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Bij de voorplaat:
De Tweede Wereldoorlog duurde al vier jaar: Hoorn leek wonderwel ongeschonden uit de
strijd te komen. Dat werd anders toen in de vroege ochtend van vrijdag 7 juli 1944 twee
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Amerikaanse B17 Flying Fortress-bommenwerpers uit een formatie van 600 vliegtuigen op
elkaar botsten boven H oorn. In de Koepelkerk aan het Grote N oord was op dat moment
juist de schoolmis aan de gang. In de kerk zaten toen naast ongeveer 400 kinderen ook
onderwijzend personeel en priesters. Als er onderdelen van de vliegtuigen of een bom op
de kerk was gevallen was de ramp niet te overzien geweest. Onze fotomontage geeft een
beeld van hoe het er op die ochtend ongeveer heeft uitgezien.

Foto's en illustraties:
Archief Westfriese Gemeenten, Siem van Baar, Jos Groot, J.D. Osinga sr., J. Plukkel, H uub
Ursem, A. G.F. van W eel, Westfries Museum, F. Zack.

Volgend nummer en inleverdatum kopij:
H et volgende nummer (27e jaargang nr. 4) zal omstreeks 15 december 2005 verschijnen.
wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 1 november 2005 in te leveren
bij het redactie-adres: F. Uiterwijk, Grote O ost 98 -100, 1621 BZ H oorn.

Westfries Museum:
Rode Steen !, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/m vrijdag
van 11.00 -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, Nieuwe Steen 1
tel. 0229 - 252200. Postadres: Westfries Archief,
Postbus 603, 1620 AR HOORN. e-mailadres: awg@hoorn.nl
De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Ná 16.30 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45 uur.
Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. U iteraard is het voor
bezoekers wel mogelij k op het gewenste tijdstip te vertrekken.
Museum van de Twintigste eeuw / 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.

Gevleugelde bevrijders crashten boven Hoorn
Frans Zack

Naarmate de jaren van de Tweede Wereldoorlog vorderden leek Hoorn met enig
geluk ongeschonden uit de strijd te kunnen komen. Immers, aan de begindagen van
de oorlog speelden de veldslagen zich af op plaatsen als de Grebbeberg, Dordrecht,
Kornwerderzand, Den Haag, Ockenburgh, Rotterdam en de Moerdijkbruggen. Ook
Den Helder was als marinehaven gebombardeerd evenals de vliegvelden Bergen en
De Kooy. Maar dat waren in die dagen afstanden naar vrij onbekende en ver afgelegen oorden. Het rustige Hoornse leven werd echter in de vroege ochtend van vrijdag
7juli 1944 toch nog wreed verstoord.
Vrijwel dagelijks vlogen er zowel
overdag als 's nachts grote formaties vliegtuigen over Hoorn. Bij
daglicht lieten zij hun witte sporen
achter op het blauwe hemeldek.
's Nachts hoorde je alleen het
monotone gebrom van de motoren. Na de Tweede Wereldoorlog
bleek dat het overdag Amerikaanse
toestellen waren en 's nachts de
Britten van de RAF. De Amerikaanse toestellen waren dusdanig
zwaar bewapend dat die zonder de
dekking van de duisternis de strijd
met de Duitse jagers wel aandurfden. Niet voor niets werden deze
B-17 vliegtuigen dan ook Flying
Fortress genoemd. Ook werden
door de Amerikanen vliegtuigen
van het type B-24 ingezet met de
toepasselijke naam Liberators.
Vaak lag Hoorn op de aanvliegroute naar een te bombarderen
doel in Duitsland. Zo ook op die
bewuste vrijdag 7 juli 1944. Bij het
opkomen van de zon was een formatie bommenwerpers van de
390th Bomb Group vanaf de vliegbasis Parham nabij het dorp
Framlingham in Engeland opgestegen om hun bommenlast op een
doel in Duitsland te deponeren.
Het escader, bestaande uit ruim
160 toestellen van het type B 17 had
als doel de olie-installaties nabij
Merseburg. Ieder toestel had 10
bemanningsleden aan boord; veelal jonge knapen die ver van huis

in het oorlogsgeweld werden gestort.
Daverende klap
Zoals iedere werkdag begon voor
de katholieke jeugd van Hoorn de
dag met een bezoek aan de jeugdmis' in de Koepelkerk aan het
Grote Noord. De mis was bijna
afgelopen toen de ongeveer 400
aanwezigen in de kerk werden opgeschrikt door een daverende explosie. Met mijn ervaring uit Rotterdam dacht ik dat nu ook Hoorn
aan de beurt was. Immers, in
Rotterdam had ik samen met mijn

moeder meerdere malen moeten
vluchten bij een bombardement.
In een kelder, zomaar bij mensen
binnen en ook een keer in de bakkerij van een banketbakkerswin kel.
Nu dus maar snel de kerk uit en
achteraf hoorde ik dat de aanwezige priesters naar het dak van de
pastorie waren gegaan en daar in
de lucht gezegend hadden. Wel
wetende dat er iets goed mis was
daarboven. En er waren op dat
moment nogal wat geestelijken
aanwezig want het was juist retraiteweek waardoor er vier paters aan
het pastoraal team bestaande uit
vijf priesters waren toegevoegd.
Links en rechts in de stad waren
stukken en brokken van vliegtui gen neergekomen. Er was geen
schieten gehoord dus de conclusie
was dat er een botsing had plaats
gevonden in de lucht. En dat bleek
dan ook maar al te waar. De B 17

Op het Pelmolenpad kwamen enkele brokstukken van toestel 42.107070 terecht, o.a. een
gedeelte van de cockpit. Tussen deze wrakstukken werd ook het lichaam van gezagvoerder Lt.
Gregor gevonden.
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nr. 42.107070 'North Star' van
piloot Lawrence J. Gregor was in
botsing gekomen met een andere
B17, de nr. 42.97983 die bestuurd
werd door Larue Cribbs. De gevolgen van deze aanvaring waren
desastreus. Een propeller raakte de
vleugel van het andere vliegtuig en
vervolgens was er geen redden
meer aan.

Slachtoffers
Brokstukken van de twee vliegtuigen kwamen op diverse plaatsen in
de stad terecht. Het kon niet uitblijven dat hier ook slachtoffers te
betreuren zouden zijn. Tragisch
was bijvoorbeeld dat er een bom
viel op de Drieboomlaan, op de
plaats waar nu de Tyrasstraat te
vinden is. Hier stonden tot op de
fatale ochtend de huizen van de
families Kramer en Godijn. De
32-jarige mevrouw Kramer-Deen
was juist in huis en werd dodelijk
getroffen. Hun zoontje Piet was op
dat moment binnen bij buurvrouw Godijn van wie het huis
gedeeltelijk instortte. Vader Kramer bevond zich in de tuin en
werd getroffen door een balk en
moest naar het Stadsziekenhuis
worden afgevoerd. Het mag een

Duitse militairen bewaken het staartstuk dat tussen het woonhuis en schuurtje van defamilie Sleutel aan de Westersingel viel. Alleen de waslijn liep schade op.

wonder worden genoemd dat er
niet meer burgerslachtoffers zijn
gevallen. Was er een bom of een
brokstuk van een van de vliegtuigen op de Koepelkerk gevallen dan
was de ramp niet te overzien
geweest. De aanwezige kinderen,
leerkrachten en priesters waren
bepaald in Gods hand.
Voor de bemanning van de twee
Vliegende Forten liep het slechter
af Van de in totaal twintig beman -

Het staartstuk van de B-17: G 42.107070 dat naast het huis van de familie Sleutel aan de
Westersingel terecht kwam.
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ningsleden overleefden slechts
zeven de crash. Van het toestel dat
bestuurd werd door 2e luitenant
Cribbs kwamen vijf bemanningsleden om het leven waaronder
Cribbs zelf De anderen waren
2e luitenant en co-piloot John
Blickensderfer, 2e luitenant/bomrichter Lester Glaser, sergeant
Eugene Gifford en sergeant
Merwyn Stanford: beiden schutters. 2e luitenant/navigator Robert
Outman werd krijgsgevangen
gemaakt. Dit lot overkwam ook
sergeant Arthur Coffey, de radioman van de B17 en de sergeanten
Clarence Brown en Joseph Grove,
beiden schutters.
Sergeant Arthur F. Brown overleefde de ramp en was het enige
bemanningslid dat aan de Duitse
bezetter wist te ontsnappen. Na
een zwerftocht van een week
kwam hij terecht bij de familie
Commandeur in De Hout bij Ven huizen. Later werd hij ondergebracht bij de verzetsgroep in de
Schermer. Hier maakte hij o.a. de
slag om Rustenburg mee waarbij
Gerard Veldman om het leven
kwam. Na zijn 'crossing' via de
Biesbos naar bevrijd gebied vloog

nier Clyde Matlock werden krijgsgevangen gemaakt.

Brokstukken van een vleugel kwamen terecht achter de Tweeboomlaan. Goed te onderscheiden op de foto zijn de diverse brandstoftanks.

Brown nog enkele vluchten over
bezet gebied tot het einde van de
oorlog.
Via het Rode Kruis werd de familie van Arthur F. Brown op de
hoogte gebracht van het feit dat
hun zoon boven Hoorn om het
leven was gekomen. Pas later, toen
Brown weer op zijn basis in Engeland was teruggekeerd, werd de
familie ingelicht dat hun zoon via
het verzet gezond en wel in Engeland was gearriveerd. De 8ste
Army Air Force was al wat langer
op de hoogte dat Arthur Brown
nog leefde. Het verzet in Nederland had dit al doorgeseind maar
vanwege de veiligheid van de
mensen in Nederland waar Brown
zich schuil hield, werd dit verzwegen. De familie van Brown had
toen echter al een grafsteen op de
plaatselijke begraafplaats in Wapakoneth, Ohio, laten plaatsen. Later,
als de oorlog voorbij zou zijn, zou
dan hun zoon hier herbegraven
kunnen worden.
Van de tweede B 17 kwam vrijwel
de gehele bemanning om het
leven. Op de eerste plaats le luitenant Lawrence Gregor die het
commando voerde over het vlieg-

tuig. Verder Harold Raab, le luitenant en navigator, William
Martin, le luitenant en bommenrichter, sergeant/ radioman Marian
Wolfe, sergeant/boordwerktuigkundige Harlan Scholl, en de sergeanten/kanonniers Harry Sherman, John Di Trapani en Clayton
Croft. De overlevenden van dit
toestel, le luitenant/co-piloot
James Wicker en sergeant/kanon -

Meer schade
Het bleef niet bij de bom die op de
huizen aan de Drieboomlaan was
gevallen. Ook aan het einde van de
toen nog doodlopende Merensstraat werd grote schade aangericht. De woning van de familie
Schouten werd volkomen verwoest
en wonder boven wonder kwamen
moeder en baby ongedeerd onder
het puin vandaan.
Veel van de vliegtuigresten en
bommen kwamen gelukkig in
open veld rond Hoorn terecht.
Echter niet het staartstuk van de
B 17 nr. 42.107070 want dat viel pal
naast het huis van de familie
Sleutel aan de Westersingel. De
enige schade was de waslijn die het
begeven had onder het gewicht.
Het staartstuk van het tweede toestel kwam neer langs de Hoornseweg, echter zonder verdere schade
aan te richten.
Wie, zoals ik, het gebeuren van
nabij heeft meegemaakt herinnert
zich ongetwijfeld ook de grote stapel vliegtuigonderdelen die precies
op het midden van het Pelmolen -

Het staartstuk van toestel 42.97983 dat terecht kwam langs de Hoornseweg.
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pad was neergekomen. Een grote
weerwar van kabels, leidingen en
aluminium platen, vlak voor de
deur van de familie Van de Pol.
Ook dat enorme staartstuk in de
tuin van de familie Sleutel maakte
diepe indruk. Achter de Tweeboomlaan zijn ook brokstukken
van een vleugel neergekomen. Dit
heb ik indertijd niet zelf gezien
want zover mocht ik als kind niet
komen 'van thuis'. Dat er in het
weiland achter het Witte Paard
een van de vliegers is gevonden die
een diepe afdruk in de grond had
achtergelaten heb ik dan ook
alleen van horen zeggen.
Van gemeentewege werd indertijd
een rapport met kaartje gemaakt

waarop stond ~ aangegeven waar
bommen of wrakstukken waren
neergekomen. Naast de al genoemde bommen die vielen op de
Drieboomlaan en de Merensstraat
noemt men hier ook de Westerdijk. Daar zouden twee niet geëxplodeerde bommen zijn neergekomen, die werden verwijderd. De
vliegtuigen waren nog ver van hun
doelgebied dus waarschijnlijk
stonden de bommen nog niet op
scherp. Er was volgens bij dit
kaartje behorende rapport ook een
bom neergekomen achter de woningen nr. 17 en 19 in de Paardensteeg en een bij de broeikassen
achter perceel Koepoortsweg 90.
Het rapport maakt tevens melding

van ongeveer 150 percelen waar
glas- en pannenschade werd geconstateerd. "Deze schade bedraagt
per perceel naar schatting op basis
van 9 mei 1940 minder dan f 100.-".

Begraven
Al op dezelfde 7 juli 1944, om
5 uur in de namiddag, werden de
eerste Amerikaanse slachtoffers
begraven. Harlan Scholl, Harald
Raab, Eugene Gifford, W Martin,
Lester Claser, Lawrence Gregor,
Merwyn Stanford, Harry Sherman,
Marion Wolfe en Clayton Croft
kregen hun voorlopig laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan het Keern.
Van dit gebeuren werd een proces-

In de Merensstraat was het de woning van het gezin Schouten die totaal werd verwoest. Wonder boven wonder kwamen de moeder en haar
baby ongeschonden onder het puin vandaan.
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verbaal opgemaakt door D. Dell in
de functie van directeur van de
begraafplaats. Naast de heer Dell
waren bij de begrafenis aanwezig
Jb. Roorda, beltbaas; C. van der
Paal, doodgraver; R. Duursma en
J. Haring, arbeiders bij de plantsoendienst; F.B.A. de Zwart en
HJ. Blauw, personeel van de
Hoornsche begrafenisonderneming. Er was ook een delegatie van
de Duitse bezetter aanwezig. Zo
was daar Feldwebel Van Dieken als
vertegenwoordiger van de Ortskommandantur te Hoorn en Feldwebel Behling als vertegenwoordiger van de Dienststelle Gräberoffizier Amsterdam/Bentheim.
Een tweede begrafenis van een
Amerikaanse vlieger vond plaats
op 10 juli 1944. Dit keer ging het
om staff-sergeant John E. Di
Trapani die om 3 uur in de middag
ter aarde werd besteld. Dit in aanwezigheid van A. J. ter Horst en
J. te Pas van de gemeentepolitie en
doodgraver C. van der Paal. Ook
nu was Feldwebel Behling vertegenwoordiger van de Dienststelle
Gräbeoffizier.
Op 12 juli 1944 vond er opnieuw
een teraardebestelling plaats; dit
keer 's avonds om 20.00 uur. Nu

ging het om de lichamen van John
B. Blickensderfer, Larry Cribbs en
A. Brown. Ook nu was het D. Dell
die als directeur van de Algemene
Begraafplaats het proces-verbaal
opstelde. Naast de heer Dell waren
aanwezig: W. Jeltema en W.C.
Slooten, resp. hoofdwachtmeester
en wachtmeester bij de gemeentepolitie; H. J. Opmeer, bediende van
de Algemene Begraafplaats; C. van
der Paal, doodgraver en F. B. A. de
Zwart en HJ. Blauw, personeel van
de Eerste Hoornse Begrafenisonderneming. Vertegenwoordiger
van de Ortskommandantur te
Hoorn was Feldwebel Van Dieken.
En ook nu was Feldwebel Behling
aanwezig als vertegenwoordiger
van de Gräberoffizier Amsterdam/Bentheim.
In juli 1944 werd door een inwoner van Hoorn een metalen plaatje
gevonden met als opschrift:
'Harold Raab 12087120' en aan de
achterzijde 'From Rose'. Dit plaatje kwam in augustus 1944 in handen van de toenmalige NSB-burgemeester J. Zondervan die het
vervolgens naar het informatiebureau van het Rode Kruis in Den
Haag stuurde. Rose is de nog steeds
in leven zijnde weduwe van

De oorspronkelijke bemanning van één van de bommenwerpers die boven Hoorn explodeerden. Achterste rij v.l.n.r.: Riordan, C. Matlock, M. Wolffe en Lewis. Voorste rij v.l.n.r.:
Kramer, W Martin, L. Grego1; H. Raab en H. Scholl. Riordan, Lewiss en Kramer vlogen
niet mee op deze fatale vlucht. Hun plaatsen werden ingenomen door Di Trapani, Sherman,
Croft en Wicker.

Harold Raab. Zij is na het sneuvelen van haar man nooit meer hertrouwd. Het echtpaar Raab kreeg
2 maanden voor het sneuvelen van
Harold Raab een zoon (Richard).
Deze Richard was enkele maanden
geleden nog in Hoorn om daar het
monument aan de Westerdijk te
bezoeken waarop ook de naam van
zijn vader staat vermeld. Bij die
gelegenheid vertelde Richard dat
zijn vader hem slechts één keer bij
een kort verlof in zijn armen heeft
kunnen houden. Enkele weken
daarna was de fatale vlucht op
7 juli 1944.

