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Drie generaties Blokker en het nummer HN 1 

Vooraf 
Wie de Hoornse havens bezoekt, loopt 
de kans twee schouwen aan te treffen 
met het registratieteken HN 1. 
Enigszins verwarrend inderdaad, 
maar historisch correct. Wel vertonen 
ze een tamelijk verschillende aanblik. 
Het oudste vaartuig stamt uit 1916. 
Het is in 1995 verworven door 
Stichting De Hoornse Schouw en na 
ingrijpende restauraties in de zomer 
van 2003 officieel weer in de vaart 
gebracht. De andere schouw is van 
jongere datum. Deze vertegenwoor
digt met zijn verhoogde boeisels en 
ijzeren overkapping een latere ont
wikkeling waarbij het schip werd 
aangepast voor het vissen op de motor. 
Deze HN 1 is in bezit van Jan 
Blokker (geb. 9-7-1945), die er na het 
overlijden van zijn vader Klaas (1915-
1993) mee bleef varen. Jan Blokker 
viste van 1961 tot 1965 mee op de HN 
1, waarna hij een baan aan de wal 
kreeg. Ook deze HN 1 dient nu voor 
recreatief gebruik. 
Omdat het nummer HN 1 decennia
lang verbonden was met het geslacht 
Blokker volgen we deze relatie tegelijk 
tot het huidige tijdstip. Over dit 
onderwerp achterhaalde en beschreef 
Jan Blokker zelf al het nodige, waar
aan we hier een aantal passages ontle
nen. Daarnaast citeren we op enkele 
punten uit de gesprekken die ik des
tijds voerde met vader Klaas Blokker 
voor 'Van gaand en staand want' Deel 
I. Een en ander kon nog worden aan
gevuld met informatie uit het archief 
van de Rijksdienst ter Uitvoering van 
de Zuiderzeesteunwet. 

Van een botter naar een 
schouw 
'Mijn grootvader Klaas Blokker, 
geboren op 3 september 1881 en 
overleden op 30 november 1965, 

Jan Blokker & Peter Dorleijn 

Doordat Klaas Blokker Sr. in 1910 de botter overnam van zijn schoonvader Jan Rinses, hier 
op de foto samen met zijn vrouw, ging het nummer HN 1 over naar de familie Blokker. 

werd net als zijn vader visserman. 
Hij had begin vorige eeuw een 
kleine botter, de HN 56, maar 
verloor dit schip in de stormnacht 
van 14 november 1910, toen de 

Hoornse boot de 'Vereeniging' los
sloeg van de steiger', schrijft Jan 
Blokker. De 'Hoornse boot' voer 
dagelijks met passagiers en goede
ren op en neer naar Amsterdam. 
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Oude foto van de Hoornse Veermanskade met vooraan de botter HN 1 (foto Wesifries Archief}. 

De Visscherij Courant van 19 
november 1910 schreef over deze 
gebeurtenis het volgende: 'Hoorn, 
14 november 1910. Tijdens het 
stormweer van Donderdag en 
Vrijdag is de Hoornsche boot (de 
Vereeniging) los geslagen van de 
steiger waarvan het gevolg was dat 
de botters HN 25 en 56 bekneld 
geraakten tusschen het Hoofd en 
de boot zoodat ze beide buiten de 
vaart moeten. Van HN 25 is het 
roer stuk en over het geheel 
gekraakt, het schip maakt veel 
water. Ook de botter UK 50 welke 
hier in de haven lag heeft aan het 
bovenboord een flinke stoot van de 
boot gehad, welke ook repareeren 
moet.' 
De HN 25 behoorde toe aan Toon 
Selie. De HN 56 van Klaas Blokker 
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was zo zwaar beschadigd dat er 
niet meer mee gevaren kon wor
den. 'Mijn grootvader heeft toen 
het bottertje van zijn schoonvader 
Jan Rinses overgenomen. Het 
nummerde HN 1 en vanaf dat 
moment tot heden is dit nummer 
binnen de familie Blokker geble
ven. Het was een klein bottertje, 
grootvader viste er alleen mee, 
meestal op bot met staande net
ten 1). Omstreeks 1915 werd 't zo 
slecht in de visserij, je kon zowat 
geen personeel krijgen en de vis 
bracht niks op: 7 à 8 cent voor een 
pond bot en dan ving je gemiddeld 
40 à 50 pond. Er kon dus geen 
knecht af en om nog enigszins aan 
de kost te komen ventte mijn 
grootmoeder, Aaltje Blokker
Rinses, de gevangen bot en schar 

met een handwagen in de stad uit. 
Deze handwagen met de luikjes 
erop en de weegschaal heb ik nog 
altijd in mijn bezit en die is dus 
meer dan tachtig jaar oud!' 

'Oude houten schepen hebben veel 
onderhoud nodig. Elke keer als er 
iets verdiend werd, ging het weer 
op aan de hellingbaas. Er was dus 
behoefte aan goedkopere schepen 
waar vooral minder onderhoud 
aan was. Vanuit Friesland kwamen 
tussen 1910 en 1915 de eerste 
schouwen naar Hoorn. Het waren 
kleinere, handige scheepjes, bij
zonder geschikt voor het staande
wantvissen. De aanschaf- en 
onderhoudskosten waren laag.' 
'Ook grootvader stapte over op een 
schouwtje dat hij kocht op 



Durgerdam. Het bottertje ver
kocht hij aan de gebroeders Jansen 
in Elburg. Het kreeg daar het 
nummer EB 60, waaronder het 
nog steeds vaart. Grootvader heeft 
maar kort met het schouwtje 
gevist; het was een 'omval', niet erg 
stabiel. In 1916 heeft hij bij Jaap 
Heijman in Enkhuizen een ijzeren 
schouw laten bouwen2l. Dat werfje 
heeft er toen vier gemaakt: één 
voor de Mantels in Wijdenes 
(WDN 11), één voor de vader van 
Jouke Volgers (EH 1) en één voor 
Marken. Die scheepjes kostten 
toen f 1.000,- en voor een paar 
honderd gulden werden er in 
Hoorn zeilen op gezet.' 
'Van toen af aan ging je als visser
man zachtjesaan vooruit: je kreeg 
weer wat meer voor je vis en je had 
weinig onkosten. Er kon meer en 
beter viswant aangeschaft worden. 
In de haring- en ansjovistijd kwam 
er een knecht aan boord, dat was 
dan meest een Marker. 's Zomers 
voeren die lui op de logger.' 
'Mijn vader Klaas Jr., geboren 10 
februari 1915 en overleden 5 
november 1993, is na de lagere 
school op twaalfjarige leeftijd als 
knecht bij zijn vader aan boord 
gekomen en heeft dus nog op 
haring en ansjovis gevist. In die tijd 
ging alles nog op de zeilen. Maar in 
1931 kwam er een motortje in de 
schouw, een ééncilinder Bolinder 
van 6 PK. Dit was een hele verbe
tering want nu kon je ook vissen 
als 't blak was.' 

