken voorgelegd met een tekst van 

Sebastiaan Centen. 



Karperkuil (kade) 

Het water van de Karperkuil wordt uitgebreid tot aan het 

project Vandenhove; daar is een wijziging van het bestem

mingsplan voor nodig. 

De woningen zijn koud betrokken of de eerste aanvragen 

voor wijziging van de voorgevel zijn ingediend. (lichtkleurig 

huis) 

Keern l l (gemeentelijk monument) 
Oud Hoorn complimenteert de gemeente en lntermaris 

met het resultaat van de herbestemming van het voorma

lig landbouwproefstation. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude Hoornse fam ilies liggen er 

verwaarloosd bij. Snelle actie gevraagd! 

In de werkgroep die zich buigt over de (her)inrichting 

heeft Oud Hoorn twee vertegenwoordigers afgevaardigd: 

erelid Albert de Graaf en bestuurslid Marit Veerman. 

Gemeente zegt bezig te zijn met de inventarisatie. Waar 

blijft deze? Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing op de 

gemeentelijke monumentenlijst. 

Kerkplein - Sint Jans Gasthuis 
(rijksmonument) 
Ook dit unieke rijksmonument gaat binnenkort over in de 

handen van Hendrick de Keyser. 

Kerkplein lO/lOA (rijksmonument) 
De rijksmonumentale voorgevel van het restaurant kwali

tatief aangetast door nieuwe bekleding. Het terras als dek

mantel? Waarom gebeurt hier zo lang niets? 

Kleine Oost 
Bij het summiere archeologisch en bouwhistorisch onder

zoek op de plek van de oude Oosterpoort zijn brokstuk

ken van de fundamenten blootgelegd. Oud Hoorn zoekt 

naar een mogelijkheid om de oude poort blijvend onder de 

aandacht te brengen. 

Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de histo

rische loop van de Westfriese Omringdijk weer herken

baar worden, dus geen rotonde. 

Kleine Oost l l 

llii 
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Plan voor woninguitbreiding over drie bouwlagen. 

Koepoortsweg 7l 
Oud Hoorn maakt zich ernstig zorgen over de staat van 

onderhoud van dit monumentale pand. 

Korenmarkt S 
Achter de monumentale gevel gaat de schoorsteen schuil 

van de vroegere fabriek van verduurzaamde kaas 'De 

Discus'. Oud Hoorn verzet zich tegen het verlenen van de 

sloopvergunning voor dit laatste relict uit het industriële 

tijdperk. 

Lange Kerkstraat 1 S en 1 7 

Planologische vrijstelling verleend voor het bouwen van 

een trapopgang .en het renoveren van de woningen. 
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Leliestraat 5 

Plan voor verbouwen opslagruimte tot woning met garage 

vanwege de detonerende hoogte vooralsnog terugverwe

zen naar de tekentafel. Nieuwe plan van architect Van 

Diepen door de monumentencommissie terugverwezen. 

Muntstraat 
Straat met 10 rijksmonumenten en verscheidene beeldbe

palende panden dreigt een centrale afwikkelfunctie te krij

gen voor het (zware) verkee r de stad uit. Alternatieve 

oplossingen gevraagd. 

Nieuwendam 
Moge een afstudeerproject aanleiding zijn om dit gat 

opnieuw in te vullen. Het is een maatschappelijke schande 

dat een dergelijk gat in een historische gevelwand zo lang 

oningevuld kan blijven. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 
Het uit het begin van de negentiger jaren daterende 

bestemmingsplan beoogde een z.g. "upgrad ing" van deze 

voormalige woonstraat ingeklemd tussen de Ramen en het 

G rote Noord. Oud Hoorn heeft destijds opposit ie 

gevoerd tegen het bestemmingsplan. Van een algehele 
opwaardering in het stedelijk beeld is vooralsnog geen 

sprake: rommelig en onverzorgd straatbeeld. 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In "Hoorn, huizen, straten , mensen" lezen we: Huis met 

hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is her

bouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude con

structie. Fast foodketen McDonalds laat het op het laatste 

moment afweten. Nu trekt, na een kleine verbetering aan 

de voorgevel, een modezaak in het rijksmonument. 

Nieuwstraattwisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 

gewelf noodzakelijk. Begin negentiger jaren van de vorige 

eeuw zijn 12 monumentale stenen poortjes gerestaureerd. 

Na 10 jaar krijgen de poortjes een onderhoudsbeurt. 
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Nieuwstraat 9 (rijksmonument) 
Plan voor verbouw bovenverdiepingen tot drie apparte

menten. 

Nieuwstraat 1 3 en 1 5 (rijksmonumenten) 
Stichting Stadsherstel heeft hier twee winkels en drie 

bovenwoningen gerealiseerd. Kwalitatief voorgevels en 

inwendig zorgvuldig gerestau reerd. 

Nieuwstraat 16 
Monumentencommissie adviseert positief over gevelre
constructie. 

Planologische vrijstelling verleend voor verbouw en uit

breiding woning, inclusief sloopvergunning voor een deel 

van de keukenruimte. 

Onder de Boompjes 20 - rijksmonument 
Pand wordt geheel gerestaureerd door de nieuwe eigenaar 

lntermaris Woondiensten. Er komen negen appartementen 

in. Recent is de monumentenvergunn ing verleend. 

Oostereiland 
De laatste berichten zijn dat de gemeente Hoorn het 

eiland met zijn opstallen definitief in eigendom gaat ver

werven. Er komt een projectgroep die zich buigt over de 

toekomstige bestemming. Hoe staat het eigenlijk met de 

Stichting Beheer Oostereiland? 

Oosterplantsoen (rijksmonument) 
Monumentenvergunning aangevraagd. 

Oosterpoort (rijksmonument) 
Ondanks tegenstand van Oud Hoorn wordt deze enige 

stadspoort binnenkort aan de Vereniging Hendrick de 

Keyser overgedaan. 

Oude Doelenkade 27 
De restauratie gaat onverdroten door. 



Oude Doelenkade S S 
Gemeente Hoorn stelt een bedrag van bijna tienduizend 

euro beschikbaar voor beperkt archeologisch onderzoek 

naar de restanten van het eerste gebouw van de Hoornse 

schutterij. 

Pakhuisstraat 
Sobere en doelmatige renovatie wordt gerealiseerd. 

De gemeente Hoorn draagt het vroegere VOC-peperpak

hu is over aan de Stichting Stadsherstel Hoorn. Stichting 

heeft het plan om in het complex woningen, een tandart

senpraktijk en kantoorruimte te realiseren . Discussie bin

nen Oud Hoorn over de belangstelling voor een deel van 

het complex. 

Pakhuisstraatbrug 
Monumentenvergunning aangevraagd. 

Rode Steen 

De laatste terrasschotten detoneren niet minder dan de 

inmiddels eerder verdwenen perceelscheidingen. Ooit was 

er een afspraak dat deze direct na het zomerseizoen zou

den worden verwijderd. 

Rode Steen - Waaggebouw 
(rijksmonument) 
Stadsbestuur draagt binnenkort ook dit rijksmonument 

over aan de Vereniging Hendrick de Keyser. 

Oosterparkplantsoen 

Stationsplein 1 
Monumentenvergunning ingediend voor verbouwing toilet

ruimte. 

Turfhaven 7-8 
Plan voor samenvoeging en verbouwing van de panden 

Turfhaven/Jeudje 

Forse nieuwe woonark in aanbouw. Beleid inzake bouw

werken in historisch water is dringend noodzakelijk. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Architect Sjoerd Soeters heeft opdracht gekregen voor de 

ontwikkeling van een stedebouwkundige visie voor dit 

gebied. 

Veemarkt (rijksmonument) 

Nieuw beheerdersonderkomen fietsenstalling wijkt qua 

vorm en materiaalgebruik sterk af van de omgeving maar 

past desondanks harmonieus in het geheel. 

Veermanskade 12 (rijksmonument) 
Monumentenvergunning aangevraagd voor het pakhuis 

'Brussel' : Huis met eenvoudige vroeg l 9e eeuwse gevel 

met rechte kroonlijst en dakkapel. Het pand is inwendig 

ouder. 
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Visserseiland 
Jarenlange juridische strijd beslecht: eerherstel voor wan

delgebied. 