Naar Margraten
Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog lag er een imposant
aantal militairen begraven op de
Algemene Begraafplaats aan het
Keern. Engelse, Amerikaanse en
ook Duitse gevallenen vonden hier
een tijdelijke rustplaats. In de naoorlogse jaren werden vrijwel alle
slachtoffers naar begraafplaatsen
elders overgebracht. Nabestaanden
werden voor de keuze gesteld wat
te doen met het stoffelijk overschot van hun naasten. Een aantal
slachtoffers werd herbegraven op
een kerkhof van hun woonplaats
elders in de wereld. Ook vonden
veel slachtoffers hun laatste rustplaats op een van de militaire
kerkhoven die ons land telt. Zo
werden Harlan B. Scholl, John E.
Di Trapani, Marion D. Wolfe,
Larry F. Cribbs en John V. Lundstrom herbegraven op de American Cemetery Margraten in ZuidLimburg. Deze laatste, staff sergeant John V. Lundstrom was al in
november 1943 in Hoorn begraven. Hij behoorde tot de 66th
Bomber Squadron, 44th Bomber
Group en zijn toestel was die ochtend vertrokken vanaf de Engelse
basis Shipdham voor een missie
naar Bremen. Zijn stoffelijk overschot is waarschijnlijk aangespoeld
bij de IJsselmeerdijk of geborgen
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door een Duitse patrouille van de
Kriegsmarine.
De in Hoorn begraven Duitse
militaren werden na de Tweede
Wereldoorlog overgebracht naar
de militaire begraafplaats Ysselsteyn nabij Venray.
Het heeft vele jaren geduurd voordat er iemand op het idee kwam
om eens wat meer aandacht te
geven aan de Amerikaanse vliegers
die op Hoornse grond waren
gesneuveld. Het was Jos de Groot
van het Comité 40/ 45 die zich
samen met Frank Leek heeft ingezet om een monument van de
grond te brengen. Op de voorpagina van het juni-nummer van het
kwartaalblad stond dit door kun stenares Truus Menger ontworpen
monument afgebeeld.

Achterblijvers
Van alle. ooit in Hoorn begraven
militairen rusten er nog vier voor

altijd op de begraafplaats aan het
Keern. Het gaat om Engelse vliegers in dienst van de Royal Air
Fótce. Een van hen is luitenantvlieger Arthur Whitten-Brown
die op 6 juni 1944 op het IJsselmeer werd gevonden. Hij werd
vervolgens op 23 juni 1944 begraven. Naast hem ligt de 28-jarige
luitenant/navigator Victor George
Brewis die op 6 juni 1944 sneuvelde. Samen vormden zij de beman ning van een Mosquito die in het
IJsselm eer ter hoogte waar nu
Hoorn-80 is terecht kwam.
Andere Engelse vliegers die in
H oorn begraven liggen zijn de
25-jarige sergeant-boordwerktuigkundige Jack Ratcliffe en de
21-jarige sergeant telegrafist/boordschutter David Young. In de
nacht van 15 op 16 februari 1944
werd hun Lancaster bommenwerper ter hoogte van Schellinkhout
neergeschoten en stortte in het

IJsselmeer. Hun stoffelijk overschot spoelde aan langs de IJsselmeerdijk. Van de zevenkoppige
bemanning werden er verder twee
krijgsgevangen gemaakt en drie
zijn er nog altijd vermist. Deze
Lancaster vloog bij 55 Squadron
van Bomber Command en werd
neergehaald door de Duitse jager
van Oblt. H einz Schnauffer.
Met dank aan Jos de Groot, Comité
1940-1945.
Bronnen:
Het Westfries Archief, Hoorn
Literatuur:
J.D. Osinga/H. Lansdaal: Hoorn bezet
en bevrijd, Hoorn, 1995
J. v. Baar, P. Koedijk, S. Leiker, R.
Posthuma, J. Zwaan: Verzet in WestFriesland, Schoorl, 1990
Foto's:

J. Osinga sr.

Hier de vaste bemanning van de tweede Amerikaanse bommenwerper die boven Hoorn crashte. Achterste rij' dn.r.: L. Cribbs,
]. Blickensdetfer, R. Outrnan en P Glaser. Voorste rij v.l.n.r.: E. Grove, A. Brown, C. Brown, M. Stanford,J. Coffcy en E. Gilford.
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Van de bestuurstafel
A.G.F. van Weel, voorzitter

Verontschuldigingen
Vaste bezoekers zullen het hebben
gemerkt: het verenigingsgebouw
Het Oost-Indisch Pakhuis aan
onder de Boompjes is in de maanden juli en augustus grotendeels
gesloten geweest vanwege verbou wings- en herinrichtingsactiviteiten.
Aanvankelijk leek de overlast zich
te beperken tot enkele weken, maar
gaandeweg bleek steeds duidelijker
hoeveel tijd de vernieuwbouw met
zich meebracht. Het bestuur heeft
daarom met pijn in het hart moeten besluiten tot een tijdelijke sluiting. Onze verontschuldigingen
aan een ieder die de afgelopen
periode tevergeefs de gang naar het
verenigingsgebouw heeft gemaakt.
Maar, zodra het ongemak is verholpen kunt u met eigen ogen het
fantastische eindresultaat komen
bekijken op de dinsdag, de don derdag of de zaterdag.
N aj aarsledenvergadering
Zaterdag 15 oktober begint om
10.00 uur in de Oosterkerk de
najaarsledenvergadering. U heeft
de uitnodiging bij dit kwartaalblad
ontvangen. Naast de gebruikelijke
agendapunten zal de vergadering
aandacht besteden aan de resultaten van de gesprekken tussen het
bestuur en de verschillende groepen vrijwilligers en de ad hoc
werkgroep die zich op verzoek
heeft gebogen over de interne
organisatie. Daarnaast staan we stil
bij de bestuurssamenstelling en
uiteraard wordt de jaarlijkse
onderscheiding uitgereikt.
De vereniging in beweging
Zoals toegezegd in het kwartaalblad van juni heeft het bestuur de

afgelopen maanden acties ondernomen om de probleempunten die
tijdens de voorjaarsledenvergadering naar voren kwamen op te lossen.
Allereerst heeft het bestuur, in
wisselende samenstelling, verhelderende gesprekken gevoerd met
de diverse werkgroepen. De gesprekken hadden tot doel om de
opvattingen te inventariseren die
de vrijwilligers hebben over de
doelstelling, de organisatie en de
werkwijze van de vereniging. Het
bestuur heeft de indruk, dat alle
gesprekken in een open constructieve sfeer hebben plaatsgevonden.
Er zijn suggesties gedaan ter verbetering van de organisatie en werkWlJZen.
In de maand mei is gesproken met
de internetwerkgroep, met de
werkgroep beeldbeheer en met de
redactie van het kwartaalblad. In
juni heeft een bestuursdelegatie
gesprekken gevoerd met een flinke
vertegenwoordiging van de gidsen,
met de beheerders van het OostIndisch Pakhuis, de ledenadministratie en de bezorgers van het
kwartaalblad. Met de leden van de
werkgroep micromilieu heeft geen
gesprek plaats gevonden (zie hierna).
In zijn augustusvergadering bespreekt het bestuur eerst intern de
eindrapportages van alle gesprekken plus de voorstellen tot verbetering. Woensdag 21 september
vindt in Huis Verloren (20.00 uur)
een bijeenkomst plaats waarvoor
alle vrijwilligers zijn uitgenodigd.
Tijdens die bijeenkomst wordt de
eindrapportage voorgelegd, inclusief de suggesties. Daarna zal het
bestuur in de najaarsledenvergadering van oktober de leden verant-

woording afleggen van het gelopen traject en de concrete resultaten.
De tweede actie betreft de instelling van een werkgroep 'organisatie' die gevraagd is, waar nodig, te
komen met voorstellen tot verbeteringen. Bij deze analyse kunnen
ook de statuten betrokken worden.
Op dit moment weet het bestuur
informeel dat deze werkgroep,
bestaande uit de leden Dick Louwman, Gerard Beemsterboer en
Tine Eggers (Fokko de Boer heeft
zich teruggetrokken), aan de
afronding van haar werkzaamheden toe is en binnenkort haar bevindingen zal rapporteren. Het
bestuur streeft er naar om ook van
dit traject, en de gevolgen daarvan,
verslag te kunnen doen tijdens de
komende najaarsledenvergadering.
De laatste actie betreft de gesprek-

Voorkant van het O.I. Pakhuis in de steigers
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Op deze tekening ziet u links het gedeelte van het Oost-Indisch Pakhuis dat de Vereniging Oud Hoorn in haar bezit heeft. Winkelruimte

(1), ontvangstruimte (2), beeldbeheer en documentatiecentrum (3), expositieruimte (4), de nieuwe uitbreiding van ons verenigingsgebouw.
ken met twee woordvoerders die
tijdens de voorjaarsledenvergadering uitgesproken standpunten
verwoordden. Een bestuursvertegenwoordiging heeft met beiden
een verhelderend gesprek gehad.
In het ene geval heeft dat geleid tot
een 'nieuw' lidmaatschap. In het
tweede geval is nog een vervolggesprek nodig.
Bouwkundige ontwikkelingen
rond het Oost-Indisch Pakhuis
De afgelopen maanden had de
Pakhuisstraat veel weg van een
openbare bouwplaats: steigers op
de stoep, containers op straat, half
verscholen achter stapels bouwmaterialen, vrachtwagens die laadden
en losten, filevorming in de bin nenstad. Het beeld maakte de
argeloze passant duidelijk dat er
hard en grondig gewerkt werd aan
het totale VOC-pakhuis, van de
fundering tot de kap. Tientallen
bouwvakkers waren druk doende
om op tijd de voor Hoorn nieuwe
tandartsenopleiding (ACTA) alsmede de uitbreiding van de verenigingsruimte van Oud Hoorn te
realiseren. De bouw- en inrichtingsactiviteiten van ons OostIndisch Pakhuis werden op ervaren
en deskundige wijze begeleid door
bestuurslid Jaap Bronkhorst. Het
zat niet altijd mee. Het lijkt wel of
de verbouwing van een oud pand
altijd tot onaangename verrassin102

gen leidt. Dit keer speelden de riolering (nieuwe vloerbedekking!) en
de plafonds ons parten, evenals de
begindatum van het nieuwe
schooljaar voor de tandartsen. Als
we dit schrijven is het werk (nog)
niet af De aannemer heeft ons
evenwel verzekerd dat de oplevering ruim voor de officiële opening zal geschieden. En dan heeft
Oud Hoorn letterlijk een nog steviger basis in de historische bin nenstad, centraal gelegen en goed
toegankelijk.
Het is goed om even kort stil te
staan bij de historie van dit memorabele pand in de Hoornse binnen stad, met dank aan Gerdien de
Galan en Janneke Groot. Het ligt
in de bedoeling om de historie van
het VOC-pakhuis vast te leggen in
een boekwerk.
Het Hoornse voormalige VOCpakhuis, een rijksmonument met
de voorgevel aan Onder de
Boompjes, de zijgevel aan de Pakhuisstraat en de achtergevel aan
Achter de Vest, is in 1606 gebouwd
door de VOC. Medio 1630 is het
pakhuis verlengd. In de loop van
zijn bestaan heeft het gebouw verscheidene functies gehad waarbij
het imposante bouwwerk ook
nogal eens van eigenaar wisselde.
Na de teloorgang van de VOC
rond het einde van de 18e eeuw

heeft het pand enige tijd gefungeerd als graanpakhuis. Daarna
heeft het dienst gedaan als hulpkazerne voor in Hoorn gelegerde soldaten en als woningcomplex voor
onderofficieren. Vervolgens hebben zeer uiteenlopende instellin gen in het pand een onderkomen
gehad: het Consultatiebureau voor
Zuigelingen, de Gemeentelijke In stelling voor Maatschappelijk
Hulpbetoon, de Christelijke Jeugdcentrale, de Volksbibliotheek, het
Arbeidsbureau, de Zuiderzeesteun,
het Rijkstuinbouwconsulentschap,
een groentewinkel, een fietsenwinkel, het Rode Kruis, de afdeling Sociale Zaken van de gemeen te Hoorn, de Stichting Parasol
(werkgelegenheidsprojecten), de
Anna Polakschool, een uitzendbureau, een winkel in tekenmaterialen (net vóór Oud Hoorn het pand
betrok), Vereniging Oud Hoorn,
TOi (werkgelegenheidsprojecten),
Stichting Hoorn - Oude Muziek
Nu, Stichting Stedenband Hoorn Pribram, Stichting Poppentheater
Hans Schoen, de Federatie N ederlandse Vakverenigingen, Bureau
Monumentenzorg, Kunst en Cultuur van de gemeente Hoorn en de
Stichting Hotel Mariakapel. Nog
in 2001 kende het pakhuis een
bescheiden woonfunctie op het
adres Pakhuisstraat 1.
Gezien al deze verschillende gebruikers is het niet verbazingwek-

Achter de Jiést, hoek Pakhuisstraat. Achter- en zijgevel van het O.I. Pakhuis tijdens de restauratie van 1955-1957.
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Pakhuisstraat. Zijgevel O.I. Pakhuis voor de restauratie van 1955-1957.

Pakhuisstraat. Nieuwe zijgevel anno 2005.
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kend dat het gebouw nogal eens,
meer of minder ingrijpend, is verbouwd. Grotere of kleinere werkzaamheden vonden plaats in: 1883,
1925, 1926, 1931, 1934, 1936, 1938,
1940, 1955-1957, 1989, 1993 en
1998. Zowel het interieur als de
gevels werden door al deze ingrepen onherkenbaar veranderd. Bij
de restauratie van 1940 kreeg de
voorgevel het huidige uiterlijk; de
achtergevel en de zijgevel aan de
Pakhuisstraat verkregen hun huidige aanzien bij de restauratie van
1955-1957. Vrijwel het enige
onderdeel van het pakhuis dat nog
authentiek is, is de kapconstructie.
Deze is heel bijzonder: zij behoort
tot de vroegste grenen kappen van
ons land.
Einde werkgroep Micrornilieu
In goed overleg tussen de gemeen te Hoorn en de werkgroep
Micromilieu Oud Hoorn is besloten een punt te zetten achter de
activiteiten van de werkgroep. Nu
er één centraal meldingspunt is
voor misstanden in het micromilieu dat, naar zeggen van leden van
de werkgroep, goed functioneert,
is het niet langer noodzakelijk dat
de groep al wandelend door de
stad gebreken e.d. signaleert. Een
ieder kan de telefoon pakken en
doorgeven wat er volgens hem of
haar mankeert. Door deze nieuwe
werkwijze wordt de toegevoegde
waarde van de werkgroep sterk
gereduceerd. Dat was zij al langer,
daar plannen voor de binnenstad
niet meer aan haar werden voorgelegd. H et is ook nooit formeel de
opdracht van de werkgroep geweest om gemeentelijke plannen
te beoordelen. Daar zijn andere
instanties voor.
Besloten is om op uitnodiging van
de gemeente nog éénmaal een
afsluitende wandeling te houden
waarna de werkgroep blijvend uiteen gaat.
H et bestuur dankt de vrijwilligers:

Jacques Entius ffV),Jacques Entius
(J.G.), Piet de Munnik, Albert de
Graaf, Jaap Bronkhorst, Margreet
Hemmer, Pim van der Waal en
Duco Bervoets voor hun inzet en
betrokkenheid.
Monumenten in gevaar Hoorn reageert gelukkig!
De invoering van het Besluit
Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten (BRIM) komt steeds
dichterbij. We schreven daar al
eerder over. Eigenaren van rijksmonumenten zullen zich in het
vervolg rechtstreeks tot de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
wenden voor een subsidieaanvraag.
Hierdoor komt de rol van gemeenten en provincies te vervallen. Over het streven naar eenvoud
en snellere procedures is volop
overeenstemming in de Kamer.
Hoewel de BRIM-regeling kleinschalige restauratie en onderhoud
inéén financiert, is er nog steeds
sprake van een grote restauratieachterstand, geraamd op 234 miljoen. Deze achterstand moet worden ingelopen voor 2010. Het
Nationaal Contact Monumenten Oud Hoorn is daar lid van - heeft
in mei actie gevoerd om het
BRIM te vrijwaren van een valse
start.
Eén van de gevolgen van de invoering van de BRIM-regeling is dat
restaurerende instellingen als de
Hoornse Stichting Stadsherstel en
de landelijke Vereniging Hendrick
de Keyser buiten de boot vallen.
Dit geldt ook voor gedeeltelijke
restauraties aan kerken, kapellen,
torens en dergelijke. Hoorns college van B & W hebben de staatssecretaris een vlammende brief geschreven met een dringend beroep
om naast de BRIM-regeling een
eenvoudige restauratieregeling
zonder veel papieren rompslomp
in te stellen. In de brief nodigt het
college mevouw Van der Laan uit

in Hoorn te komen kijken om de
problemen met eigen ogen te aanschouwen.
Hoorn telt circa 365 rijksmonumenten waarvan er nog ongeveer
7 5 gerestaureerd moeten worden.
Daar zijn grote monumenten bij
zoals het Oostereiland, de Oosterpoort, het Weeshuiscomplex, het
oude postkantoor, de Oosterkerk,
de toren van de NH-kerk in
Westerblokker en de gemetselde
boogbrug aan de Noorderstraat.
Restauratie hiervan kost enige miljoenen. D e restauratiebudgetten
voor de gemeente Hoorn bedragen
tot en met 2010 zo'n 670.000.euro. De meeste restauraties worden derhalve in Hoorn zonder
subsidie uitgevoerd. Dat verduidelijkt weer de belangrijke rol van de
Stichting Stadsherstel en Hendrick
de Keyser. Beide vallen buiten de
boot bij invoering van het BRIM.
De Hoornse Stichting Stadsherstel
beheert geen (nauwelijks) monumenten en dreigt daardoor niet te
worden erkend als subsidiege gadigde.
De gemeente Hoorn heeft daarom
het initiatief genomen om vooruitlopend op het BRIM jaarlijks
200.000.- euro beschikbaar te stellen. Dit fonds is bedoeld voor
zowel bepaalde rijksmonumenten
als gemeentelijke monumenten.
Kerkelijke instellingen en restaurerende instellingen kunnen er
voor rijksmonumenten - Oud
Hoorn heeft er vijf1 - een beroep
op doen voor maximaal 50.000.euro per proj ect. Voor gemeentelijke monumenten geldt een bijdrage van maximaal 5.000.- euro
per project.
H et behoeft geen betoog dat Oud
Hoorn dit initiatief van harte
toejuicht. Wij gaan er daarbij vanuit dat het fonds ook kan worden
aangesproken voor groot onderhoud.
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Open Monumentendag 2005 Religieus Erfgoed
De Open Monumentendag van 10
en 11 september 2005 staat in het
teken van het religieus erfgoed. De
ondertitel luidt: Geloven in monumenten.