Uit de periode van vlak na de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 
biedt het archief van de Rijksdienst 
ter Uitvoering van de Zuiderzee
steunwet interessante aanvullingen 
op het verhaal. Zo blijkt uit de for
mulieren voor bepaling van de 
Waardevermindering dat de 
Bolinder werd voorafgegaan door 
een 'Waffel' -motor van 1928, ge
plaatst in 1929. De waarde van de 
schouw inclusief inventaris en 

Opgave eigendommen Klaas 
Blokker ter bepaling van de 
waardevermindering (1933) 

59 perkjes botnetten 
33 staande ansjovisnetten 
49 staande haringnetten 

4 botsleepnetten 
10 spleten aalwant 
27 stel simmen 
11 loodsimmen 
12 boeien 

7 enkele ankertouwen 
6 dubbele ankertouwen 

16 kneppeltouwen 
8 haringfuiken 

14 schuttingen voor haring
fuiken 

51 botnetstokken 
52 kogels 

3 karen 
2 hoepelnetten 
2 strijknetten 
2 mandjes 
1 kluiffok 
2 bezanen 
1 grootzeil 
1 stagfok 

13 ankers 
200 kurken 

20 kg lood 
2 klaarzakken 
1 schouw H.N. 1 incl. 

inventaris en 2 zeilen 
excl. motor 

Commissie J. van Hengel, 
W van Goor en W Visser Hzn 
27-12-'33 

twee zeilen, exclusief motor, werd 
gesteld op f 583,-, van de overige 
zaken op f 1.209,-, totaal! 1.792,-. 
Twee haringkommen kwamen 
niet voor taxatie in aanmerking 
omdat ze na de peildatum 25 juli 
1918 waren aangeschaft. Als gevolg 
van de Afsluiting zou de werkelij
ke waarde nog maarf 392,- bedra
gen. De waardevermindering be
liep dus f 1.400,-. Na aftrek van 

onder meer een schuld wegens 
verleend krediet kwam Klaas 
Blokker in aanmerking voor een 
tegemoetkoming van f 70,- per 
Jaar. 
Begin 1935 werd het er voor hem 
niet gemakkelijker op: 'Mijn zoon 
Klaas is op 18 dezer in militairen 
dienst getreden en ingelijfd bij het 
korps Pontonniers te Dordrecht', 
schreef hij naar de Rijksdienst. 
Omdat het onmogelijk bleek om 
het bedrijf in zijn eentje op de 
oude voet voort te zetten, vroeg hij 
verhoging van zijn geldelijke tege
moetkoming aan. Ook het visven
ten door zijn vrouw betekende 
niet veel meer, getuige een rap
portje van inspecteur Klaas Boor: 
'Vrouw vent Dinsdags en Vrijdags, 
voorheen met bot, thans alleen 
met wat paling. Dinsdag met 8 
pond paling uit geweest.' Blokker: 
'Ze koopt de visch aan den afslag 
en wanneer ze nog .eens met een 
auto van elders worden aange
bracht, koopt ze daar ook nog wel 
iets van. Hoeveel schat u de ver
diensten? Nog geen daalder per 
week.' 

Na de Afsluiting 
Nadat Klaas Jr. zijn dienstplicht 
had vervuld, besloot hij om niet 
weer bij zijn vader aan boord te 
stappen: Je wordt wat ouder en 
dan wil je voor jezelf beginnen, 
nee, bij vader blijven was er niet 
bij. In '36 nam ik van de HN 12 
een haringkamer over. Moest ik 
nog 'n schip hebben. Dat werd een 
Wieringeraak van Westerland a( 
Je moet rekenen, ik kon voor 't 
IJsselmeer geen vergunning krij
gen, dus ik moest buiten de Af
sluitdijk vissen, met de haringka
mers. 
Van het begin af aan kampte Klaas 
Jr. met tegenvallers en onvoorziene 
uitgaven. Maar wat hem de das 
omdeed, waren de teruglopende 
haringvangsten, wat door de biolo
gen al was voorspeld. De traditio-
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Vader en zoon Blokker halen ansjovisnetten vanuit de vlet over in de schouw. 

nele paaiplaatsen van de Zuider
zeeharing waren vervallen en 
omdat de Waddenzee geen com -
pensatie voor dat verlies bood, was 
de soort tot uitsterven gedoemd. 
De meeste vissers geloofden niet in 
deze theorie en investeerden fors 
in haringkamers en -fuiken. Uit
eindelijk waren het alleen de net
tenhandelaren die goed verdiend 
hebben aan de haringvisserij 
buiten de dijk. De visserman bleef 
met de schulden zitten. 'Die eerste 
haringteelt heb ik in totaal 
J 1.000,- van de afslag gehaald, 
maar daar gingen al je onkosten 
nog vanaf 't Volgend jaar, dat was 
1937, heb ik niet eens één kwartje 
gebeurd.' 