Wabenstraat 

Het complex van het Streekziekenhuis wordt gesloopt ten 

behoeve van de bouw van 160 woningen. Oud Hoorn 

plaatst vraagtekens bij de sloop van dit uit architectonisch 

oogpunt markante gebouw. Plannen gewijzigd in oktober 

2003: er komt een z.g. zorgzone met de innovatieve naam 

Terra Marique waarbi j het z.g. Liornehuis wordt gesloopt. 

West 43 en 45 
Beide panden liggen in een van Hoorns monumentale con

centratiegebieden en maken een sterk verwaarloosde 

indruk. 

Westerblokker 
Aartsengel Michaël 

kerkgebouw Heilige 

Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neo-classi

cistische elementen reeds lange tijd in gebruik als tapijthal. 

Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen door de Leidse 

architect Th. Molken boer ( 1796-1863). Plan om pand op de 

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Gemeente 

heeft een P.M.post op de begroting opgenomen. 

Westerdijk 48 
Oud Hoorn verzet zich tegen eventuele sloop van dit 

karakteristieke pand met zijn typerende gevel. 

Westerdijk 75 o.a. 
Verouderde woonflat en een viertal karakteristieke vis

serswoningen zijn gesloopt ten behoeve van de bouw van 

37 appartementen voor ouderen door lntermaris 

Woondiensten. Met de bouw is inmiddels gestart. Het 

'beeldkwaliteitsplan' legde de uitgangspunten vast. De oude 

rooilijn wordt weer gerespecteerd. De oude hoogte ook? 

Gekozen is voor een sterk geleed complex van vier bouw

lagen plus een kap.Voor een dakgoot op een hoogte van 13 

meter moet het bestemmingsplan worden aangepast. 

Westfries landschap 
Het open landschap rondom de stad staat sterk onder 

druk. 
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Wisselstraat 6-8-1 O (rijksmonument) 
Gemeentebestuur verkoopt ook dit historisch complex 

aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Onzekerheid 

omtrent de toekomstige bestemming van dit rijksmonu

ment duurt voort. 

Zon 11 

De verloedering van dit markante pand gaat onverminderd 

door. Wie neemt het initiatief om tot verbetering te 

komen? 

Weer een naam ontdeld 
In het vorige kwartaalblad heeft men de schoolklas van 
meester Schuld kunnen zien. Met behulp van Piet 

Schrickx kwamen de namen van vrijwel alle 42 klasge

noten boven water. Nummer 36 was echter een raadsel 

maar ook de naam van deze jongen is nu achterhaald. 

Kees de Greeuw, bekend van zijn werkzaamheden voor 

de Koepelkerk, herkende in deze nummer 36 zijn eigen 

vader, Cor de Greeuw. De vader van Kees had een 

groentehandel aan het Keern. En zo is dit raadsel dan 

ook weer opgelost. Nu .alleen de nummers 6 en 23 nog. 

weet u de naam van de bedoelde jongens, laat het ons 

dan weten 

F.Z. 
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Hoek Gedempte Turfhaven/ Spoorstraat, Foto zo'n hon

derd jaar geleden genomen. In 1909 werd het hoekhuis 

vervangen door een 'woonhuis met bovenwoning'. Nu is 

op de hoek een reisburo gevestigd. In 1901 worden de 

panden met de schuinlopende houten waranda's achter de 

boom rechts gebouwd onder leiding van de stadsarchitect 

J.van Reijendam. Ze staan er nog en worden nu beneden 

gebruikt door een wijnwinkel en een damesmodezaak.Het 

meest rechtse gebouw was oorspronkelijk een fabriek 
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voor hout- en ijzerbewerking. Neergezet in 1902. De ach

tergevel van de fabriek lag aan de Leliestraat. De hoge 

ronde schoorsteen stond naast de houtzagerij. De fabriek 

nam een groot gedeelte van het binnenterrein in beslag.Tot 

midden jaren twintig van de vorige eeuw heeft de fabriek 

op die plek gedraaid. Daarna is in het pand een grossier

derij geweest, een autostalling en nog niet zo lang geleden 

een woninginrichtingszaak. Op het moment wordt het 

pand nog steeds voor winkeldoeleinden gebruikt. 
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