Hoorns comité Open Monumentendag heeft zich met medewerking van velen weer ingezet
om er ook dit jaar weer een
geslaagd evenement van te maken.
De officiële opening van de dag zaterdag 10 september - geschiedt
in de Lutherse Kerk aan de Ramen
om 10.00 uur.
Na de openingsplechtigheid wordt
een wandeling gemaakt langs een
voornaam deel van ons opengesteld religieus erfgoed, uiteraard
onder deskundige begeleiding.

Educatief project
Met het educatieve project De oude
kerk en haar omgeving kunnen ook

O.I. Pakhuis. Het open gat wordt de deur naar de toekomstige expositieruimte. D eur rechts
geeft toegang tot het documentatiecentrum.

leerlingen bij het religieus erfgoed
in hun omgeving worden betrokken. Regionale of lokale monumentencomités, kerken of scholen

kunnen het project aanschaffen
ten behoeve van het onderwijs. Het
project is ontwikkeld voor de
basisvorming voortgezet onderwijs
en heeft tot doel leerlingen al
lerend en werkend in aanraking te
laten komen met het cultureel erfgoed in hun omgeving. Een van de
eerste lessen bestaat uit het bezoek
aan een kerk in de buurt.
De lessen in het pakket betreffen
de vakken geschiedenis, techniek
en levensbeschouwing.
Het complete pakket staat op cdrom en bestaat uit een handleiding
voor kerkbeheerders, een docentenhandleiding en werkbladen
voor leerlingen.

De expositieruimte in het O.I. Pakhuis wordt gerealiseerd. De deur rechts is de uitgang naar
de Pakhuisstraat.
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De cd-rom is te bestellen bij de
stichting
N ationaal
Contact
Monumenten (NCM) door € 10.over te maken op bankrekening
430643462 tnv Stichting NCM,
Amsterdam, ovv cd-rom Oude
Kerk.

Slagers genoeg in het oude Hoorn
Een wandeling door de Hoornse binnenstad
Siem van Baar
Als j ejarenlang in de stad woont, leeft en werkt valt het niet z o op, maar geleidelijk
ontwikkelt een stad zich; je weet het wel maar je ziet het niet. Nu ik 20 jaar in de
Grote rfáal woon, na 35 jaar in de binnenstad gehuisvest te z ijn geweest, valt het me
op, hoe z eer de binnenstad verandert, zich aanpast aan de moderne tijd. Het meest
opvallende voor mij is de terugloop van het aantal slagerijen in harije Hoorn.
Toen mijn vader in 1946 een slagerij overnam in de Kerkstraat waren er in Hoorn,
met 16.000 inwoners eigenlijk een groot dorp, 28 slagers. Nu, in 2004, tel ik 4 slagers in de binnenstad waarvan één islamitische slagerij, één in Hoorn-Noord tot het
najaar van 2004, twee in de Risdam, één in de Grote rfáal en één in Blokker.
Van die 28 bedrijven zijn er dus 4 overgebleven als solitaire slagerij". Het aantal vleesverkooppunten is met supermarkt Deen aan het Grote Noord, Albert Heyn aan de
van Dedemstraat, de Aldi en twee islamitische supermarkten met verkoop van halal
vlees op 9 blijven hangen in het toenmalige verzorgingsgebied.

Wandeling langs slagers in het
oude Hoorn
Toen mijn vader in 1946 het bedrijf van Siem Tool overnam,
waren er in Hoorn 28 slagers. Op
een inwonertal van± 16.000 men-

sen. Blijkbaar was er voor iedereen
brood te verdienen met de verkoop van vlees.
Het aantal van 28 slagers is in de
jaren tot nu drastisch verminderd.
Allerlei oorzaken liggen daaraan

Gezien de omvang van het artikel
heeft de redactie gemeend er goed aan
te doen de eerste twee delen van dez e
studie niet op te nemen, maar integraal te plaatsen op de website van de
vereniging Oud Hoorn. Op deze
manier blijft er voldoende ruimte
voor foto's bij de wandeling langs
slagerijen in heden en verleden.

ten grondslag. In dit deel van het
artikel wil ik graag een inventarisatie maken van de bedrijven die er
toen waren. Ik richt me op de jaren
van na de oorlog. De oorlogsjaren
waren zo afwijkend dat die periode geen goede basis is om de slagersstand in kaart te brengen.
Elke slager werkte hard voor zijn

Twee dagen naar haar inhuldiging bracht koningin Juliana, samen met de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet, een bezoek aan Hoorn. Het
was op woensdag 8 september 1948 dan ook een feestdag in Hoorn. Tijdens de tocht door de stad, samen met burgemeester Leemhorst, passeert
het gez elschap hier de slagerij van defamilie Vim Baar in de Kerkstraat.
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eigen boterham. Een ieder was de
concurrent van de ander, maar
desondanks was de onderlinge
band in het algemeen goed. Er
bestond zelfs een zomeravondvoetbalelftal, dat tegen een elftal
van de bakkers en andere beroepsgroepen speelde. Het werd ad hoc
samengesteld en speelde ook voor
goede doelen.

Keem3
De laatste slager die hier het vak
uitoefende was Thijs Blankendaal.
Vanwege personeelstekort en de
verkeerssituatie op het Keern heeft
hij het bedrijf in 2002 gesloten. In
1988 nam hij het bedrijf over van
Joop Schouten die hier 33 jaar het
vak heeft uitgeoefend. Vic. van de
Sand, van wie hij de slagerij in
1954 overnam, zien we terug als
gebruiker van het Openbaar
Slachthuis.
Kleine Noord
Het Kleine Noord verschafte aan
meerdere slagerijen een plek.
Homme de Vries dreef een bedrijf
op nummer 31 waar tot voor twee
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HET BESTE PAARDENVLEES
jaar geleden Tromps bromfietshandel was gevestigd. De Vries
emigreerde naar Australië en na
hem kwam korte tijd een andere
slager in het pand. Nadien werd
het omgevormd tot de bromfietshandel van Tromp.
Even verderop zit nu Schulz
herenmode. Het pand Kleine
Noord 23 herbergde na de oorlog,
al vanaf 1 mei 1935, de slagerij van
Dirk Langendijk. Van 1965 tot
1971 was de chef-slager Toon
Koning, schoonzoon van Dirk
Langendijk sr. Toon Koning ging
daar in 1971 verder als zelfstandig
slager tot 1976.
Ook aan het Kleine Noord, op nr.
8, was de slagerij van Cor Zwaan.

Gevel van Kleine Noord 8. Duidelijk teken dat hier ooit een paardenslagerij was gevestigd.
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Dit was een specifieke paardenslager en paardenhandelaar. Cor
Zwaan hield zich voornamelijk
bezig met de veehandel en had
voor de gang van zaken in de slagerij een chef G. Kuiper.
Samen met de zoon van Cor
Zwaan, Wim, nam hij het bedrijf
over. N a een motorongeluk in
1947, waarbij G. Kuiper om het
leven kwam, werd Wim uitgekocht en ging het bedrijf als Wed.
G. Kuiper verder. Wim Zwaan
ging als slager verder in de Pieter
Florisstraat.
Na Kuiper heeft in het pand Kees
Kaij er een slagerij gehad, waarna
het overging op Gerard Imming.
Aan het Kleine Noord nummer 14
heeft Jan Eeken, een broer van Piet
Eeken een slagerij gehad. Wanneer
dit bedrijf is opgeheven is mij niet
bekend.
Grote Noord
Het Grote Noord kende ook enkele panden waarin een slagerij heeft
gezeten. Vanaf het Kleine Noord
komen we eerst Jan Paauw tegen.
Op nummer 128 had hij een slagerij, overgenomen van Jan Paauw Sr.
Toen Ted Commandeur, die bij
Paauw werkte, in de VUT kon,
heeft Jan Paauw bij gebrek aan een
opvolger het bedrijf gesloten. Dat
gebeurde begin jaren '90.
Schuin aan de overkant op nummer 73 was na de oorlog Piet Rol
gevestigd. In 1957 kwam Jan
Büscher er werken en in 1959 kon
hij het bedrijf overnemen. Toen

Jan Büscher er kwam, had Rol al
een gekoelde toonbank in de winkel. Dit was zeker in de tijd van de
ijsstaven als koeling een zeer vooruitstrevende zet van Rol.

Rode Steen
Aan de Rode Steen 6 zat Jan
Zunnebeld als slager. Zunnebeld
verhuisde zijn bedrijf vanaf het
Grote Oost nr. 36 naar de Rode
Steen. Lopen we door de Grote
Havensteeg dan komen we op de
Vismarkt.
Aan de Vismarkt had Piet Eeken
een slagerij, op de hoek van de
Wijdesteeg op nummer 1. Zijn
opvolger heette Piet Dontje die het
bedrijf later overdeed aan Herfst.
Dontje verhuisde naar de Rode
Steen en Herfst zette zijn bedrijf
voort aan de Nieuwsteeg. In het
pand heeft nog een tijdje een pannenkoekhuis gezeten en het is nu
een restaurant.
Door de Appelsteeg komen we op
het Grote Oost. Op nummer 36
zat na de oorlog ene Toon Koning
als slager, niet de schoonzoon van
Dirk Langendijk Sr.
Koning werd opgevolgd door Dick
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Italiaans restaurant gevestigd is,
was de slagerij van Cor Eilander. In
1939 was hier nog een slagerij
maar of die er nog was in 1945 is
mij niet bekend.
Verderop aan het Grote Oost op
nummer 129 had Jaap Ursem een
slagerij. Vóór Jaap Ursem was
Reek hier de baas. Reek was een zg.
'bereslager'. Een mannelijk varken
wordt 'beer' genoemd. Bij Reek
werkte J aap Jonker. Toen Ursem
het bedrijf overnam, wilde Jonker
meer geld verdienen. Daar ging
Ursem niet mee akkoord, zo dat Jonker elders zijn heil zocht.
Nadat Ursem zijn bedrijf in 1952'53 beëindigde, werkte hij bij
Jan Paauw en later bij Groot Booy.

Gerritsland
Kars, die het bedrijf overdeed aan
Jan Zunnebeld. Dick Kars startte
een slagerij aan de Joh. Poststraat.
Boven het pand aan het Grote
Oost zijn nog in steen de woorden
'Vleeschhouwerij T. Koning Spekslagerij' gebeiteld als herinnering
aan een ver verleden.
Op nummer 65, waar nu een

Het Gerritsland kende ook een slagerij. Op nummer 33 had N.L.
Otte een slagerij. Hij was tevens
koopman in vee. Het pand is nu
een café. Doorlopend komen we
uit op de Breestraat
Alewijn Ott was slager op nummer
1. Kort na de oorlog nam Ted Commandeur dit bedrijf over. Toen Ted

De ingang van het Openbaar Slachthuis aan de Slachthuisstraat, de latere Van Dedemstraat. Het pand links bevatte o.a. de keuringsdienst
incl. laboratorium.
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Vleestransport in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Dirk Langendijk sr. helpt bij het lossen van de handkar met vlees. De foto is genomen voor de slagerij aan het Koepoortsplein.

ermee ophield, werkte hij eerst bij
de slagerij van supermarkt Deen,
waarna hij de overstap maakte naar
Jan Paauw op het Grote Noord.
Het pand ging als slagerij verloren
en het is nu een café.
In de Pieterseliesteeg 11 begon
Hero van Wijngaarden zijn bedrijf

Hij nam het over van Zeeger
Davidzon, een paardenslager. Het
pand werd onbewoonbaar verklaard in 1951. In dit pand was later
de sigaren - en sigarettenhandel
van Baesjou gevestigd. Hero van
Wijngaarden verhuisde zijn slagerij naar het Kerkplein op nummer
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U belegt Uw boterhammen
dan pas goed . . . . .
als U het met
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32. Deze winkel werd later overgenomen door Siem Lakeman. De
worstmakerij had van Wijngaarden in de Warmoesstraat. Hij
moest dus heel wat heen en weer
lopen om zijn worst te maken, te
roken en gaar te maken. Als je dan
bedenkt, dat waterketels regelmatig opgestookt moesten worden
om op gelijke temperatuur te blijven, dan is een worstmakerij direct
achter de winkel een uitkomst.
Even terug naar de Kerkstraat.
In de Kerkstraat had mijn vader in
1946 de slagerij van Siem Tool
overgenomen. Het pand kende al
een slagerij in 1903 toen E.M.Polak
voor het veranderen van de win kelpui en het plaatsen van een
hekje op de stoep een vergunning
aanvroeg. In 1907 verplaatste
L. Polak, handelend onder de naam
Fa. E. Polak & Zn. het bedrijf naar
de overkant van de Kerkstraat,
naar nummer 9. In dat jaar nam

S. Tool het bedrijf op nummer 4
over, richtte een vleesrokerij op en
vroeg vergunning aan voor het
bouwen van een varkenshok.
Gezien de gladde vloer, de goot
langs de muur, de zware haken in
de oude balken is het achterste
deel van het pand indertijd gebruikt als slachtplaats. Siem Tool
maakte ook leverworst in het zuur.
Het werd 'verpakt' in glazen flessen en hij had zelfs een vertegen woordiger die langs de afnemers
ging om het product te verkopen.
Het pand kende in 1946 slechts één
waterkraan. Voor het hele bedrijf,
inclusief de worstfabricage én voor
privé gebruik was men dus aangewezen op één tappunt. Dat was
ook een van de eerste acties van
mijn vader om dat te verbeteren.
De slagerij kende net als alle andere slagerijen nauwelijks koeling.
Dit punt betrof overigens de
periode voordat mijn vader de
zaak overnam. Later kwamen er
ijsstaven van de ijsfabriek aan het
Pelmolenpad om de koelkast te
koelen.