Om niet steeds verder in het krijt 
te raken, deed Blokker in 1937 bij 
een openbare verkoping al zijn 
spullen van de hand. 'Toen bracht 
dat zootje net op wat ik aan schul
den had gemaakt, dus ik kon 
iedereen betalen, maar ik was wel 
los.' Er zat niet veel anders op dan 
weer bij vader te gaan vissen. De 
toekomstperspectieven waren ech-
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ter niet bijster rooskleurig. Daar
om accepteerde Klaas Jr. in 1938 
een hem, als 'zoon van belangheb
bende' in de zin van de Zuider
zeesteunwet, aangeboden betrek
king als corveeër. Door de oorlog 
verloor hij deze baan echter al snel. 
'Halfweg de zomer van '41 kreeg ik 
gedaan met een goed jaar wacht
geld.' 
Jan Blokker vult het verhaal aan: 
'Op 12 december 1938 moest vader 
zich melden bij het Korps Ponton -
niers en Torpedisten aan de Bui
tenwalevest in Dordrecht. Hier 
kwam hij meer vissers tegen, onder 
anderen Sijmen de Boer uit Volen
dam, bijgenaamd Sijmen van Petje. 
Ze zijn altijd bevriend gebleven. 
Mijn vader heeft de schouw toen 
meegenomen en hem neergelegd 
in de Wantijhaven in Dor
drecht. Hier leerde hij mijn moe
der kennen; de jachthaveneigenaar 
werd later zijn zwager. Om nog 
wat bij te verdienen ging hij op de 
rivieren vissen; hij was in het bezit 
van een grote visakte, uitsluitend 
voor de rivieren.' Nog voor zijn 
ontslag uit de dienst moet de 

schouw al ZlJn verkocht aan de 
gebroeders Pot uit Hemelum en 
omgenummerd in GA 4. 
In het archief van de Zuiderzee
steunwet bevindt zich een aantal 
handgeschreven notities van in -
specteur Boor over de Blokkers. Zo 
schreef hij op 14 oktober 1941 over 
Senior: 'Deze heeft indertijd zijn 
vaartuig ·verkocht en vischt nu met 
een klein bootje. De verdiensten 
hiermede zijn niet zoo groot. 
Natuurlijk heeft Blokker er spijt 
van dat hij zijn groote vaartuig 
heeft verkocht doch gedane zaken 
nemen geen keer.' Het schrijnende 
van de situatie spreekt duidelijk uit 
een opgave van de belastingdienst. 
Blokker werd over het jaar 1938-
'39 aangeslagen voor een inkomen 
vanf 600,-, bestaande uitf 475,80 
aan Zuiderzeesteun plus f 124,20 
verdienste uit de visserij . 
Tot slot nog een notitie van 
inspecteur Boor van 13 november 
1943: 'Blokker [Sr.) is altijd een 
bonafide visscher geweest; in 
Hoorn behoorde hij tot de grootste 
bedrijven. Hij had zelfs ook nog 
haringkommen. Toen zijn eenigste 
zoon Klaas korveeër werd, heeft 
hij zijn groote vaartuig verkocht en 
heeft hij zich een klein schouwtje 
aangeschaft waarmede hij toen 
alleen ging visschen onder de wal. 
Natuurlijk heeft hij alle soorten 
netten, o.m. fuiken en hoekwant. 
Inmiddels is de oorlog uitgebro
ken en kwam zijn zoon weer thuis. 
Eerst had deze nog wachtgeld doch 
toen dit ophield, is hij bij vader aan 
boord gegaan omdat die, hoewel 
overigens gezond, reeds 60 jaar was 
geworden en hij roeiende bij zijn 
netten moest komen, wat hem 
langzamerhand wat zwaarder viel. 
En zo zit de jonge man, 28 jaar, 
nog op het vaartuig. Deze is er van 
overtuigd dat dat bezwaarlijk een 
levensvatbaar bedrijf is. Anderen 
arbeid heeft hij nooit verricht, uit
gezonderd dan die paar jaren van 
corveeërschap. Hij rekent er op, 



dat hij weer een overheidsbetrek
king zal kunnen bekomen en zal 
inmiddels zijn vader blijven helpen 
in zijn bedrijf. De zoon Klaas 
maakt een hoogst gunstigen in -
druk op mij en staat te Hoorn dan 
ook goed aangeschreven.' 

GA 4, HL 10, HL 5 
Doordat Klaas Blokker Sr. vlak 
voor of in het begin van de oorlog 
zijn schouw verkocht, splitst ons 
verhaal zich vanaf dat moment in 
tweeën. Enerzijds volgen we het 
visserijbedrijf van de Blokkers in 
zijn verdere ontwikkeling. Daar
naast besteden we aandacht aan de 
verdere levensloop van de in 1916 
gebouwde schouw. We beginnen 
met het laatste. 
Het was Bouke Pot (geboren 1894) 
uit Mirns bij Bakhuizen die de 
voormalige HN 1 overnam en om -
nummerde in GA 4 (Gaasterland). 
Thuishaven werd Laaxum. Bouke 
viste met zijn zoon Harmen (gebo
ren 1915). 
Op een Bemanningskaart uit 
19403) staat de hulpmotor in het 
vaartuig omschreven als een 1-
cilinder 'Wafland' van 7 à 10 PK, 
bouwjaar 1936, brandstof benzine. 
In 1941 blijkt deze motor te zijn 
vervangen door een uit 1927 stam
mende Ford A van 40 PK, brand
stofbenzine-petroleum. Inmiddels 
is ook zoon Hendrik (geboren 
1911) aan boord gekomen. 
In 1942 komt de vader niet meer 
voor op de Bemanningskaart; 
Harmen staat nu vermeld als 
schipper-vergunninghouder. Hij 
voer met zijn broers H endrik en 
Jacob (geboren 1909). De schouw 
werd omgenummerd tot HL 10. 
De drie broers visten met 'snoek
baarsnetten, zegen, sleepnetten, 
aalhoekwant en kuilen en fuiken'. 
De gebroeders Pot lieten in 1948 
een nieuwe, grotere motorschouw 
bouwen van 11 bruto registerton 
(de oude mat 8 br.reg.ton). Het 
nieuwe vaartuig kreeg de naam 

Jonge Zuiderzeevissers tewerkgesteld als corveeër. Tweede van rechts Klaas Blokker Jr., rechts 
Sijmen 'van Petje'. 

Janneke'. Er kwam een 15 PK 
Deutz in van 1937. 
De oude schouw bleef in Laaxum 
en kwam in handen van de 
gebroeders Jan Ykes Visser (1905-
1974), vergunninghouder, en Age 
Ykes Visser (geb. 1910). Zij hadden 
daarvoor de HL 15, een houten jol 
uit 1907. De schouw kreeg echter 
HL 5 als registratie en bovendien, 
naar plaatselijke traditie, een naam: 
'Poolster'. Er werd gevist met 
hoekwant op paling en met staan
de netten op bot, snoekbaars en 

baars. Volgens de Bemannings
kaart 1949 stond er op dat moment 
een 10 PK Deutz gasoliemotor in 
de schouw. Later is er door Lub in 
Enkhuizen een Samofa diesel van 
20 PK in gebouwd; deze stond er 
nog in toen Stichting De Hoornse 
Schouw het schip in bezit kreeg. 
Door ziekte gedwongen moest Jan 
Ykes Visser in 1968 stoppen. Hij 
leverde op 12 december van dat 
jaar zijn vergunning in. Age Ykes 
zag geen kans om zijn broers deel 
over te nemen en dat betekende 
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Klaas Blokker Sr. in de boot waarmee hij en zijn zoon de oorlog door visten. Het scheepje 
werd gebouwd door oud-visserman Piet Roovers en kostte/ 60,-. 

het einde voor hun visserijbedrijf 
Age is toen op zijn achtenvijftigste 
nog schilder geworden. Door ver
koop omstreeks 1970 van de HL 5 
aan C. Maters in Velzen verzeilde 
de bejaarde schouw in de recre
atievaart. De nieuwe eigenaar 
maakte er weer een zeilschip van 
door onder meer de ijzeren kap te 
laten verwijderen en een nieuwe 
mast, zwaarden en zeilen aan te 
schaffen. 

HN 1, vervolg 
We keren nu weer terug naar 
Hoorn om te weten te komen hoe 
het de Blokkers verder verging. Jan 
Blokker schreef 'In de oorlogsja
ren had mijn grootvader dus geen 
schip meer, hij viste nog wat met 
de roeiboot. Mijn vader was ont
slagen uit militaire dienst en had 
geen werk. Het was oorlog en ze 
wilden niet vissen voor de 
Duitsers, dus werd er ook geen 
nieuw schip aangekocht. Met de 
houten fuikenboot hebben ze de 
oorlogsjaren doorgevist, vooral 
met fuiken. Ze hadden plaatsen op 
de hoek van De Haai, op het 
Zeehoofd4) en in de Westerhaven. 
De vangst werd grotendeels ge-
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ruild voor andere etenswaren zoals 
aardappelen, groenten, fruit en 
melk. Zo bleef je toch in leven tij
dens de oorlogsjaren!' 
'Na de oorlog heeft mijn vader de 

. . 
vergunnmg overgenomen en m 
1946 een kotter gekocht. Deze 
kreeg het nummer HN 1 en de 
naam 'Riek', naar mijn moeder. Ze 
zijn in 1943 getrouwd. Vader ging 
met de kotter naar zijn schoonva
der in Dordrecht, die daar een 
smederij en motorenwerkplaats 
had, om er een andere motor in te 
bouwen. Dit was niet zo'n goede 
keuze, want hij heeft er heel veel 
pech mee gehad. Het kuilen zat 
ook niet echt in z'n bloed; het 
altijd maar 's nachts aan het werk 
moeten zijn vond hij maar niets. 
Het was toch meer een staande
wantvisser.' 
'Vader heeft de kotter toen ver
kocht en opdracht gegeven aan 
Jaap Heijman in Enkhuizen om 
een nieuwe schouw te bouwen. 
Deze werd volledig getuigd, inclu
sief kluiver en bezaan. Tjib Lub 
zette er een tweecilinder Lister 
motor in van 16 PK. Ook deze 
schouw kreeg het nummer HN 1. 
In 1948 ging hij ermee vissen en 

De HL 10, ex HN 1, komt het haventje 
van Laaxum binnen. 

kwam Klaas van Hinte bij hem aan 
boord als knecht. In het voorjaar 
hoeken en fuiken en vanaf 1 juni 
snoekbaars vissen. In het najaar 
nog wat fuiken zetten voor de 
schierpaling en in de wintermaan -
den werd er op de zeilen aan de 
sleepnetten getrokken samen met 
de HN 11 van de gebroeders Ho
man. Mijn vader was een goede 
snoekbaarsvisser (met staande net
ten) en kon dan ook goed zijn por
tie vangen. Ze visten over het hele 
IJsselmeer en waren vooral veel te 
vinden aan de zuidwal van 
Muiden tot aan Elburg, Harder
wijk en Spakenburg. Ze waren dan 
wel de hele week van huis af, maar 
maakten in andere havens veel 
vrienden. Klaas van Hinte kon aar
dig zingen en zo gebeurde het 
nogal eens dat een avondwande
ling langs de haven eindigde in een 
gezellig café.' 

Bij de Hoofdtoren begin jaren vijftig vorige 
eeuw. Klaas Blokker met in de bakfiets 
zijn dochters Margreet en Tineke. Met de 
kar werden visspullen vervoerd. Mogelijk is 
de man met de pet havenmeester Snijder. 