Slagerij
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Onder het pand, onder het vroegere woongedeelte, zijn nog de resten van een kelder met daarin
pekelbakken om spek en vlees te
pekelen. Doordat het grondwater
er altijd hoog staat, was de ruimte
niet bruikbaar en is het inmiddels

afgesloten. Ook de zeer steile trap
naar beneden maakte het niet erg
werkbaar.
Toen ik in mijn slagerij een vetafscheidingsput installeerde, ontdekte ik in de worstmakerij onder
de vloer de resten van een waterput, rond gemetseld en met kristalhelder water. Duidelijk een
overblijfsel uit de tijd dat dit deel
van het pand nog niet bebouwd
was.
Het bedrijf deed ik over aan Theo
Wognum, die tot op heden in de
Kerkstraat de slagerij heeft.
Richting de Nieuwstraat links de
Lange Kerkstraat. In 1945 heette
dat nog de Kerksteeg. In de
Kerksteeg waren de slagerijen van
H ein Smit en Theo D een. Theo
Deen werd opgevolgd door zijn
zoon Hans Deen. In het pand zit
nu een handel in oude kaarten en
boeken. Van Hein Smit heb ik geen
gegevens noch informatie.
Verder doorlopend door de
Nieuwstraat en rechtsaf gaande
komen we in de Muntstraat. Waar
nu een kapsalon zit, was toen een

Gedempte Tutjhaven 10 in de 30-erjaren van de vorige eeuw. Voorop slager Kruisman met geheel rechts Jaap Ursem, toen als knecht werkzaam. In 1937 nam Rein Groot de zaak over.
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slagerij van Rudy Dijksma. De
stoep van gebroken graniet doet
nog denken aan een slagerij.
Als we de hoek omgaan naar de
Oude Turfhaven zit hier een
Islamitische slagerij van Huseyin
Senol. Het pand kende in de jaren
1980-1990 een vleesgrossierderij
van André Groes. Na een verbouwing opende op 1 mei 1981 Hassan
Senol, de vader van Huseyin een
Islamitische slagerij: Anadolu
Kasabi, de slagerij van Anatolië
(Oost-Turkije).
Terugkerend naar het 'rondje'
komen we op de Gouw. Op nummer 32 had Rein Groot een slagerij. Hier hebben heel wat jongens
het vak geleerd. Er werd nauwelijks van de bestaande SVO opleiding (Slagers Vak Opleiding)
gebruik gemaakt. Mensen die hier
gewerkt hebben zijn: Jaap Met, Jan
Otten, Koos van Baar, Ab Veldboer, en Ben Ebbelaar, die later
chef van de slagerij op de Ge-
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KLEINE NOORD 23
dempte Turfhaven was. De slagerij
op de Gouw was een typische
paardenslagerij. Op de Gedempte
Turfhaven was het een gemengd
bedrijf, daar verkocht men vlees
van meerdere soorten dieren.
Op het Nieuwland 16 was de sla gerij van de Gebr. Spaans gevestigd.
Nu is er een restaurant gehuisvest.
Gerbrand Spaans runde de slagerij
met zijn broer en zij begonnen
later een grossierderij en een
worstfabriek. De fabriek kwam
later in handen van Rein Groot.

Grote Oost 129 met ervoorJaap Ursem met zijn vrouw Sjaan Schneiders.
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De chef-slager was Frits Tieman,
die later de centrale slagerij van
Deen zou helpen opzetten.
Op het Koepoortsplein bevindt
zich nu de slagerij van Dirk
Langendijk. Hij is niet de eerste
slager op dit punt. Dirk Langen dijk sr. nam deze slagerij over als
filiaal van de slagerij op het Kleine
Noord van de Gebrs. Van de
Woude. D e gebroeders Van de
Woude waren uit Amsterdam in
Hoorn neergestreken. Op hun
beurt hadden zij de slagerij overge-

nomen van Jan Kaldenbach.
Terugkerend naar het 'rondje'
lopen we de Gedempte Turfh.aven
op. Hier waren twee slagerijen
gevestigd. De eerste die we van
deze kant af tegenkomen, is de slagerij van Keet op nummer 44. Het
is nu een restaurant. Keet zag wel
handel in het smelten van vet. Hij
nam een vetsmelterij over van
Mobron in Alkmaar. Dit deel van
het bedrijf is later naar Opmeer
verhuisd. In de slagerij werkte een
zekere Dorus Vis, over wie ik verder geen informatie heb. Keet stelde zijn bedrijf open voor stagiaires
die bij hem de fijne kneepjes van
het vak wilden leren. Veelal zoons
van welgestelde slagers, want in
plaats dat zij loon ontvingen,
betaalden zij geld om het vak te
mogen leren.
Even verderop was de andere slagerij van Rein Groot. Zoals hierboven vermeld, was de chef-slager
Ben Ebbelaar. Het bedrijf was een
gemengd bedrijf
Op het Breed nummer 56, op de
hoek met het Nieuwe Noord, waar
nu een koffie- en theewinkel

zit, was de slagerij van Jaap Stam.
Ook dit was een zeer florerend
bedrijf Vóórdat Stam zich hier
vestigde, had hij een bedrijf op de
Italiaanse Zeedijk. Hij nam op het
Breed de slagerij van Rinus Haks
over.
Het derde pand uit de hoek, num mer 52, gaf de Purmer Vleeshandel onderdak. Laatste eigenaar
was Toon Heyhof
Op het Breed, aan de andere kant
van het Grote Noord, naast het
Wapen van West Friesland, was een
varkensslagerij van Nic. Schagen.
Na de slagerij opende hij een
snackbar naast Smidje op het Grote
Noord. Zijn slagerij op het Breed
werd ook een snackbar, later een
restaurant. In de voorpui is nog de
steen met 'Varkensslagerij' te lezen.
Even verderop op nummer 20 was
de Noord-Hollandse Vleeshandel
gevestigd van Kees Nielen. De lage
prijzenformule was zo in trek, dat
op vrijdag en zaterdag, als de winkel geopend was, het publiek om
half acht 's ochtends al in de rij
stond. Het pand herbergt nu een
seksshop.
Een van de weinige keren dat een

slagerij niet werd overgenomen,
maar opnieuw opgericht, vond
plaats bij de slagerij van Jan
Bakker. Hij verbouwde het pand
van een smederij aan het Breed
(Allas van Heezen) en vestigde daar
een lage prijzenslagerij. Nu is daar
Simon van 't Oever de slager.
Op de Veemarkt nummer 5, was
de slagerij van Piet Peetoom. Er is
nu een fotowinkel in gevestigd.
Apart van de slagerij had Frans
Peetoom een knakworstfabriekje
op het Achterom. Dit bedrijf is
tussen 1950-1960 opgeheven.
In de Nieuwsteeg vestigde Herfst
een slagerij. Welk pand staat mij
niet meer scherp voor de geest. In
de Kruisstraat had Cas Meissen
een slagerij. Hij verliet dit pand om
in de Pieter Florisstraat een slagerij
over te nemen. De winkel in de
Pieter Florisstraat kende meerdere
eigenaren zoals Evert Groot, Wim
Zwaan, Aad van de Meer en Nico
Runderkamp uit Volendam. Of dit
de juiste volgorde is, is mij niet
bekend. Net zo min weet ik de
Jaren van overname.
Dank voor de lijst van (vooroorlogse) slagers wil ik uitspreken aan
Martin de Haan uit Blokker.
Hoewel hij slechts 5 jaar, van 1935
tot 1940 in de slagerij bij Siem
Tool, heeft gewerkt, wist hij
moeiteloos de namen te noemen
van vele slagers, vaak samen met
de namen van een aantal medewerkers en ook kon hij nog aangeven in welke straat en in welk pand
zij gevestigd waren.
Daarnaast zijn gesprekken met
P. Slangen, voormalig keurmeester
van vee en vlees in Hoorn, over het
slachthuis en Jan Büscher, mijn
eerste werkgever, zeer informatief
geweest.

Grote Oost 36. In zwarte stenen band de tekst: VLEESCHHOUWERIJ T KONING
SPEKSLAGERIJ

Voor aanvullingen, opmerkingen
en suggesties houd ik mij aanbevolen.
113

Verslag van de voorjaarsledenvergadering
19 april 2005, Oosterkerk
P.M. Huisman, secretaris
dat restauratie in de toekomst niet
meer mogelijk is vanwege de plannen van het rijk om de subsidies
drastisch in te perken. Het Nationaal Contact Monumenten heeft
de meimaand uitgeroepen tot
actiemaand en Oud Hoorn heeft
1. Opening en welkom
zich hierbij aangesloten.
De voorzitter heet iedereen van
harte welkom en richt een speciaal
De bestuursleden Coen Droog en
welkom tot de aanwezige ereleden.
Marjan Faber hebben de conceptnotitie vrijwilligersbeleid besproHij maakt melding van de afberichten: Harry van Lunteren,
ken met de vrijwilligers. Het
Diana van den Hoogen en Aleid
bestuur zal - mede op grond van
van Papenrecht.
deze bespreking - de nota binnen Verder maakt hij de leden attent
kort vaststellen, waarna alle vrijwilligers een exemplaar ontvanop het toegevoegde agendapunt
'procedurevoorstel statutenwijzigen.
Oud Hoorn zet zich in voor de
ging'. Daarvoor heeft een ieder een
stemkaart ontvangen en was het
bescherming van het stadsbeeld
aan en langs de Draafsingel. Dat
mogelijk per lid voor max. twee
leden als gemachtigde op te treden.
gebeurt door reactie op en uiteinEr zijn op basis van de ledenlijst en
delijk vaststelling van de beschrijvingen van de panden in de monu de goedgekeurde machtigingen
mentencommissie.
150 stemkaarten uitgereikt.
Vorige week heeft het bestuur de
2. Mededelingen van het
wethouders Hansen en Helling
ontvangen voor een overleg over
bestuur
de drijvende terrassen. Het was een
De voorzitter deelt mede dat voor
een groot deel van de 50.000 rijksopen en constructief overleg en het
bestuur komt binnenkort met een
monumenten in Nederland dreigt
standpunt (zie ook:
rondvraag).
De verbouwing van
het Oost-Indisch Pakhuis1 vordert gestaag.
Jaap Bronkhorst doet
de begeleiding van de
verbouw voor ons
pand en hij en Jan
Floris voeren overleg
met de gebruikers
over de wensen en
mogelijkheden voor
de inrichting. Marit
Veerman is - samen
Tijdens de vootjaarsledenvergadering moesten de stemkaarten met de andere gebruikers van de panden er heel wat keren aan te pas komen.
Aanwezig: de bestuursleden Van
Weel, Van letsel, Bronkhorst,
Droog, Faber, Moeskops, Veerman-Boon, Floris en Huisman en
99 leden.

114

bezig met de voorbereiding van
een openingstentoonstelling. De
oplevering is gepland voor
1 augustus 2005 (noot secretaris:
oplevering op nader te bepalen
datum).
De voorzitter vraagt aandacht voor
de nieuwe ledenwerffolder. Hij
roept de aanwezigen op om enkele
folders mee te nemen en nieuwe
leden te werven.
De discussieavond over de toekomst van de binnenstad was qua
opkomst een succes, echter de
inhoudelijke inbreng was divers.
De resultaten van de avond zullen
worden ingebracht in de discussie
met de gemeente, ondermeer tijdens de binnenstadsdag op 17 juni
a.s.
Tenslotte zal Oud Hoorn het
behoud van het Künckelorgel voor
Hoorn verdedigen ter zitting bij de
rechtbank in Alkmaar op 2 juni a.s.
(noot secretaris: op 10 juni 2005
heeft de rechtbank uitspraak
gedaan en bepaald dat het orgel
verplaatst mag worden. Op grond
van de monumentenwet was het
voor de rechter niet mogelijk om
het belang van Oud Hoorn, nl. dat
het orgel in Hoorn zou moeten
blijven, mee te wegen. Dat staat
deze wet niet toe).

2a. Procedurevoorstel
statutenwijziging
De voorzitter geeft aan dat dit
punt is toegevoegd, omdat het
bestuur een voorstel tot statuten wijziging heeft ontvangen van een
aantal leden. Mw. Huisman zal
de procedurele en inhoudelijke
aspecten van het voorstel namens
het bestuur toelichten. De voorzitter deelt mede dat het voorstel op
1 april 2005 bij het bestuur is

binnengekomen en dat het bestuur
heeft gemeend dat het goed zou
zijn het voorstel alsnog te agenderen voor de voorjaarsledenvergadering, hetgeen ook via een afzon derlijke brief van 7 april 2005 is
gebeurd. Daarbij speelt nog een
bijzondere kwestie. De indiener
van het voorstel, de heer Van
Tartwijk, was ten tijde van de
indiening op 1 april 2005 geen lid.
Hij heeft op 2 april 2005 een verzoek gedaan om weer te worden
ingeschreven als lid. Mw. Huisman
geeft aan dat het bestuur zijn verzoek in de laatste bestuursvergadering heeft besproken en heeft
besloten om eerst een gesprek te
voeren met de heer Van Tartwijk
alvorens het bestuur een besluit
neemt over zijn lidmaatschap. Dat
gesprek heeft nog niet plaats kunnen vinden, hetgeen betekent dat
de heer Van Tartwijk op dit
moment geen lid is van de vereniging. De voorzitter vraagt aan de
leden of men de heer Van Tartwijk
het woord wil laten voeren. In
meerderheid willen de leden dit
toestaan.
Vervolgens volgt er een nogal
chaotische en hectische discussie,
waarbij een aantal leden, onder
wie de heer Van Tartwijk, argumenten naar voren brengt, die
weinig of niets met het onderwerp
te maken hebben en die gericht
zijn op het functioneren van het
bestuur en vooral van de voorzitter.
Namens het bestuur geeft mw.
Huisman aan dat het bestuur heeft
geprobeerd om het voorstel zorgvuldig in behandeling te brengen,
waarbij de eerste vraag is of de
leden het ingediende voorstel
überhaupt willen bespreken. Het is
aan de leden om te bepalen of men
het ingediende voorstel wil bespreken. Indien dit niet het geval is
dan behoeft geen inhoudelijke
bespreking plaats te vinden van de
afzonderlijke onderdelen van het

voorstel. Een aantal leden is het
hier niet mee eens en sommigen
blijven volharden in een weinig
constructieve en opbouwende opstelling.
Namens het bestuur geeft mw.
Huisman aan dat de wijze van
communiceren van een aantal
leden en hun opmerkingen richting de voorzitter voor het bestuur
volstrekt onaanvaardbaar zijn. De
heer Van Woesik wil een op schrift
gesteld betoog houden, vooral
gericht tegen de voorzitter. Aanvankelijk krijgt hij daar geen toestemming voor en uiteindelijk
leest mw. Huisman op verzoek het
document voor, hetgeen de sfeer
en orde in de vergadering niet ten
goede komen. Mw. Huisman
merkt op dat het bestuur de hele
gang van zaken betreurenswaardig
en teleurstellend vindt. Om de
impasse te doorbreken stelt de
voorzitter voor om te stemmen
over het al dan niet in behandeling
nemen van het procedurevoorstel
statutenwijziging. Hij verzoekt een
ieder met behulp van de stemkaarten (150, inclusief machtigingen)
zijn stem uit te brengen. Het resultaat van de stemming is: 56 voor
behandeling, 89 tegen en 5 onthoudingen, zodat er geen behan deling van het voorstel statutenwijziging zal plaatsvinden. De
voorzitter concludeert daarop dat
de reguliere vergadering kan worden voortgezet.

3. Verslag van de najaarsledenvergadering 2004
Het verslag wordt met dank aan de
secretaris goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2004
Eveneens goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2004,
verslag kascontrolecommissie en begroting 2005
De penningmeester heeft in het
kwartaalblad een toelichting bij de

cijfers opgenomen. Daarover zijn
geen vragen. Mw. Tine Eggers en
de heer Oscar Dekker hebben de
kas gecontroleerd en in orde
bevonden. De voorzitter brengt
het verslag in stemming: van de
aanwezige leden (incl. bestuur)
stemmen 103 leden voor, zijn er 5
onthoudingen en stemt niemand
tegen. De leden verlenen de pen ningmeester décharge, onder
applaus voor diens werkzaamheden, ook in de onderhandelingen
met de stichting Stadsherstel rondom het Oost-Indisch Pakhuis.
Mw. Eggers en de heer Dekker
blijven in functie als kascontrolecomm1ss1e.
Daarna stelt de voorzitter de
begroting 2005 aan de orde. Er zijn
geen vragen. 104 Leden stemmen
voor, er zijn vier onthoudingen en
niemand stemt tegen.

6. Afscheid van de bestuursleden Marit Veerman en
Michel Moeskops
De bestuursleden Marit Veerman
en Michel Moeskops hebben te
kennen gegeven geen lid meer te
willen zijn van het bestuur. De
voorzitter memoreert dat Marit is
benoemd in het voorjaar van 1999
en sindsdien een groot aantal taken
voor de vereniging heeft uitgevoerd: de organisatie van de lezin gen, de jaarlijkse ledenexcursie en
het Rondje Cultuur, bedoeld voor
middelbare scholieren om hen
meer te betrekken bij de historie
van de stad. Marit is altijd een actief bestuurslid geweest, met wie
het prettig samenwerken was. Als
laatste klus zal Marit de voorbereiding doen van de openingsten toonstelling van het verbouwde
Oost-Indisch Pakhuis. De voorzitter geeft aan dat wij het jammer
vinden dat Marit weggaat. Hij bedankt haar en wenst haar alle goeds
voor de toekomst. Marit ontvangt
als dank een cadeau en bloemen.
Michel is benoemd in de najaarsle115

Marit Veerman nam afscheid als bestuurslid en ontving als dank voor haar werkzaamheden
bloemen en een cadeau.

denvergadering 1999 en zijn activiteiten voltrokken zich meer op
de achtergrond. Hij had een actieve inbreng tijdens de bestuursvergaderingen en stond het bestuur
bij met juridisch advies. Ook in de
toekomst kunnen wij als vereniging daar gebruik van maken. De
voorzitter dankt ook Michel met
een cadeau en bloemen en wenst
hem alle goeds toe.