'Het schouwtje was eigenlijk iets te 
klein en had een te licht motortje. 
Als het weer slechter werd en er te 
veel wind was kon de motor het 
niet aan en moesten de zeilen erbij, 
maar voor het vissen had je eigen
lijk alleen maar last van die zeilen. 
Dus óf een zwaardere motor óf 
een andere schouw met een zwaar
dere motor. Het werd het laatste. 
In het najaar van 1956 visten we bij 
Stavoren en daar lagen drie schou
wen te koop. Mijn vader kocht 
toen de ST 2 van Popke Visser. De 
schouw was een meter langer en er 
stond een 20 PK Bolinder gloei
kopmotor in. Deze motoren waren 
heel sterk. In Hoorn hadden de 
HN 11 en de HN 3 er ook één in 
staan. De schouw was ook voor
zien van een stalen buiskap, dat 
was voor Hoornse begrippen 
nieuw, en lastig, dachten ze. Maar 
al snel bleek dat je heel veel plezier 
had van die buiskap: veel minder 
buiswater over je heen en dus ook 
veel minder water om er weer uit 
te scheppen. Bij slecht weer gingje 
onder de buiskap staan sturen.' 
De kleine Heijman-schouw werd 
verkocht aan meestermetselaar J. 
Bakker in Hoorn. Later kwam hij 
in andere handen en werd er een 
kajuit opgezet. Het scheepje ligt 
momenteel in Muiden en draagt 
opnieuw het nummer HN 1. 
Jan Blokker vervolgt met het ver
haal over de schouw uit Stavoren: 
'Ook deze schouw kreeg weer het 
nummer HN 1. Het vaartuig was 
in 1936 gebouwd bij de firma 
Westerdijk te Terhorne. De naam 
was toen 'De kleine Wim' en het 
nummer Hl 58. Rinze Visser, een 
Lemster visserman die verhuisd 
was naar Hindeloopen, heeft het 
laten maken. Er werd een T-Ford 
benzinemotor uit 1930 inge
bouwd. De schouw kreeg als bij
naam 'De Kaaskorst', omdat hij erg 
rond was gebouwd: hoge kop, 
hoge kont. In 1946 werd het schip 
verkocht aan Popke Visser en 

De tweede Heijman-schouw met midden Klaas Blokker Jr. en achterop zijn maat Klaas van 
Hinte met op z'n knieën Cor de Reus van de HN 48. 

kreeg het visserijnummer ST 2. 
Popke Visser liet in 1950 de 
schouw opboeien en er een 20 PK 
Bolinder in zetten. Er werden ook 
extra spanten in gezet. Later is de 
buiskap erop geplaatst en is de 
mast ingekort. Door het schip door 
te zagen en er aan weerskanten een 

wig tussen te plaatsen hebben ze 
ook de kop en de kont laten zak
ken.' 
Jan Blokker eindigt zijn verhaal 
met de volgende, vooral meer per
soonlijke herinneringen aan de 
naoorlogse periode. 'Na mijn 
schoolopleiding ging ik begin 

Kortstondig droeg een kotter, links in beeld, het nummer HN 1. 
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Op deze foto van de bekende Nunspeetse kunstschilder Jos Lussenburg sjouwen Klaas 
Blokker en Klaas van Hinte een teil met hoekwant de wal op. Jan Last, 'de Dokter', voor
heen visser met de HN 31, loopt een stukje mee. 

jaren zestig samen met mijn vader 
vissen op de HN 1. In het voorjaar 
hoeken en in de zomer en winter 
snoekbaars vissen. In het najaar 
van 1962, net voordat de strenge 
winter inviel; visten we met bot
netten bij de Afsluitdijk en zijn we 
een dag voor de kerst nog naar 
Hoorn gekomen. Dat was maar 
goed ook, want het IJsselmeer ging 
voor meer dan drie maanden dicht. 
Na deze lange winter werd de eer
ste lijn- en fuikenaal aangevoerd in 
de week van 20 -26 april en losten 
wij die week voor f 1.067,- op de 
afslag. De eerste week was ook de 
beste van het hele jaar, want 1963 
was een heel slecht jaar. Waar je 
ook viste, nergens was met de net
ten snoekbaars te vangen.' 
'In het najaar van 1965 ben ik 
gestopt met vissen. Ik moest toen 
nog veertien maanden dienstplicht 

A chterin de HN 1 is Jan Blokker, mede-samensteller van dit artikel, in de weer. Begin jaren '60 viste hij enige tijd bij z ijn vader. 
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Een deel van de Hoornse 'spekbakkenvloot' begin jaren '50 met vooraan de HN 1 van Klaas Blokker Jr. Vervo lgens de HN 20 van Arend de 
Beet; nu eigendom van Stichting De Hoornse Schouw, en de HN 48 van Cornelis de Reus. De volgende nummers zijn niet goed leesbaar maar 
betreffen vermoedelijk de HN 11 van de gebroeders Roman, de HN 55 van Evert de Best en de HN 53 van Jan de Best, ook wel 'de Spoorman' 

genoemd" 

vervullen; ik had namelijk al een 
keer uitstel gehad. Mijn vader ging 
verder met Klaas van Hinte en 
heeft tot zijn zeventigste jaar nog 
gevist. In 1985 werd zijn vergun
ning niet verlengd en moest hij 
noodgedwongen stoppen. Ik werk
te al jaren als kok in 'De Krenten -
tuin' [het voormalig Huis van 
Bewaring op het Oostereiland] en 
kwam dus niet meer in aanmer
king om de vergunning over te 
nemen.' 
'Als derde generatie van de familie 
Blokker vaar ik nog altijd met de 
HN 1, al is het dan nu recreatief, 
en doe ik ook elk jaar de vissers
plaatsen langs het IJsselmeer aan. 
D e schouw is nog altijd in origine
le staat zoals 50 jaar geleden. Als j e 
de netten of het hoekwant aan 

boord brengt kun j e zo weer gaan 
vissen (wel even een vergunning 
regelen). 
H et is een vissersschip van de 
naoorlogse vernieuwing waarin de 
zeilvisserij overging naar meer 
motorvermogen, waardoor je 
altijd op zee kon zijn. D e zeilen 
werden alleen nog gebruikt in de 
wintermaanden, als er met sleep
netten op snoekbaars werd gevist. 
Vanaf 1969 werd het vissen met 
sleepnetten verboden en daarmee 
verdween ook de tuigage op de 
schouwen; aan een slingerzeiltje 
had je toen genoeg. Ik heb mooie 
herinneringen overgehouden aan 
de tijd dat ik zelf viste en ben trots 
dat ik als derde generatie van de 
familie Blokker nog met het num
mer HN 1 vaar.' 

Noten 
1. Zie voor de geschiedenis van 

de HN 1 /EB 60 ook 'Historie 
van de Elburger vissersvloot' 
van Wim van Norel, blz. 319-

327. 
2. Afmetingen en inhoud van het 

schip staan op een aangifte
formulier voor het Centraal 
Register uit 1942 vermeld als: 
lengte 8.30 m ., breedte 2.70 m., 
7 ,83 br. Registertonnen (van 
2,83 m3) en 3,52 netto register
tonnen. 