7. Rondvraag en sluiting
Mw. Willy Mantel vraagt of het
mogelijk is een gezinslidmaatschap
in te voeren, zodat een huisgenoot
lid kan worden voor b.v. 50% van
de kosten van een lidmaatschap.
De voorzitter zegt toe dit punt te
bespreken in het bestuur en bij de
volgende begroting hierop terug te
komen.
De heer Gerard Beemsterboer
vraagt naar het standpunt van het
bestuur over de drijvende terras sen. De voorzitter antwoordt dat
het bestuur nog geen definitief
standpunt heeft ingenomen. D e
penningmeester vult daarop aan
dat het bestuur in het overleg met
de wethouders Helling en Hansen
als reactie op het voorstel van de
gemeente heeft aangegeven dat wij
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akkoord kunnen gaan met twee
van de drie door de gemeente aan gegeven plaatsen, nl. tegenover
restaurant Soda aan de Appelhaven
en tegenover het restaurant Bar en
Boos en het Museum van de
Twintigste eeuw aan de Bierkade.
Het bestuur vond de plek aan de
Korenmarkt niet geschikt. Daarnaast dienen de terrassen qua
uiterlijk aan een aantal punten te
voldoen en in de winter wegge-

sleept te worden. (noot secretaris:
de gemeente heeft haar voorstel
aangepast aan de kanttekeningen
van het bestuur en heeft inmiddels
besloten tot een proef gedurende
dit seizoen en het seizoen in 2006.
Oud H oorn kan zich vinden in het
besluit van de gemeente).
D e heren Van Woesik en Van
Tartwijk maken van de rondvraag
gebruik door nogmaals hun punten over het voetlicht te brengen.
Daarop voeren diverse leden het
woord met de oproep aan het
bestuur en beide heren om met
elkaar om tafel te gaan zitten om
te proberen wederzijds het vertrouwen te herstellen. De voorzitter zegt dit toe. Hij wil er samen
uitkomen en sluit hierna de vergadering.
N a afloop van de vergadering geeft
de heer Cees Ay, medewerker van
de Archeologische Dienst Hoorn,
een heldere presentatie over de
opgravingen op de locatie voormalige . schouwburg. Hij laat aan de
hand van dia's zien welke vondsten
er zijn gedaan en welke archeologische lagen er zijn gevonden in deze
waterrijke archeologische put.

Ook Michel Moeskops (rechts) had te kennen gegeven zich als bestuurslid te willen terugtrekken. Ook voor hem waren er bloemen en een cadeau dat overhandigd werd door voorz itter Ton van Weel, samen met Nelleke Huisman. Op de voorgrond de bestuursleden Droog en
Floris.

Lezers schrijven

Aan de redactie,

Op het stukje 'boter, kaas en
eieren' over mijn grootvader Jb.
Baart uit de Kerksteeg in het laatste kwartaalblad heb ik diverse
reacties gehad. Er blijken nog verschillende schilderstukjes van hem
bewaard gebleven te zijn. Van
mevr. Wit-De Vries uit de Noorderstraat, haar grootvader was de
juwelier J. de Vries, ook wonend in
de Kerksteeg, winkel Grote Noord,
kreeg ik zelfs een schilderijtje ten
geschenke: een gezicht op de
Veermanskade met Hoofdtoren.
Ook van de fam. Lamers uit
Alkmaar kreeg ik een schilderstukje cadeau. Een dubbelschilderij
zelfs. Aan de ene kant een kopie van
'de Molen van Ruysdael', aan de
andere kant een bosgezicht, geschilderd op triplex. Door hun zoon
gekocht op een rommelmarkt.
Verder werd ik gebeld door
mevrouw Van Gasteren van het

Munnickenveld en mijnheer
Zuiker uit de Van Beijerenstraat.
Uit Bilthoven kreeg ik een reactie
van mevrouw Van Rossum (of
Rossen?), dochter van dr. De Boer,
in de dertiger jaren huisarts,
wonende aan de Nieuwstraat.
Een hele verre reactie was een telefoontje uit Canada van de heer
Bongers, in 1952 geëmigreerd. Zie
ook het stukje van zijn hand in
hetzelfde kwartaalblad. Hij is in
het bezit van schilderijtjes van de
Hoofdtoren en de Oosterpoort en
hij is 'very proud of it'! Iedereen
bedankt voor de reacties. Ik heb nu
zo'n stuk of 12 werkjes kunnen
traceren. Maar ik blijf nieuwsgierig. Alsnog zijn reacties welkom.
H. ter Hofstede-De Hart
Bolwerk 53
1628 KZ Hoorn
Geachte redactie,
Via mijn schoonzusje Henny de

Jong kwam ik in het bezit van het
blad Oud Hoorn d.d. 15-3-2005.
Daar ik tijdens de oorlogsjaren in
Hoorn heb gewoond en ook op de
ULO heb gezeten, vond ik de foto
van Janny v. Zoonen-Zielman
door u geplaatst op blz. 44 geweldig. Gelukkig stonden er de namen
bij, maar desondanks zijn er velen
voor mij onbekend (of beter: heb
ik ze vergeten). Dhr. Nijboer gaf
geschiedenisles en 'die man' vergeet je nooit, want hij gaf zo goed
les, dat bijna alle leerlingen een 8
of een 9 op 't eindexamen hadden.
Zelf heb ik jaren als privé-secretaresse in Amsterdam gewerkt. Nu
ben ik al jaren getrouwd, heb 2
kinderen en 2 kleinkinderen. Dus
zoiets als 'huisje, boompje, beestje'.
Ik completeer u met het prachtige
blad.
C. Koller-Battem
Saturnusstraat 68
1829 CZ Oudorp

Dit bord stond aan het eind van de Koepoortsweg bij het terrein waar in barakken Duitse militaire goederen lagen opgeslagen (zie pag. 44:
Hoe Hoorn veranderde). Uit 'Hoorn, bezet & bevrijd': "Borden met angstaanjagende opschriften wezen op het gevaar van mijnen en op
het neerschieten van hen die het duifden wagen over de hekken te klimmen".
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De Hoornse kermis in vroegere jaren
Arie Bolte

Als een echte Horinees wil ik met u naar de kermis. Ik wil de Hoornse kermis uit
mijn jeugd weer met u beleven! Zoals ik dat deed in mijn kindetjaren en in mijn tienertijd, zo tussen 1925 en 1939.Als tiener van veertien tot een jaar of twintig.
Woensdagmiddag om twaalfuur, voor de kermis werd opgebouwd, gingen wij als jongens van de lagere school naar het Kerkplein. De kerkklokken luidden dan de
opbouw van de kermis in en wij trokken dan krijtstrepen op de kleding van de andere jongens. Ook probeerden we dat bij volwassenen te doen. De meesten waren daar
niet van gediend en die liepen dan ook hard weg ofje kon een klap tegen je hoofd krijgen! Na 15 minuten stopten de kerkklokken en dan gingen we naar de opbouw van
de kermis kijken.
Verschillende attracties kwamen
met een vrachtboot, waar de kermismensen ook op woonden.
Zoals de familie Van Dam uit
Amsterdam met hun draaimolen.
Ook de eigenaar van de haring- en
palingkraam woonde op die boot; ·
hij was familie van Van Dam. En
de poffertjestent van Wim van
Loggen kwam met een schip. Die
tent stond altijd dwars op de
Martelaarsgracht ( tussen Gouw en
Achterstraat) tussen de slagerij van
Rein Groot en de fietsenzaak van
Nic. de Rie. Met groot plezier keek
ik naar de kok die vliegensvlug de
poffertjes omkeerde. De geur
ervan was heerlijk! Jammer genoeg
had ik geen geld genoeg om ze te
kopen.
En dan de draaimolen! Die stond
op het voorste gedeelte van het
Nieuwland. Het was een belevenis
om als kind van een jaar of acht,
tien in zo'n draaimolen te zitten.
Vooral in een ronddraaiende ton,
die je zelf zo hard mogelijk in
beweging moest houden. Een ritje
in de molen kostte toen 3 cent en
een tienrittenkaart 25 cent.
De haring/ palingkraam stond
tegenover de firma Welkers en
daarnaast heeft wel een paar jaar
de familie Koppies van het Grote
Oost met allerlei snuisterijen
gestaan. Dit allemaal in een gewo118

ne kraam. Ook was er een achtkantige kleine attractie met ijzeren
vliegtuigjes. Onder aan zo'n vliegtuigje werd een soort bom gedrukt. De vliegtuigjes gingen langzaam rond en wanneer het num mer van jouw vliegtuigje voorbij
kwam, moest je snel op een knop
drukken. Het bommetje viel dan
naar beneden op een papier met
lijnen en cijfers. Wie het hoogste
cijfer had geraakt was de winnaar.
De prijs was meestal een doosje
noga of een aapje. Je moest 10 cent
betalen om mee te mogen doen.
Nu naar de koekhakkraam. Meestal waren er twee van zulke kra men en die stonden dan tegenover
bakkerij Koldewijn. Bakker Koldewijn bakte de dunne koeken die
nodig waren voor de koekhakkra men. Die koeken waren ongeveer
4 bij 8 cm. en ze kostten 10 cent. Er
waren ook grotere stukken, maar
die kostten 25 cent en die werden
dus minder gekocht. Meestal werden de koeken zigzaggend in de
lengte doorgehakt. Wie met de
minste slagen de koek doormidden
had, was de winnaar. Meestal
speelden twee spelers tegen elkaar.
De verliezer moest dan betalen! De
bijltjes die voor het hakken werden
gebruikt, waren mooi verchroomd.
Ze waren van verschillende grootte: de kleinste werd het meest

gebruikt en die kostte dan ook 10
cent!
Tegenover Laantje en bakkerij Jack
Thuys stond de luchtschommel
met 4 schuitjes. Hij kwam boven
de boomtoppen uit en dat vonden
wij toen heel hoog. Als er één
schuitje niet bezet was, werd er
door de eigenaar een zwaar gewicht in geplaatst. Dat was om te
voorkomen dat de schuitjes gingen
schommelen. Ter hoogte van sla gerij Keet en drogisterij Groot
stond het theater Pitareski. Daar
was altijd veel belangstelling voor.
Om het publiek naar binnen te
krijgen werd muziek gemaakt met
de grote trom en de trombone.
De clowns werkten ook goed op
onze lachspieren! Eén van de
broers Mullens was zeer bedreven
op een 1-wielfiets. Hij was zo goed
dat hij op die 1-wielfiets op de
rand van het dak van V&D in
Alkmaar reed. Dat was in die tijd
een sensatie en het heeft toen nog
in de krant gestaan met een foto
erbij. Eén van de gebroeders
Mullens is later een circus begon nen, circus 'Rausch' geheten en dat
stond dan op de Kaasmarkt in
Hoorn, nu Rode Steen geheten. Ik
weet nog de naam van de
Belgische clown die in dat circus
optrad: Nanny. Het kwam ook wel
voor dat een attractie maar één
keer Hoorn aandeed. Zoals de
dame die in een geraamte veran derde. Later hoorde ik dat deze
truc door middel van spiegels werd
veroorzaakt. En eens was er ook
een tent waar in een grote bol met
een doorsnee van een meter of vier
een motorrijder rondreed. Dan
kwam er een fietser bij. De fietser
reed horizontaal en de motorrijder
verticaal. Dat was een adembene-

Janvier in eigen persoon. Foto Anonymus. Coli. Korpershoek Boekwijzer BV, Appingedam. Bron: Stap op en laat je wegen, 550 jaar Hoornse
kermis, Arie van Zoonen.

mende stunt in die tijd! Na dit ene
optreden heb ik ze nooit meer
gezien.
En nu wil ik graag met u kermis
vieren in de stoomcarrousel van
Janvier. Dat was toch een belevenis! Alleen het front was al erg
mooi versierd met schitterende
paarden en leeuwen en engelen
met een klaroen aan hun mond.
Prachtig was dat! Aan de buiten kant veel lampen die 's avonds
zorgden voor een schitterende verlichting.
Donderdagavond was champagneavond. Als de carrousel ging draaien, stond het publiek langs de buitenste rand in de molen. Wanneer
de molen stilstond, mocht degene
die onder de fles champagne stond
deze fles mee naar huis nemen.
Tijdens het draaien werd ook met
serpentine gegooid. Het was heel
feestelijk op zo'n avond. De stoom-

carrousel en de woonwagens die
erbij hoorden, werden met de trein
aangevoerd. Janvier, de eigenaar,
overwinterde in Bergen op Zoom
vlak naast het spoor. In Hoorn
stond de carrousel ter hoogte van
de Ramen. Nu staat hij al vele jaren
te pronk op de Efteling. Tijdens
een bezoek aan dit pretpark,
alweer jaren geleden, heb ik er in
gezeten en ik voelde mij weer
helemaal kind!
Nu de botsautootjes. Deze attractie
stond ter hoogte van Jan Hoogland
en de kleine viszaak van Verbeek.
De botsautootjes hadden altijd veel
bekijks, Er werden zelfs klappertjes
op de ijzeren vloer gelegd, wat
extra veel lawaai gaf
En dan het spookhuis. Dat stond
toen tegenover de speelgoedzaak
van de firma Schulte en de zaak in
bedden en gordijnen van de familie
Roos. Al deze namen noem ik om

u weer terug te brengen in die tijd.
Dan weet u waar we zijn! De men sen kwamen wel altijd lachend uit
het spookhuis, dus de spoken
waren de gasten wel goed gezind.
Ter hoogte van de zuivelwinkel
van Ruiter en bierbrouwer Nooy
waren de schommelschuitjes. Het
was spannend om te kijken hoe
hoog de mensen in de schuitjes
durfden te gaan. Dat ging soms
heel hoog tegen het dakzeil aan.
Als het volgens de eigenaar te hoog
ging, trok hij aan een handel waardoor een dikke plank uit de vloer
omhoog kwam en de hoogte min der werd. Vooral Volendammers
konden hoog gaan!
En dan ter hoogte van de firma
Kloet, de kledingzaak en Hoogcarspel, de sigarenzaak, stond de
fietsenmolen. Die was helemaal
van ijzer en werd elektrisch rondgedraaid. Wel was het mogelijk de
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voeten in de pedalen van de fiets te
zetten, maar dat had geen invloed
op de snelheid van de molen.
Tijdens het draaien was het mogelijk om een houten prop uit de
mond van een houten pop te trekken. Dat leverde dan een gratis
ritje op!
Een eindje verder stond de zweefmolen. Met bewondering keek ik
altijd naar de 'opgooiers'. Dat
waren de mannen die tijdens het
draaien de schuitjes even tegenhielden. Dan kreeg het schuitje
een extra zwieper. Een Horinees
die dat heel goed kon, was Cor
Appel, Appeltje genoemd.
Dwars op het Breed stond een
witte houten tent van de vereniging De Blauwe Knoop. De vereniging die tegen het gebruik van
alcohol was. Wel nuttig op een
kermis, maar of het hielp? Na een
noga - en een speelgoedkraam en
de kraam waar Jan Gerver paling
verkocht, eindigde de kermis bij
het Grote Noord.

Terug naar de Gouw. Daar stonden
kramen met snoepgoed, een tent
waar je blikken moest omgooien,
een schiettent, een glasblazer en
niet te vergeten een waarzegster.
Nu zijn we gekomen bij de
Nieuwstraat. Dwars voor het stadhuis, ter hoogte van de textielzaak
van Zwagerman en kapper Groot
(niet de zaak van Wim Groot z'n
vader) stond de oliebollenkraam
van de familie Denies. Wat een
heerlijke lucht van die oliebollen!
De woonwagen van de familie
Denies stond in de Muntstraat.
Deze familie is in de oorlog in Den
Helder weggebombardeerd. Ze
hebben toen in Hoorn een zaak
aan de Gouw gehad.
Ook was er naast de winkel van
Zwagerman een tent van het
Bijbelgenootschap waarin men
vertelde over het geloof Er werden
lichtbeelden bij vertoond. Wat
ik me daarvan herinner waren
het meestal droevige verhalen.

Welk een gevarieerde taak het politiekorps in Hoorn had, laten wij u hier zien. Behalve de
gewone politionele taken moesten zij op de maandag van de Hoornse kermis de vele orgels
keuren, opdat ze vergunning kregen om tijdens de kermisweek door de stad te leuren. Dit was
altijd op de tweede maandag van augustus. Of de agent een absoluut gehoor had of zeer
muzikaal was, heb ik niet kunnen achterhalen. Bron: Kent u ze nog... de Hoornsen.
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Toch heb ik er wel naar geluisterd
en naar de beelden gekeken.
Op het Kerkplein was het elk jaar
anders. Er stond bijvoorbeeld een
hypodroom. Dat was een open tent
met een paar paarden. Tegen betaling van een klein bedrag mocht
je dan op een paard rijden. Ook
was er eens een tent, waarin een
man een sterk licht voor zijn ogen
heen en weer bewoog en die man
werd dan een machine.
De tweede zondag van de kermis
kwamen de Volendammers met
hun bottervloot een bezoek brengen aan Hoorn. Dat was een pracht
gezicht: de botters vol met mensen
in klederdracht. Vooral de kinderen waren schattig om naar te kijken.
Wat na de eerste zondag plaatsvond was de keuring van de draaiorgels, die in de kermisweek de
straten opvrolijkten met hun
orgelklanken. En niet te vergeten:
de Italiaanse pianola's. Dat was een
groot soort piano, die op een
wagen stond met een paard ervoor.
Deze pianola werd door middel
van een slinger in beweging
gebracht. De klank was wel uitzonderlijk vond ik zelf Op maandag moesten de orgeleigenaren
met hun orgel en pianola naar het
politiebureau om gekeurd te worden. Klonk de muziek vals, dan
kreeg de eigenaar geen vergunning
om op straat te spelen. De zondag
voor lappendag kwamen de kooplieden uit Amsterdam met hun
volle vrachtwagens. En men begon
de kermis al langzaamaan af te
breken.
Geachte oud-stadgenoten. Het idee
was om u weer eens op uw eigen
manier de Hoornse kermis te laten
beleven. Het gaat u allen goed!
Arie Bolte
Nieuwenoord 227
3079 LJ Rotterdam
Tel:Olü-4822731

Men vraagt ons
Henk Saaltink

Yils de kat van honk is, vieren de muizen feest' Het is een oud gezegde, dat niet vaak
meer gebruikt wordt. Ik zou er verderop nog iets van zeggen bij het werk van onze
rubriek 'Men vraagt ons', maar eerst iets anders.
Dat gaat om het woordje 'honk'. Wie het in het Woordenboek van Van Dale, de
dikke Van Dale, - het Woordenboek der Nederlandse Taal mag ook, - opzoekt, vindt
daar als verklaring 'vrijplaats bij kinderspelletjes', alhoewel de meeste kinderen nu
andere uitdrukkingen gebruiken. Dat wil niet zeggen, dat de kinderen van nu minder of dommer zijn dan de kinderen die het over 'honken' hadden. In de drie grote
steden gebruikt de jeugd een taal die voor volbloed Nederlanders onverstaanbaar is.
Talen zijn nooit minder goed dan onze eigen taal, maar wel anders. De taal van de
genoemde jonge mensen is een soort Marokkaans of Berbers dat niet beter dan het
Nederlands is, maar anders. Dat geldt ook voor computertalen.

Ik dreig af te dwalen van het on derwerp: Men vraagt ons. Maar bij
mij thuis zijn wij verslaafd aan
vreemde woorden. Daarom staat
de encyclopedie vlak bij de eettafel. Iemand zegt dan: "Weten jullie, waar het woord boterham van daan komt?" Dan wordt er gezocht
in de hierboven genoemde naslagwerken, totdat er een oplossing
gevonden is. Bij de boterham lukte
dat nog niet, hoewel er al sinds een
paar honderd jaar in Holland
boterhammen gegeten worden.
We waren echter bezig met de kat
die van honk was. Honk zou dan
van hong zijn afgeleid. Je vindt het
ook nog in de samenstelling honkbal. Als je dit allemaal hebt opgezocht, ben je misschien een beetje
rijker geworden. Een mooie
variant vind ik: 'Als de katten van
honk zijn, dansen de muizen op
tafel'. Wie aan katten dacht, dacht
aan muizen en indirect aan eten.
We moeten echter ons bezig gaan
houden met ' Men vraagt ons'. De
twee vorige nummers dragen al te
zeer de sporen van mijn afwezigheid. Het is meer 'het artikel van
de wetenschappelijke redactie'
geworden. Wie daarbij de kat en

wie de muizen zijn, laat ik hierbij
in het midden.

Achterstand bij behandeling
Er is in het afgelopen half jaar een
belangrijke achterstand in de
behandeling van de stukken ontstaan, die ik in deze rubriek heb
opgenomen. Ik kan deze stukken
niet allemaal tegelijk behandelen
maar in partijen en daarbij uitgaan
van de laatste het eerst. Wat de
foto's betreft, eveneens de laatste
stukken het eerst. Hebt u het idee,
dat uw materiaal niet op tijd behandeld wordt, laat u mij dat dan
via mijn e-mail of telefoon weten:
(e-mail: hwsaaltink@hotmail.com,
tel. 0229 210319, Italiaanse Zeedijk
26, 1621 AH Hoorn)
Ik begin dan met nr. 2 van jrg. 27
op blz. 78 en volgende:
Optocht voor het luilakfeest.
Inzendingen: fam. Blokker, Achter
op 't Zand, C. Lakeman, Munnikenveld, en Bruun Galis van de
Zon. Bruid en bruidegom zitten in
een schilderachtige handkar. De
bruid is Agnes Galis, die ook op de
Italiaanse Zeedijk woonde. Ik weet
niet, of zij van de bekende regen -

tenfamilie Gallis afstamt. Hier was
zij 6 jaar. De bruidegom was
Sjennie Entius, zoon van Toon
Entius, man van de verzekering,
die op de hoek van de It. Zeedijk
en de Vijzelstraat woonde. Sjennie
is op jonge leeftijd overleden. Galis
zelf loopt achter de handwagen. Ik
neem aan, dat daarmee de jongen
bedoeld wordt die de wagen
voortduwt.
Vervolgens het elftal op blz. 79.
Reacties met betrekking op deze
foto kreeg ik van de heer
C. Lakeman (La)van het Munnikenveld, van J. Nauta (Na) van de
Schepenen, van een onbekende
inzender (On) en van Piet Stam (St)
Ik handhaaf de nummering, die ik
ook al op blz. 79 gaf Omdat de in zendingen van de oplossingen
nogal uiteenlagen, heb ik een iets
andere methode gebruikt. Wie er
niet uitkomt, laat dit nog maar
weten. De oplossingen zijn gerangschikt per inzender. Inzendin gen kreeg ik van de heer Lakeman,
Nauta, Piet Stam, terwijl een gedeelte ook al eerder in de krant
was verschenen. De oplossingen
zijn per inzender opgenomen.
Fouten zijn voor rekening van de
inzender. Dat geldt ook voor mij.
Daar gaat hij dan. Neemt u blz. 79
(nr. 2 van de 27e jaargang) er maar
naast. Voor de namen: zie pag. 122.
Bij controle zult u zien, dat alle
namen er op staan; sommige zelfs
tweemaal. Maar dat is hogere wiskunde en voor dat vak had ik op de
middelbare school altijd lage cijfers, zodat ik u daarbij niet kan
helpen. Ik laat het erbij. Deze voetbalvereniging heeft voorlopig voldoende aandacht gekregen.
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Lakeman
staand
1. Piet Stam
2. Gerard Kranghand
3. Joost Ruitenburg
4. Kees Schneiders
5. ? Ebbelaar
6. Wil Helsloot
7. Sjaak Tol
8.onbekend
9. Peerdeman
10. Wim de Haas

Nauta?
staand
Piet Stam
Gerard Kranghand
Joost Ruitenburg
Kees Schneiders
? Ebbelaar
Wil Helsloot
Sjaak Tol
onbekend
Leo Peerdeman
Wim de Haas

Piet Stam
staand
Piet Stam
Gerard Kranghand
Joost Ruitenburg
Kees Schneiders
? Ebbelaar
Wil Helsloot
Sjaak Tol
onbekend
Leo Peerdeman
Wim de Haas

Blad OH
staand
Piet Stam
onbekend
Joost Rustenburg
onbekend
onbekend
Helsloot
Tol?
onbekend
onbekend
De Haas

Knielend
1. Ton van Munster
2. Gerard Imming
3. Jos Groot
4. Huub Schneiders
5. Nico Ruitenburg
6. ? Peerdeman

knielend
Willem Bijl
Gerard Imming
Jos Groot
Huub Schneiders
Nico Ruitenburg
Barry Peerdeman

knielend
Willem Bijl
Gerard Imm.
Jos Groot
Huub Schn.
Nico Ruitenb.
Berry Peerdem

knielend
Ton van Munster
Gerard Immig
onbekend
Schneiders
? Entius
onbekend

Bij de voorraad nieuwe foto's aangekomen, grijnst ons een grote
leegte tegemoet. Wat ik u bieden
kan, zijn een paar opnamen van

Personeel van het Landbouw Proefstation.
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uitstapjes van het personeel van
het Landbouw Proefstation met
prominenten uit de landbouwwereld.

De opnamen komen uit de verzameling van mevrouw Mantel. Ik
wacht het af (De tweede foto ziet
u op pagina 123.)

Juist bij het afronden van dit
nummer van het kwartaalblad
vernamen wij dat het Westfries
Museum weer een schilderij van
Jan Claesz Rietschoof heeft
weten te verwerven. Eerder dit
jaar werd de schitterende Rietschoof die het museum al in het
bezit had gestolen bij de grote
kunstroof. In het decembernummer zullen wij zeker terugkomen op de jongste aanwinst.

Busreisje personeel Landbouw Proefstation.

LEZINGEN SEIZOEN 2005 - 2006
Voor het nieuwe seizoen kunnen wij u de volgende lezingen aanbieden.
Dinsdag 4 oktober
De schippers van de VOC in de 18e eeuw.
De heer J.R.Bruijn, hoogleraar zeegeschiedenis, geeft ons inzicht in het leven en werken van de schippers van
de VOC.
Maandag 7 november
Oude films vertellen over Hoorn.
De heer Bakker, die op dit terrein een grote bekendheid heeft verworven, neemt ons mee naar gebeurtenissen
in Hoorn vanaf 1925.
Donderdag 26 januari
30 jaar Stadsherstel
De stichting Stadsherstel zal vertellen over de ruim veertig historisch waardevolle objecten en complexen die
het de laatste dertigjaar voor onze stad heeft kunnen behouden.
Woensdag 1 maart
De geschiedenis van West-Friesland en de ontwikkeling van het landschap.
De heer Henk Komen, auteur van het boek 'Droge voeten op vrije grond', geeft ons inzicht in het ontstaan en
de geschiedenis van West Friesland.
Maandag 3 april
Historische dia's geven een beeld van het stationsgebied.
Mevr. Femke Uiterwijk zal deze avond aandacht besteden aan het gebied tussen het Pelmolenpad en de
Spoorsingel.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur, behalve op maandag 7 november. Deze avond start om 19.30 uur.
De lezingen zullen plaatsvinden in Het Pakhuis, onder de Boompjes 21 te Hoorn. De toegangsprijs is€ 2,50.
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Mei t/m juli 2005
Christ Staffelen
Hier volgt weer een stukje over de
aanwinsten van het documentatiecentrum in de afgelopen periode
van drie maanden.
Ik begin met u een selectie te noemen uit de jongste aankopen.
Ten eerste noem ik het
boek 'De Indische Zeeherberg', geschreven door
Math Verstegen. Hij beschrijft hierin hoe, met het
groeien van de VO.C., de
behoefte aan een tussenstation voor de langdurige
zeereizen toenam en hoe
dit uiteindelijk resulteerde
in de stichting van ZuidAfrika. Uitgebreid komt
Jan van Riebeeck, de eerste commandeur, aan bod alsook het
belang en de gunstige ligging van
Kaap de Goede Hoop. Speciaal
vervaardigde kaarten en fraaie illustraties completeren deze uitgave.
Een aardig jongensverhaal is het
boekje 'Avonturen op zee', geschreven door Henri van Hoorn.
Hierin wordt het levensverhaal van
Jan Pietersz Coen kort en in voor
kinderen goed te begrijpen bewoordingen verteld. Ook over de
West-Indische Compagnie is het
documentatiecentrum een goed
naslagwerk rijker. Het betreft het
boek 'De Nederlanders in het
Caraïbische Zeegebied', geschreven door WR. Menkman en uitgegeven in 1942. De hierin beschreven aspecten van het Nederlandse
kolonialisme zijn zeer divers en in
aantal erg groot. Van de hand van
Mr. A. de Goede is de aanwinst van
twee delen Westfriesche Rechtsgeschiedenis, uitgegeven in 1940
en 1943. Hierin worden de rechtsvormen besproken die in deze
streken golden in de periode van
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eind 13e tot begin tweede helft 16e
eeuw. Soms, wanneer een rechtsvorm wat langer in gebruik bleef,
wordt ook melding gemaakt van
ontwikkelingen na die periode.

Een interessante uitgave is het
boekje van oud pastor Gerard
Weel. In 'De parochie van Hoorn
in de loop der jaren' geeft hij een
beknopt overzicht van het wel en
wee van de Rooms-Katholieke
Kerk in onze stad vanaf 1323 tot
heden. De hierbij afgedrukte prent
is de afbeelding zoals die op de
voorkaft van het bedoelde boekje
te zien is. De schrijver heeft met
enige trucage een oude prent aan gepast aan de inhoud van de uitga ve. Daardoor zien we nu hoe een
leeuw en eenhoorn een wapen
vasthouden, waarin Maria met
kind is afgebeeld. Voordat het
hoorntje het stadswapen van
Hoorn werd, is in de tweede helft
van de 15e eeuw deze voorstelling
het Hoornse wapen geweest. Bij
het boekje heb ik het uit 1985
daterende artikel 'De papieren
kapelaan,
Katholiek
Hoorn
(1905-1911)' van J.M.M. Leenders
gevoegd. Pastor Weel verwijst
naar dit artikel en leverde ons een
kopie van dit artikel aan via

het parochiesecretariaat. Centraal
hierin staat Johannes Gerardus van
Kelckhoven, kapelaan te Hoorn
van 1905 tot 1911.
Als ondersteuner van het publicatiefonds van de Stichting Nederlandse
Kaap
Hoornvaarders ontvingen we de
zeer fraaie jaarpublicatie
2005. Het betreft het verhaal van 'De Schipbreuk
van het barkschip Jan
Hendrik op de St. Paulusrots'. De tekst is onder vakkundige redactie van de
heer H. Hazelhoff Roelfzema samengesteld uit ooggetuigenverslagen van enkele
bemanningsleden.
Vervolgens vermeld ik, natuurlijk
weer onder hartelijke dankzegging, de schenkingen uit de voorbije periode. De heer Ruud Boot,
geruime tijd geleden enkele jaren
gids bij onze vereniging, was on langs weer even terug in Hoorn.
Bij zijn bezoek aan het OostIndisch Pakhuis schonk hij ons een
flinke hoeveelheid gidsenmateriaal
en de twee bekende boekjes van J.
v.d. Gulik en G. v.d. Zei 'Hoorn in
oude ansichten'. Door de vriendelijke bemiddeling van de heer Jan
Wigard ontvingen wij een exem plaar van het 'Hoorns VOC-beiaardboek'. Deze uitgave van de
vereniging Het Carillon te Hoorn
bevat de muziek van de op de eerste, tweede en derde plaats geëin digde stukken in de beiaardcom positiewedstrijd uit het VOC-jaar
2002.

Voor zover het laatste nieuws uit
het documentatiecentrum. Voor
vragen, opmerkingen, schenkin gen en anderszins kunt u mij bellen op nummer 0229-235227.

Hoorns meisje voor Westfries Museum
Frans Zack

Met alle mogelijke moeite probeert het Westfries Museum zich
te herstellen van de klap die het
heeft opgelopen met de roof van
een groot aantal kostbaarheden.
Door het in bruikleen krijgen van
kunstvoorwerpen uit het bezit van
particulieren en andere musea
heeft men de ontstane open plekken weten op te vullen. Verder
maken schenkingen en legaten het
mogelijk dat er stukken aangekocht kunnen worden die passen
in de collectie. Het spreekt vanzelf
dat men hierbij zéér zorgvuldig te
werk gaat.
Zo kon het museum bij een recente veiling bij Sotheby's de hand
leggen op een interessant 17e
eeuws schilderij. Deze aankoop
betreft een portret van een 8-jarig
meisje dat geschilderd werd door
Jan Albertsz. Rotius. De kunstenaar vervaardigde dit werk in 1600,
zes jaar voor zijn dood. Rotius
werd geboren in Medemblik op
20 oktober 1624. Op 19-jarige leeftijd trok hij naar Hoorn waar hij
zich ontplooide tot een belangrijk
kunstenaar. De vier grote schutterstukken in het Westfries Museum
zijn van zijn hand. Rotius zag kans
een Hoornse regentendochter te
huwen en wist zo in de voorname
kringen van de stad door te drin gen. De Hoornse regenten behoorden tot zijn belangrijkste opdrachtgevers. De kans is dan ook
groot dat het meisje op het pas
verworven schilderij een telg is uit
een Hoornse regentenfamilie.
Nader onderzoek zal nog moeten
uitwijzen of dit ook werkelijk zo is.
Het jonge meisje is rijk gekleed in
de mode van rond 1660. Een overkleed van zwarte stof wijkt uiteen
en is opgenomen zodat de onder-

den verworven. Het verkeert in
rok van waarschijnlijk brokaat
goede staat en kon dan ook direct
goed zichtbaar is. De losse kraag en
manchetten zijn afgezet met klosin de opstelling worden op kant. Het kostuum is rijk versierd
genomen en is voor het publiek te
zien. Inmiddels is ook een 17e
met kleurige linten en strikken. In
eeuws havengezicht van Hoorn
haar hand houdt het meisje een
verworven, dat echter eerst een
struisveren waaier. Het is aardig
schoonmaakbeurt bij de restauraom te zien dat het haar is opgeteur ondergaat, voordat het geëx maakt met strikken op eenzelfde
poseerd kan worden.
manier als nu bij jonge meisjes
weer in de mode is.
Voor wat betreft de kunstroof is er
helaas nog geen doorbraak te melEen belangrijk deel van het schilden. Inmiddels is wel vast komen
derij wordt in beslag genomen
te staan dat één van de daders zich
door een stilleven met fruit. Niet
heeft laten insluiten in het musetoevallig, want het meisje is op een
um. Vervolgens werd het alarm
leeftijd dat de eerste contacten
onklaar gemaakt en kon men in de
voor haar latere huwelijk werden
nachtelijke uren zijn slag slaan.
gelegd. Het was de bedoeling dat
de kinderen van
regenten
een
goede partner in
de eigen kringen
vonden.
De
ouders hadden
daar overduidelijk de hand in
en een huwelijk
was veeleer een
zaak van het verstand dan van
het hart. Het
fruit op de schaal
symboliseert
kuisheid (druiven), matigheid
(citroen), en de
vruchtbaarheid
(sinaasappel).
Om het meisje
niet al te braaf af
te schilderen is er
de perzik als
symbool van de
lust.
Het schilderij kon
voor een aantrek- De jongste aanwinst van het Wesifries Museum: een Hoorns
kelijke prijs wor- meisje, te zien in zaal 18.
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Mede gebaseerd op informatie vanuit de
Gemeentelijke Monumentencommissie,
uit de Welstandscommissie en uit de werkgroep Micromilieu.
1 september 2005

Bij het vastleggen van Hoorns
Stadsvisie anno 2005 heeft de
Hoornse raad voor de komende 25
jaar hoogbouw van tien tot zestien
bouwlagen verworpen. Hoorns ruimtenood noopt voor nieuwe bouwlocaties
tot
z.g.
'inbrei-locaties':
Pelmolenpad, Stationsgebied en de
Holenweg.
D e stad (gemeente/Intermaris) heeft
plannen om boven de volgende win kels woningen te realiseren: de
Schoenenreus aan de Gouw (6 stuks),
de passage Blauwe Steen, de voormalige VSB-bank, de winkelpanden van
Stumpel (Grote Noord 83/85), Etos
(Grote Noord 132/ 134), Douglas

(hoek Grote Noord/ Nieuwsteeg) en
het V&D-pand aan het Nieuwe
Noord.
Oud Hoorn heeft de versterking van
de woonfunctie van de binnenstad
altijd toegejuicht.