3. Bemanningskaarten in het 
archief van de Rijksdienst ter 
Uitvoering van de Zuiderzee
steunwet. Lelystad. 

4. Zeehoofd: blinde strekdam, in 
zee lopende vanaf het Grote 
Havenlicht. 
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Van de bestuurstafel 

Gat aan de Westerdijk. Plaats van de vorige Parkschouwburg. 

Nieuwe statuten voor 
Oud Hoorn 
De ledenvergadering van dinsdag 
19 april heeft volmondig inge
stemd met het bestuursvoorstel 
inzake de nieuwe statuten. Een 
driekoppige werkgroep bestaande 
uit de heren Louwman, Schaper en 
Beemsterboer, heeft eerst de resul
taten van de ledenraadpleging tij
.dens de najaarsledenvergadering 
uitgewerkt en voorgelegd aan het 
bestuur. Het bestuur heeft - een 
enkele kleine wijziging daargela
ten - het voorstel overgenomen en 
op 19 april voorgelegd aan de 
leden. Door hun instemming heeft 
de vereniging, uiteraard na nota
riële vastlegging, sinds de oprich
tingsdatum van 13 juli 1917 voor de 
derde maal nieuwe statuten. 
Kernwoorden in laatste wijziging 
zijn onder andere: de invoering 
van het partner-lidmaatschap, de 
maximale bestuursomvang van elf 
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leden, de maximale duur van het 
bestuurslidmaatschap van 12 jaar 
(met uitzondering van de voorzit
ter) en de benoeming van de voor
zitter door de algemene vergade
nng. 
Zodra de akte de notaris is gepas
seerd kunnen de leden de nieuwe 
statuten vinden op de website: 
www.oudhoorn.nl. Daarnaast lig
gen er ook exemplaren ter inzage 
in het Oost-Indisch Pakhuis. 

Piramides aan de Hoornse 
kunstlijn? - Nieuwbouw in de 
oude stad 
Onder dat motto lanceerde de ver
eniging in samenwerking met het 
Architectuur Centrum Hoorn een 
ideeënprijsvraag voor de invulling 
van het z.g. 'gat aan de Westerdijk' 
waar ooit de oude Parkschouw
burg heeft gestaan. In het centrum 
hingen op de avond van de uitslag, 
13 april jl., tientallen realistische en 

A.G.F. van Weel, voorzitter 

minder realistische ontwerpen van 
amateurs en professionals, van 
jong en oud. Een boeiende en inte
ressante ideeënreeks waaruit uit
eindelijk de winnaar werd gekozen 
De inzendingen zijn nog te zien in 
het Architectuurcentrum in de 
Openbare Bibliotheek in de Wis
selstraat. 

Daarna presenteerde Oud Hoorn 
een tiental geslaagde eigentijdse 
ontwerpen in de oude binnenstad: 
van het gasfabriekterrein tot som -
mige delen van het Karperkuil
complex. De selectie bleek op zich 
geen eenvoudige zaak. We hebben 
gemerkt dat we nog meer moeten 
nadenken over criteria die van toe
passing zijn bij het concept van 
'geslaagde moderne architectuur'. 
Het bestuur is voornemens om 
daarover meer in gesprek te gaan 
met de leden teneinde te komen 
tot een z.g. Handvest voor behoud, 
sloop en nieuwbouw in de historische 
stad. Dat handvest moet Oud 
Hoorn helpen bij de beoordeling 
van o.a. nieuwbouwplannen. 
Bestuurslid Liesbeth van Apel
doorn heeft tijdens de voorjaarsle
denvergadering de eerste voorzet 
gegeven. Haar inleiding in deze 
problematiek was boeiend en uit
dagend. Architect Jan Rietvink 
lichtte zijn keuzes toe bij de invul
ling van het oude Winstonterrein 
aan de Roode Steen: volume, kleu
ren, materialen, hoogte. Interes
sant was zijn betoog over de keuzes 
bij de invulling in delen van 
Hoorns laatste nieuwbouwwijk 
Bangert Oosterpolder. 
Mevrouw Van Apeldoorn liet 
beelden zien van zeer uitgesproken 
moderne architectuur in steden als 
Amsterdam, Rotterdam en Haar-



lem. Voor menig Oud Hoorn-lid 
bleek dit een schokkende ervaring. 
En toch zullen we de discussie aan 
moeten, is het standpunt van het 
bestuur. 
Op basis van datzelfde beeldmate
riaal is de voorzitter van Oud 
Hoorn die discussie aangegaan tij
dens lessen Cultuur en Kunst
zinnige Vorming met leerlingen 
uit de vierde klassen HAVO en 
VWO. Daarbij viel op hoe behou
dend veel leerlingen zich uitlieten 
over de moderne voorbeelden. 

Kennismaking met de nieuwe 
wethouder Monumentenzorg 
Vrijdag 12 mei heeft een bestuurs
delegatie (Coen Droog, Nelleke 
Huisman, Ton van Weel) een ken -
nismakingsbezoek gebracht aan 
Hoorns nieuwe wethouder Monu
mentenzaken, de heer Cees van 
der Maat. Deze gaf aan weliswaar 
geen deskundige te zijn op het ter
rein van de monumentenzorg 
maar zijn hart de afgelopen jaren 
steeds meer aan de oude stad ver
pand te hebben. "De monumenten 
zijn bij mij in goede handen, al zal 
het college wel eens besluiten 
(moeten) nemen die Oud Hoorn 
niet welgevallig zijn. Er spelen 
meer belangen." 
We hebben een uur lang over zeer 
uiteenlopende zaken in de histori
sche stad gesproken: het concept 
van de autoluwe binnenstad (van 
grote waarde voor monumentaal 
Hoorn), de Kadernota (actiever 
monumentenbeleid bepleit), de 
Terrassennota (meer terrassen naar 
de pleinen), de invulling van het 
oude schouwburg-terrein (met 
woningen en daghoreca), het Oos
terplantsoen ("die nieuwe kiosk 
moet er snel komen," sprak de 
wethouder), de ondertunneling 
van het Keern annex ondergrond
se parkeergarage bij het Pelmolen
pad, de mogelijkheid van behoud 
van de zaagtandbouw aan de voor
malige Technische School Hoorn 

Hier stond vroeger de Winstonbioscoop. Voldoet dit nieuwe bouwwerk in een monumentale 
binnenstad? 

aan de Liornestraat (gemeentelijk 
monument), de plannen voor en 
met het Weeshuiscomplex aan de 
Turfhaven en de Korte Achter
straat, de verdwenen boerengeel
tjes voor het Statenlogement, het 
herstel van de kademuur tegen
over Onder de Boompjes en het 
Oostereiland. In de rubriek Stads
beeldbewaking komen we op 
bepaalde onderdelen terug. Op 
grotere actuele thema's gaan we 
hieronder dieper in. 
Het gesprek verliep in een goede 
sfeer. We hebben afgesproken el
kaar tweemaal per jaar te spreken. 
Oud Hoorn heeft vertrouwen in 
de nieuwe wethouder. Ons uitein
delijke oordeel zal uiteraard geba
seerd moeten zijn op zijn daden. 

Het Weeshuiscomplex 
Het Weeshuiscomplex (zie teke
ningen plattegrond) wordt door 
Oud Hoorn beschouwd als één 
van de belangrijkste historische 
gebouwencomplexen van de stad, 
zowel vanuit het oogpunt van de 
Hoorns geschiedschrijving als van -
uit monumentale waarden. Daar 
komt bij dat de driehoek Korte 
Achterstraat - Onder de Boompjes 

- Muntstraat naast cultuurhistori
sche ook actuele culturele waarde 
heeft. In die culturele driehoek lig
gen onder andere de Mariakapel 
(Hotel), het Filmhuis, veel kunste
naarsateliers, het kantoor van de 
stichting Stadsherstel, het vereni
gingsgebouw van Oud Hoorn en 
theater Het Pakhuis. Reden temeer 
om alert te zijn wanneer zich in 
dat gebied gebouwelijke en func
tionele veranderingen aandienen. 
Die veranderingen staan voor de 
deur nu Intermaris Woondiensten 
- ooit door Oud Hoorn onder
scheiden! - het Weeshuiscomplex 
(rijksmonument) heeft overgeno
men van de gemeente Hoorn. Daar 
komt bij dat deze woningstichting 
inmiddels ook de Mariakapel en 
de Ireneschool (ateliers) heeft ver
worven. 
Onlangs presenteerde opdracht
gever Intermaris/Hoeksteen glo
baal het z.g. Programma van Eisen: 
• Hotel Mariakapel: een gasten

verblijf voor jonge professionele 
kunstenaars met bijbehorend 
kantoor 

• Verhuurbare grote en deels scha
kelbare ruimtes voor cultureel
en maatschappelijke groepen 
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Gevels 0 T Wees Huys',· voorgevel Korte Achterstraat. 

• Zes kleine individuele woon
voorzieningen met centrale 
huiskamer en kantoor (z.g. be
geleid wonen) 

De eerste plannen van architecten -
bureau TPA HG a zijn onlangs in 
de monumentencommissie over
wegend positief ontvangen. Het is 
een goed plan waarin de gevels, het 
dak, de monumentale balklagen en 

de kapconstructies ongemoeid 
worden gelaten. Echter, op een 
belangrijk onderdeel bestaan er, 
ook voor Oud Hoorn, flinke 
bedenkingen waarbij de beoogde 
verplaatsing van de z.g. Bossu-pla
quette naar boven de nieuwe 
entreepartij het zwaarst weegt. 
Ook het aanbrengen van twee 
dakkapellen aan de voorgevel heeft 

Gevels 0 T Wees Huys'; achtergevel Korte Achterstraat. 
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onze instemming niet. Oud Hoorn 
is van mening dat de strakke 19e 
eeuwse gevel aan de Korte Achter
straat moet blijven zoals die nu is 
en dat de z.g. nieuwe entree beter 
gesitueerd is aan de Weeshuistuin: 
de Korte Achterstraat is smal en 
blijft een drukke verkeersader, een 
fraai ontworpen entree aan de 
zijde van de Weeshuistuin kan, 



Gevels "T Wees Huys',· voorgevel Weeshuistuin. 

samen met een verantwoord her
stel van de kademuren, bijdragen 
aan een aantrekkelijke herinrich
ting van het pleintje (nu honden
uitlaatveldje) onder de bomen, 
eventueel uitgebreid met enige 
parkeervakken. Dat laatste aspect 
draagt bovendien bij tot het idee 
van een autoluwe binnenstad. Er 
kunnen wel knappe fietsenrekken 
op dat pleintje worden geplaatst. 
De directie van Intermaris heeft 
gevoel voor historische kwaliteit 
getoond bij het maken van dit ont
werp. Wij hopen dat zij dat ook 
toont bij het zetten van de puntjes 
op dei. 

De monumentencommissie 
Het college van B & W van Hoorn 
hebben het vaste voornemen om 
de monumentencommissie samen 
te voegen met de welstandscom -
missie. Zij volgt daarbij niet alleen 
een landelijke trend, in veel monu
mentensteden is die samenvoeging 
reeds een feit, maar streeft daarbij 
tevens naar een grotere doelmatig
heid in de besluitvorming. Ook 
schijnt het binnenkort wettelijk zo 
geregeld te zijn dat er geen be
stuurders in dit soort adviesorga
nen meer mogen zitten. Nu is de 
voorzitter nog de wethouder van 
monumentenzaken. Straks niet 
meer. 
Oud Hoorn is onaangenaam ge
troffen door dit initiatief en staat 
niet te trappelen bij de uitvoering. 

Prijsvraag ontwerp. Projectleidster Githa Heeren wijst op de winnende inzending van 
Maartje Brandt en Jan Dekker. Architectuurcentrum bibliotheek Wisselstraat. 