Achter de Vest 58 Onder de Boompjes 22 Pakhuisstraat 1 t/m 7
(rijksmonumenten)
Ingrijpende en gedegen restauratie op
een oor na gevild. Herbestemming
voormalig VOC-pakhuis ten behoeve
van ACTA (Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam) en Oud
H oorn, te realiseren door de Stichting
Stadsherstel H oorn.
Wie gaat het duivenvoerverbod handhaven en op welke wijze?

Achterom 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770,
in verval.

Bouwen op open plekken, z.g. inbreilocaties: Pelmolenpad.
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Achterom 82
(rijksmonument)
Monumentenvergunning
aangevraagd voor "Hoekpand hoek Gortsteeg.
Groot tuinhuis met verdieping". (HHSM)
Achterom 95
(rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen
belegd schilddak, windvaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand
verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.
Achter op 't Zand 48
Plan voor bouwen woning.
Achterstraat 17 en 41
H erziening Globaal Bestemmingsplan
Binnenstad in voorbereiding.
Gemeente wil meewerken aan de
bouw van acht woningen op de locaties Fikke en Veld (tussen de nummers
17 en 21). B & W hebben afwijzend
gereageerd op de bedenkingen van
Oud H oorn. Kort en slecht: er komt
een hoog en volumineus bouwblok in
de smalle en kwetsbare Achterstraat.
Oud H oorn heeft aanhoudend gepleit
voor twee bouwlagen met een schuine
kap of een terugliggende derde
bouwlaag.
Sloopvergunningen verleend voor de
nummers 19 en 21.
Appelhaven
B&W hebben besloten om bij wijze
van proef in de zomerseizoenen van
2005 en 2006 de exploitatie van een
terrasboot toe te staan. Een en ander
na constructief overleg, onder andere
met Oud Hoorn. Tegenover nummer
26 van de Appelhaven is de eerste
boot aangemeerd.

Appelhaven 5
Plan voor wijzigen voorgevel.

het verleden (o.a. behoud houten
fruitbouwkas) vindt bijval.

Baadland
Oud Hoorn blijft pleiten voor een
historisch onderzoek naar deze oorspronkelijk zeewerende dijk

Bierkade - Museum van de
Twintigste Eeuw
Museum wil graag een drijvend terras
voor de deur. Buurtbewoners vrezen
overlast.

Baanstraat 13 t/m 31
Enig onderzoek door Oud Hoorn
leert dat het oudste sociale woningbouwcomplex van de stad het bijna
anderhalve eeuw onbeschermd heeft
volgehouden aan deze voormalige
lijnbaan. Oud Hoorn pleit nu voor
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Bangert-Oosterpolder
De eerste woningen in Hoorns laatste
grote nieuwbouwwijk verschijnen in
het open landschap. Oud Hoorns
pleidooi voor een cultuurhistorisch
onderzoek gekoppeld aan de integratie van karaktervolle elementen uit

Terrasboot aan de Appelhaven.

Blauwe Berg
Bouw Regionaal Historisch Centrum
vordert. Eerste paal voor de bouw van
een ijsbaan eind juli geslagen. Commissie Stadsontwikkeling keurt aanleg van giga-dubbel-rotonde in de
bocht nabij het Missiehuis goed.
Dorpsstraat 143 - Zwaag
Hoornse gemeenteraad blaast het zeer
omstreden plan voor een appartementengebouw met 24 appartementen voor senioren af en redt daar
voorlopig de oude stolpboerderij ter
plaatse mee. Oud Hoorn heeft zich
opnieuw uitgesproken voor plaatsing

op de lijst. Kans op succes is aanwezig. De monumentencommissie heeft
op 12 mei positief geadviseerd. Het
college heeft het advies overgenomen.
Meer algemeen heeft Oud Hoorn
zich al eerder bezorgd betoond over
grootschalige ontwikkelingen aan de
lintbebouwing.
Draafsingel
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de totale gevelwand te
willen beschermen. Start gemaakt met
de beschrijvingen, inclusief positieve
adviezen van de monumentencomm1ss1e.
De monumentencommissie heeft
recentelijk positief geadviseerd inzake plaatsing van de panden: 18-21,

33-36,43,44,46-47,48,49-50,51, 52
en 53.
Draafsingel/Eikstraat
Bouwvergunning aangevraagd voor
bouwen van een woongebouw met 51
appartementen: Residence Eikstaete, 4
vrijstaande woningen en verbouwen
kerk (zie Eikstraat 1) tot 7 wooneenheden.
Draafsingel 57-59
De eigenaar is van plan de boerderij
Meta en de villa Schermeroord tot
woningen terug te brengen met
handhaving van de monumentale
waarden. De panden zijn van elkaar
los gemaakt. Kleine binnenbrand
heeft gelukkig weinig schade toegebracht aan de oude stadsboerderij. De
restauraties kunnen beginnen. Een
goede ontwikkeling vindt Oud
Hoorn.
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Draafsingel/Eikstraat. Geplande nieuwbouw: Residence Eikstaete op gebied van de voormalige Drukkerij Noord-Holland. R echts kerkgebouw aan de Eikstraat.
Drieboomlaan 202-208/234-280 en
Liornestraat 2-12/13-23: woningcomplex met de status van gemeentelijk monument
Groot onderhoud door Intermaris
vordert.
Het resultaat van de renovatie biedt
een aantrekkelijk aanzicht: een aanwinst voor het stadsbeeld in de eerste
rmg.
Dubbele Buurt 30
Voorgevel wordt gewijzigd en het
pand wordt intern verbouwd.
Eikstraat 1
(gemeentelijk monument)
Monumentenvergunning
aangevraagd voor de verbouwing van de
voormalig N-H kerk. Het kerkgebouw dateert uit 1933-34 en is in de
stijl van de late Amsterdamse School
ontworpen door de Hilversumse
architect C. Trappenburg (o.a. raadhuis Opperdoes). Dakb pellen sieren
de ontwerpen.
Oud H oorn heeft zich tevergeefs
verzet tegen verhuizing van het
Künckelorgel (1784) naar een plaats
buiten de stad. Inmiddels heeft dit
rijksmonument een plaats gevonden
in de hervormde Gertrudiskerk te
Workum (Fr).
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Glop 5
Lovenswaardig particulier initiatief
om te komen tot restauratie. Ook
morele steun is steun. Oud Hoorn
wacht met smart op het begin van de
werkzaamheden.
Gouw
H et ziet ernaar uit dat deze brede
winkelstraat een belangrijke rol zal
blijven spelen in de verkeersafwikkeling van de binnenstad, zeker nu de
afsluiting van de Rode Steen voorlopig van de baan is. De herinrichting
staat gepland voor voorj aar 2006.
Grote Havensteeg 13 voorheen De Boot
Opvallend flink pand met veel aan sprekende elementen biedt verwaarloosde aanblik. Iets voor de onvolprezen Stichting Stadsherstel Hoorn?
De herinrichting van de steeg - sober
en doelmatig - is voltooid.
Grote Noord 2-4-6
Met de realisering van het meuwbouwplan is eindelijk een begin
gemaakt. Het wordt een flink project
dat een meer dominante rol zal spelen
in het totale aanzien van het plein dan
de blinde muur van de voormalige
bioscoop.

Grote Noord 14
(beeldbepalend)
Plan voor plaatsen van twee airco- en
één afzuiginstallatie.
Grote Noord 85/
Achterom 82
(rijksmonument)
Monumentenvergunning is aangevraagd voor veranderen winkelpui.
De gevel is 18e eeuws van oorsprong.
"Huis met gevel met rechte kroonlijst en
dakkapel. Vensters met gebogen strekken,
snijwerk aan gootlijst en deurbekroning
voor waarschijnlijk oude panden. Inwendig
stucwerk in gang en plafond". (HHSM)
Het stucwerk is er in de zeventiger
jaren uitgesloopt.
Grote Oost
Tamelijk recente herinrichting moet
worden aangepast nu ook het deel
Rode Steen - Wijdebrugsteeg niet
voor het verkeer wordt afgesloten. Er
wordt opnieuw een herkenbare scheiding aangebracht tussen rijbaan en
loopzone in het straatdeel Rode
Steen-Wijdebrugsteeg.
Grote Oost 28 beeldbepalend
De verkoop van het voormalig onderkomen van het postkantoor met zijn

heeft zich altijd verzet tegen sloop van
het huidige gebouw, de vroegere
Margrietschool. Ook in onze reactie
op het bestemmingsplan 'De Lanen'
hebben we dat uitgedragen. Oud
Hoorn onderzoekt opnieuw de
mogelijkheid tot plaatsing op de
gemeentelijke
monumentenlijst.
Daartoe is het pand reeds beschreven.
Ook deze locatie krijgt een 'inbreibestemming', weliswaar op de B-Lijst.

Grote Oost
zeer karakteristieke voorgevel moet
een deel van het - financiële - gat van
de atletiekbaan opvullen. Oud Hoorn
houdt de vinger aan de pols. Diverse
gegadigden hebben zich aangediend.

Grote Oost 60
(rijksmonument)
Het kwaad van de bonte knaagkever is
terug in de kap van de Oosterkerk.
Grote Oost 68
(rijksmonument)
"Laat 18e, vroeg 19e eeuws pand met rechte kroonlijst en dakkapel; schoorsteen
boven voorste dakschild. Roeden in de vensters en bovenlicht" {HHSM).
Planologische vrijstelling verleend
voor het verbouwen en wijzigen van
de gevels van de uitbouw van de
wonmg.
Hoofd
Wanneer begint de gemeente Hoorn
met de versobering van deze historische
plek in het havengebied? Het politieke
draagvlak was er voor eind vorige eeuw.
Waar is het wachten op?
Bottereigenaars vragen meer finan ciële steun voor de varende monumenten. Er is dringend behoefte aan
een beleidsplan voor het behoud van
een plek voor historische schepen in
de havens.

Jeudje
Beoogde naamgeving bruggetje
Jeudje - J.C. Henningstraat gaat niet
door. Oud Hoorn brengt nogmaals de
historische naam van Aschhoopbrug
(zie kaart Velius) onder de aandacht
van de commissie Straatnaamgeving.
Commissie reageert in het openbaar
af-wijzend.
Johan Messchaertstraat 3
Het Horizon College, de eigenaar, wil
het liefst een woonflat realiseren op
deze kwetsbare plaats. Oud Hoorn

Keern
Vele grafmonumenten van oude
Hoornse families liggen er verwaarloosd bij. Snelle actie gevraagd. De
gemeente Hoorn heeft al honderden
graven beschreven maar geeft geen
prioriteit aan deze opdracht. Kan de
Stichting Terebindt hier geen uitkomst bieden? Oud Hoorn heeft
gepleit voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.
Kerkplein 6
Oud Hoorn vraagt zich af wanneer
het gat aan het plein door Pretecho
wordt gevuld. Sterk verloederde aanblik in de gevelwand.
Grote Kerk: monumentenvergunning
aangevraagd voor het plaatsen van
hekwerken.

Kleine Oost 34-36: Salto-panden te koop.
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Kleine Oost
Scheepswerf-bestemming is gered.
Loods op de voormalige Drostewerf
behoudt een watersportfunctie.
Saltopanden staan te koop (zie foto).
Kleine Oost/Willemsweg
De eik die geplant is ter gelegenheid
van de kroning van koningin Beatrix
staat er goed bij. Dat kan niet gezegd
worden van het hekwerk en het bordje die het geheel een koninklijke uitstraling moeten geven.
Vergelijkbare objecten in het Oosteren Noorderplantsoen verdienen ook
meer aandacht.
Koepoortsweg 73
Oud Hoorn maakt zich ernstig zorgen
over de staat van onderhoud van dit
monumentale pand.
Koewijzend 4
(gemeentelijk monument)
Oud Hoorn steunt initiatief te komen
tot behoud fruitkassen als onderdeel
van een op te richten Fruitmuseum.
Leliestraat 5
Een van de meest verwaarloosde stra-

ten van de stad. Wie heeft er de langste adem? Gemeenteraad draagt de
architect op in overleg te treden met
de buurtbewoners. Nog geen bouwvergunning verleend. Ogenschijnlijk
weinig schot in de zaak.
Liornestraat
Voor aantasting van het gemeentelijk
monument, het voormalige TSHgebouw, moet worden gevreesd.
Plan voor omzetting van het complex
tot een nieuw wijkcentrum (schaalvergroting!) met 80 tot 100 woningen
(weer een z.g. inbrei-locatie, dit keer
van de B-lijst); deel van het gemeentelijk monument dreigt daartoe te worden gesloopt. De praktijklokalen met
het gezaagtande dak worden gesloopt
voor 30 tot 40 jongerenwoningen.
Oud Hoorn acht dit een niet te verteren vernietiging van het monumentale complex.
Maelsonstraat
Sloop van het schoolgebouw Rotius is
in voorbereiding. Plan voor realisering van kantoren en appartementen.
Munnickenveld
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeelden,
zij het dat dit wordt ontsierd door het
autoblik voor de deur. Oud Hoorn
blijft zich sterk maken voor een autovrije inrichting van dit meest intieme
monumentale stadsdeel. De parkeeroplossingen liggen om de hoek!
Nieuwland 0-Z
Ook hier vertonen de kademuren
steeds grotere scheuren.
Nieuwsteeg 21
Plan voor wijzigen winkelpui (aanbrengen zonnescherm).

Nieuwsteeg 21
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Nieuwstraat 12-14
De Monumentencommissie adviseerde het terugbrengen van de oorspronkelijke bakstenen onderpui met haar
karakteristieke details. Dat gebeurt
nu.

Panden worden omgebouwd tot winkelruimte en bovenwoning.
Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; restauratie van de
muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Begin negentiger jaren van de vorige
eeuw zijn twaalf monumentale stenen
poortjes gerestaureerd. Na 10 jaar
krijgen de poortjes opmeuw een
onderhoudsbeurt.
N oorderplantsoen
Oud Hoorns idee te komen tot een
blijvend aandenken aan de heer J.C.
Kerkmeijer (oprichter van de vereniging in 1917) in het plantsoen ondervindt weinig bijval. Idee gaat in de ijskast.
Onder de Boompjes 20D
(rijksmonument)
Monumentenvergunning aangevraagd
voor het plaatsen van vijf dakramen.
Oostereiland
De gemeente Hoorn overlegt op dit
moment met de Rijksgebouwendienst
over verschillende herinrichtingsmogelijkheden waarbij de huidige opstallen intact blijven. Oud Hoorn
vraagt zich af of de gemeente wel
moet inzetten op verwerving van het
eiland. Eerst het bereikbaarheidsprobleem op een aanvaardbare wijze
oplossen alstublieft! Gemeentebestuur
wil aanlegsteiger voor salonschepen. Is
elke brugverbinding tussen Visserseiland en Oostereiland verwerpelijk?
De eerste plannen voor woningbouw
zijn voorzichtig gelanceerd.
De toekomst was onderwerp van discussie tijdens de z.g. Binnenstadsavond.
Monumentenvergunning aangevraagd
voor het plaatsen van een steiger.
Oosterkerk
(rijksmonument)
De bonte knaagkever heeft weer toegeslagen, herstel kost tonnen. Ook in
de toren van de N- H kerk te Blokker

verhuurt het complex, na restauratie,
aan het Academisch Centrum voor
Tandartsenopleiding
Amsterdam
(ACTA). Oud Hoorn heeft, grenzend
aan haar huidige bezit, een ruimte van
ongeveer 6Sm 2 op de begane grond
gekocht.
Overleg met de gemeente Hoorn over
compensatie voor de 2e en 3e verdieping verloopt bijzonder traag. Wethouder zegde ooit initiatief daartoe
toe. Oud Hoorn wacht af.
Pakhuisstraat/hoek
Onder de Boompjes
De wandelcorridor tussen parkeergarage en stadscentrum wordt schrikbarend ontsierd door een woud van verwijzingsborden zonder enige smaak
en samenhang.

Oostereiland

en m de Noorderkerk is dit oude
venijn weer gesignaleerd.
Oosterplantsoen
(rijksmonument)
Stadsherstel bedacht futuristisch
bouwplan voor de bloemenkiosk
annex openbaar toilet in het rijksmonument. De monumentencommissie
adviseerde negatief.

Politieke partijen stellen 'uitsterfbeleid' voor. Het college van B&W hebben een bouwvergunning verleend
voor een aangepast ontwerp van een
nieuwe bloemenstal: drie meter verplaatsing dichter naar de kruising met
de Vollerswaal.
Oud Hoorn blijft zich verzetten tegen
verdere aantasting van het rijksmonument.

Pakhuisstraat
Eigenaar Stichting Stadsherstel Hoorn
heeft samen met de aannemer
Woudenberg in razende vaart gezorgd
voor een complete nieuwe uitstraling
van het straatbeeld: een geheel nieuw
gevoegde oostgevel met verscheidene
flinke dakkapellen tot in de goot.
Twee geveldoorbrekende ingangspartijen completeren het beeld. De muur
aan de westzijde is fraai verweerd
maar ook bijzonder slecht. Stichting

Provinciale weg
Bouw nieuw Regionaal Historisch
Centrum gestart.
Met toepassing van artikel 19 lid 1 van
de WRO is vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de realisering
van een semi-overdekte kunstijsbaan
met bijbehorende ontsluitingsstructuur (van rotonde in de Provincialeweg N506 tot en met de aansluiting
op de Bobeldijkerweg/Keern) in het
gebied De Blauwe Berg.

Oosterpoort
(rijksmonument)
De Vereniging Hendrik de Keyser
heeft enkele herstelwerkzaamheden
laten uitvoeren. De noodzakelijke
grondige restauratie moet nog starten.
Oude Doelenkade
Ottobrug is hard toe aan opknapbeurt.

Oosterkerk
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Ramen 21-23
(rijksmonumenten}/
hoek Duinsteeg
Monumentenvergunning is aangevraagd voor oorspronkelijk tweelingpand met gevelsteen: IN DIE RO
HAEN.
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Risdam
Op 1 februari 2005 heeft de Hoornse
gemeenteraad het bestemmingsplan
'Risdam 2004' gewijzigd vastgesteld.
Rode Steen
Vrij omvangrijke nieuwbouw op
plaats voormalige Winstonbioscoop.
Historisch plein krijgt vernieuwde
aanblik.
De plaquette op de muur bij de
ingang van het Westfries Museum
verwijst naar de nauwe band van
Hoorn met de Tsjechische zusterstad
Pribram.
Schelphoek - gelegen aan de
Westfriese Omringdijk
(provinciaal monument)
Plan voor nieuwe jachthaven; provincie Noord-Holland verleent speciale
subsidie bij het actieprogramma:
'Water als economische drager'.

Noord-Holland willen niet meewerken. De te ambitieuze plannen stran den vooralsnog op gebrek aan finan ciële dekking (geen ondergrondse
parkeergarage aan de noordzijde van
het station, geen verplaatsing van het
busstation naar de noordzijde en geen
nieuwbouw van appartementen aan
de zuidzijde).
Oud Hoorn is van menmg dat de
gemeente zich moet blijven inspannen voor een stijlvollere entree tot de
oude stad, te beginnen met een meer
toegankelijke looptraverse tussen
zuid- en noordzijde.
Turfhaven
Zie Weeshuiscomplex.

In Die Ro Haen

Slapershaven
Van overtuinen, parkeerplaatsplannen
naar openbaar groen. Wat is er van de
unieke overtuinen overgebleven?
Stationsgebied
Gemeentebestuur deinst terug voor
de hoge verplaatsingskosten van het
busstation naar de noordzijde.
Busmaatschappij en de provincie

Vale Hen/Dubbele Buurt
Architect Sjoerd Soeters heeft de eerste ideeën gepresenteerd voor de ontwikkeling van dit gebied. Enthousiaste politieke reacties. Ook Oud
Hoorn reageert voorzichtig positief
Hoe gaat het nu verder? Tijdens de
z.g. Binnenstadsdag bleek het plan
nog steeds erg actueel.
Veemarkt (rijksmonument)
Oud Hoorn vraagt zich af waarom bij
de reconstructie van deze historische
markt de nieuwe straatverlichting niet
is doorgetrokken tot aan de Noorderstraat.
De veemarkt mag dan digitaal zijn
gegaan, dat is toch geen reden om de
Hoornse Veemarkt 's avonds maar
zeer ten dele historisch te verlichten.
Wabenstraat
Het complex van het Streekziekenhuis is gesloopt ten behoeve
van de bouw van een nieuw woongebied: de Streektuinen. Het plan
bestaat uit circa 300 woningen en
appartementen. Realisering van deze
z.g. 'inbrei-locatie' anno 2007.

Stationsgebied
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Westerblokker
Karakteristieke lintbebouwing. De
Raad van State heeft ingestemd met
het bestemmingsplan dat hoogbouw

tot 10 meter toestaat. Oud Hoorn
blijft zich hard maken voor bescherming van lint, open ruimten daarlangs en de karakteristieke bebouwing. Laat het Beeldkwaliteitsplan
maatgevend blijven.
Toren NH-kerk kent bouwkundige
problemen.
Milieu Activiteitencentrum en Kinderboerderij (MAK): Hoorns laatste
kreekrug - uniek voor het Westfriese
landschap - laat zich nog als een kleine bolling bewonderen.
Weeshuiscomplex
Het complex staat praktisch leeg en
de bouwkundige staat wordt er niet
beter op. Intermaris is de nieuwe eige naar van het complex. Oud Hoorn
waakt over de monumentale toekomst van dit unieke complex met
binnentuin, inclusief de Mariakapel.
Tot nu toe heeft Intermaris zich steeds
op verantwoorde wijze gekweten van
haar restauratieve taken.
Raad stelt geld beschikbaar voor
onderzoek naar de kademuren: restauratie of nieuwbouw?

met historische lantaarnpalen, vier
steigers voor zwemmen en aanmeren
zijn mogelijk.
Westerdijk 45
Plan voor uitbreiden en verbouwen
wonmg.
Westerdijk 47A
Solitair karakteristiek pand met plat
dak (nog steeds!) wacht op de ontwikkelingen op het terrein van de oude
schouwburg. Opgravingen aldaar
hebben nieuw informatie opgeleverd
over oude dijk- en slotenverloop.
Interessante lezing tijdens de voorj aarsledenvergadering over dit onderwerp.
Bestemming oud schouwburgterrein
onzeker. Vestiging supermarkt verworpen door de raad. Ook Oud
Hoorn vreest de verkeersaantrekkende werking die van zo'n vestiging uit
zou gaan. Gelden de gemeentelijke
uitgangspunten nog steeds?
Al met al duurt het weer lang eer het
braakliggende terrein nieuwe invulling krijgt.

Westerdijk 48
Al staat het pand te koop, Oud H oorn
blijft zich verzetten tegen de eventuele sloop van dit karakteristieke pand
met zijn typerende gevel. Er is een
bouwvergunning aangevraagd voor
nieuwbouw na sloop.
Wisselstraat 3
Planologische vrijstelling verleend
voor plaatsen dakopbouw.
Wisselstraat 8
(rijksmonument)
Monumentenvergunning is aange vraagd voor dit langgerekte pand
onder zadeldak. Turks Museum blijft
gehuisvest in dit monumentale pand
dat eigendom is van Vereniging
Hendrick de Keyser: de laatste van de
z.g. Top Vijf.
Zon 11
De verloedering van dit markante pand gaat onverminderd door.
Wie neemt het intiatief om tot verbetering te komen? De huurpanden
zijn acceptabel opgeknapt en vernieuwd.

Westerblokker kerkgebouw Heilige
Aartsengel Michaël
Oorspronkelijk kerkgebouw met gotische en neo-classicistische elementen reeds lange tijd in gebruik als
tapijthal.
Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen door de Leidse architect Th.
Molkenboer (1796-1863). Plan om
pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Gemeente heeft
een P.M.post op de begroting opgenomen.
Westerdijk
(provinciaal monument)
Politiek formuleerde 19 richtinggevende uitspraken voor de Westerdijk
als promenade met boulevard-uitstraling; het pad moet o.a. tweemaal zo
breed worden, kan gelardeerd worden

Weeshuiscomplex.
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Hoorn in bevrijdings-feestroes

In tegenstelling tot andere steden, vooral in het zuiden
van ons land, rolden er in de dagen na de bevrijding
geen geallieerde tanks of pantservoertuigen door de
straten van Hoorn.
Zo nu en dan dook er echter wel eens een voertuig op
van de bevrijders: een Jeep of zoals deze Canadese Chevrolet-vrachtwagen op de foto. H et Grote Noord is
nog volop in de bevrijdingsroes, gezien de enorme
vlaggen links bij de Twentsche Bank en het huis van
dr. Kortebos. Later vestigde het Ziekenfonds West-

Friesland zich op deze plaats. Nu vindt men hier C en
A. en 'De Vier Jaargetijden'. Vele omstanders juichen
en zwaaien naar de bevrijders. Rechts boven zien we de
bekende klok van juwelier De Vries.
In die dagen reden er nog geen taxi's en het waren dan
ook de met paard bespannen rijtuigen van stalhouder
Galesloot die gouden tijden beleefden. Leuk detail is
dan ook het koetsje van Galesloot dat waarschijnlijk
juist een baby-dopeling heeft afgeleverd of opgehaald
bij de Koepelkerk.

Anekdote uit de oorlogsjaren
Wim Bongers, Canada
Aan de Oude Doelenkade, vlak
naast de draaibrug naar het
Baatland, lag een klein stalen bootj e, lichtgroen geschilderd en m et
een rood kruis bevestigd op het
dak van de kajuit. Het bootje lag er
al een tijd. Nooit was er iemand op
de boot bezig of werd er mee gevaren. In onze achterplaats hielden
we een konijn, die we voor de volgende kerst vet moesten zien te
krijgen. Daartoe plukten we distels
op het Baarland en in het Park. We
liepen dus bijna iedere dag langs
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de haven en over de draaibrug. Op
een morgen was het nogal druk bij
de brug. Hij was opengedraaid en
de Hoornse Boot lag met de neus
in de vaargeul. Het kleine stalen
lichtgroene bootje was op zijn ligplaats gezonken en men probeerde
het uit het water te hijsen met
behulp van de stoomhijskraan van
de Hoornse Boot. Er waren daar
minstens vier personen aan boord
en een Duitser in uniform die de
orders gaf Verschillende pogingen
werden ondernomen, maar telkens

weer kwam de Hoornse Boot 45
tot 60 graden schuin te liggen,
want dat kleine Rode Kruisbootje
gaf niet mee. Toen de Duitser nog
weer een bevel gaf een hijspoging
te wagen, brak met een ontzetten de klap de mast van het bootje af
De splinters vlogen overal heen en
iedereen die stond te kijken maakte dat hij weg kwam! Of het bootje ooit voor het eind van de oorlog
uit het water is getakeld, weet
ik niet meer! Is er iemand die er
meer over kan vertellen?

Geschiedenis op straat
Geldelozepad
Riemer Reinsma
Er is heel wat afgespeculeerd over
de betekenis van de oude straatnaam Geldelozepad.
Hij komt voor in zeven gemeen ten, tenminste als we ook de
Geldelozeweg in Hoorn meerekenen. Om te beginnen is er een verband gelegd met de beruchte
windhandel in tulpen, in 1637. De
straatjes Nauwe en Wijde Geldelozepad in Haarlem zouden zo
heten omdat daar, in het gebied
waar tulpen werden gekweekt,
speculanten zouden hebben gewoond. Toen de tulpenhandel
instortte, zouden de terreinen
waardeloos zijn geworden en de
eigenaars ervan 'geldeloos', oftewel
blut. Maar Gerda Kurtz kwam in
haar boek De straat waarin wij in
Haarlem wonen tot een heel andere conclusie. 'Geldeloze' paden
zouden 'kosteloze' paden zijn: particuliere weggetjes, waarvoor men
niet behoefte te betalen als men ze
gebruikte. Tolvrije paden dus.
Het klinkt plausibel. En toch is er
reden tot twijfel. Er moeten in heel
Nederland tientallen, zo niet honderden of duizenden van zulke
tolvrije paden zijn geweest. Tolvrijheid zal eerder regel dan uitzondering zijn geweest. Maar dan
is het moeilijk te verklaren waarom er nog maar een handvol van
die Geldelozepaden over zijn. En
er is nog een probleem. Een tweede bezwaar is namelijk dat er geen
enkel bewijs bestaat dat 'geldeloos'
vroeger 'kosteloos' betekende. Het
Woordenboek der Nederlandsche
taal maakt daar geen melding van
en kent alleen de betekenis 'zonder
geld, van geldmiddelen ontbloot,
geen geld hebbende'. Een geldeloze was een armoedzaaier.
Gelukkig helpt datzelfde WNT

ons aan een betere verklaring.
Geldelozepad, aldus . het WNT,
was in vele plaatsen (bijvoorbeeld
Amsterdam, Rotterdam en Leiden)
de naam van een 'armenbuurt'. De
naam was zelfs zo bekend, dat hij
in enkele zeventiende-eeuwse
gedichten voorkomt. Onder ande re bij Joan de Brune. In 1658 vermaande deze schrijver zijn lezers
hoe ze de gulden middenmaat
moeten betrachten:

Men moet zijn goede fortune
niet verhoopen (=zich erop
verlaten), of verzuymen. Die
zijn tobben niet uyt en stelt, als
't geit reghent, is weerdigh, dat
hy in 't geldelooze paedjen
woone.
Deze tweede verklaring maakt
meteen duidelijk waarom bijna al
die Geldelozepaden nu zijn verdwenen. Niemand wilde wonen in
een straat waarvan de naam zo
herinnerde aan armoede en ellen de. Je hoeft je maar voor te stellen
dat je in de Sloeberstraat zou moeten wonen. En men kan Zich dan

ook moeiteloos voorstellen hoe dat
gegaan is. Buurtbewoners dienen
bij de gemeenteraad een verzoek
tot naamsverandering in. De
gemeenteraad beraadt zich op de
voorgestelde nieuwe - 'nette' naam en gaat door de knieën.
Zo moet het in ieder geval zijn
gegaan in de drie steden die het
WNT noemde (dit deel van het
woordenboek dateert al van 1889).
Kennelijk is de grote omdoopoperatie van de Geldelozepaden pas na
dat jaar begonnen. Maar het roept
wel automatisch een andere vraag
op. Vonden onze voorouders uit de
zeventiende, achttiende en negen tiende eeuw het dan wél normaal
om in een Sloeberstraat te wonen?
Misschien moeten we het verdwijnen van de Geldelozepaden in verband brengen met een taboe dat in
de twintigste eeuw in volle hevigheid is opgekomen: het taboe op
sociale ongelijkheid. Arm en rijk
zijn het er tegenwoordig immers
over eens dat armoede uitgebannen moet worden. In ieder geval
mogen armen niet meer een stigma dragen.
Bron: Onze Taal 1998.6

De Geldelozeweg, 100 jaar geleden. Links nu de wijk Risdam.
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HOJE HOO N VJERANDJERJD)JE
Femke Uiterwijk

Vanaf het hek ziet u het begin van de Nieuwe Weg die
van oudsher naar Westerblokker liep.
Linksom is de afslag naar de Koepoortsweg; achter het
hek loopt de weg naar het Keern en rechts ligt de
Geldelozeweg. Het gebouw van de ambachtsschool is
rechts achter het hek in de verte te zien. Op datzelfde
hek staat een bord met een intimiderende tekst. Zie
daarvan de foto op pagina 85. Ik citeer 'Hoorn bezet &
bevrijd': "Op 20 juni 1943 werd de Nieuwe Weg afgesloten die van het einde van de Koepoortsweg naar
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Westerblokker liep. Hoge hekken met prikkeldraad
omgaven het niemandsland, dat vol stond met barakken voor de opslag van militaire goederen". Een van die
barakken staat rechts achter de bomen. Vanaf begin
jaren vijftig is aan de Provinciale Weg als autoweg
gewerkt. Dat werd toen nog een tweebaansweg. Nu ligt
er een echte vierbaans snelweg op die plek. Achter het
geluidscherm ligt nog steeds de Geldelozeweg. De
fotograaf durfde niet vanaf dezelfde plek een opname
te maken als op bovenstaande foto.