Oud-Hoorn heeft bedenkingen bij de verplaatsing van de Bossu-plaquette aan de Korte 
Achterstraat. 
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Het aantal vertegenwoordigers van 
de vereniging zou van twee naar 
één worden teruggebracht. Be
langrijker is evenwel dat we vrezen 
dat het welstandelijke belang van 
de plannen het monumentale be
lang zal gaan overheersen. Daarom 
is het van het grootste belang dat 
er qua aantal en deskundigheid 
een meerderheid blijft die het 
monumentale belang op de eerste 
plaats blijft zetten in de afWegin
gen. Met alle respect voor moder
ne architecten overigens. 
Oud Hoorn heeft nog geen schrif
telijk voorstel gezien en wacht dus 
met een formele reactie. Wel heb
ben we begrepen dat besluiten als 
deze aan het college zijn voorbe
houden en dat de Hoornse ge
meenteraad hier dus niets over te 
zeggen heeft. 
Een stad met ruim 600 monumen
ten verdient een heus monumen
tenplatform waarnaar de bestuur
ders luisteren en handelen. 

Procedures 
Het Ooste1plantsoen 
Oud Hoorn heeft al tweemaal haar 
bedenkingen geuit tegen het plan 
van het college om medewerking 
te verlenen aan de realisering van 
een permanente bloemenkiosk in 
het Oosterplantsoen. Onze eerste 
reactie was die van 25 november 
2005, onze tweede dateert van 14 
december 2005. 
Oud Hoorn staat versteld en is ver
bijsterd dat het college door een 
procedurefout - overschrijding 
van de behandelingstermijn - een 
fictieve monumentenvergunning 
heeft doen ontstaan. Bovendien 
gaat het college rustig verder op de 
ingeslagen weg en meldt het bij 
brief aan de commissie Stads
ontwikkeling en Leefomgeving 
van 10 maart 2006 dat men heeft 
besloten om medewerking te ver
lenen aan een vrijstellingsprocedu
re ex. art. 19, lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. 

Gelet op het herhaalde negatieve 
advies van de gemeentelijke mo
numentencommissie over de plek 
van de kiosk en ons bezwaarschrift 
zou de enige koninklijke weg ge
weest zijn om geen medewerking 
te verlenen aan de vrijstellingspro
cedure, zodat na afronding van 
deze procedure geheel opnieuw de 
procedure kon worden gestart en 
aldus wel volgens de regels van het 
spel ons belang voldoende zou 
hebben meegewogen. Daarbij vra
gen wij ons af waarom het college 
ons niet formeel de gelegenheid 
heeft gegeven om een bezwaar
schrift in te dienen. Immers een 
monumentenvergunning wordt 
pas definitief wanneer binnen de 
gestelde termijn van zes weken 
geen bezwaren worden ingediend. 
Anders dan bij een bouwver
gunning is er sprake van opschor
tende werking van het besluit tot 
na afronding van de bezwarenpro
cedure. 

Plannen om in het rijksmonument 
Oosterplantsoen bouwwerken toe 
te staan moeten passen in een dui
delijke beleidsvisie dienaangaande. 
In het tot heden geformuleerde 
beleid is geen ruimte voor bouw
werken en ook rondom betreffen
de bouwwerken heeft de gemeen -
te geen nieuw beleid geformu
leerd. 

Inhoudelijk zijn onze argumenten 
vaker over tafel gegaan. Kortom, 
wanneer wij binnenkort tegenover 
de commissie voor de bezwaar- en 
beroepsschriften ons standpunt 
verdedigen, komt dat neer op: 
• de onzorgvuldigheid van de 

procedure 
• de aantasting van de status van 

het Oosterplantsoen als rijks
monmnent 

• de te verwachten schade aan het 
monument door de verkeersaf
wikkeling 

• de te verwachten aantasting van 

het monument door de perma
nente bouw van een kiosk 
annex damestoilet 

• de beschikbaarheid van alterna
tieve locaties wanneer er serieus 
en randvoorwaardelijk goed 
wordt gezocht (de eigenaar mag 
daarbij best meewerken). 

Het voormalige TSH-gebouw 
Ook dit monument, sinds 2002 
van gemeentelijke status , dreigt te 
worden aangetast. Vier jaar na de 
statusverlening lijkt het erop dat 
de gemeente deze eigen beleidsbe
slissing naar de prullenbak ver
wijst. Een nieuw- en verbouwpro
gramma is in voorbereiding dat 
maar weinig overlaat van het oor
spronkelijke ontwerp. Uitgere
kend het meest markante en be
scherming-behoevende deel van 
het complex, de zaagtandvleugel 
aan de Liornestraat, wordt vervan -
gen. 
De TSH is één van de weinige voor
beelden van het Nieuwe Bouwen 
in Hoorn en dateert uit de periode 
1956-1959. Dat was ook de reden 
om het complex op de gemeen -
telijke monumentenlijst te plaatsen. 

Het ontwerp is van Architecten -
bureau Kuiper, Gouwetor, De 
Ranitz en Bleeker uit Rotterdam. 
Het z.g. Nieuwe Bouwen is beïn
vloed door De Stijl en Bauhaus. 
Deze stromingen, reacties op de 
afschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog, stonden voor een 
rationele benadering van het bou
wen 

Oud Hoorn beseft dat met het 
leegkomen van de TSH naar nieu
we gebruiksmogelijkheden moet 
worden gekeken. Wij zijn dan ook 
niet tegen een zekere herontwik
keling. Maar wij tekenen bezwaar 
aan tegen de rigide wijze waarop 
met de bestaande architectuur en 
vormen wordt omgesprongen. De 
vereniging doet daarmee een drin -
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Voorbeeld van het Nieuwe Bouwen: de zaagtandvleugel van de voormalige Technische 
School Hoorn aan de zijde van de Liornestraat 

gend beroep op het college van 
B en W om de zaagtandoplossing 
te bewaren in het nieuwe plan. 
Volgens ons zijn de praktijklokalen 
goed te integreren in een nieuw
bouw c.q. verbouwplan. 

Havenplan Hoorn 
Het toerisme en de daarbij beho
rende faciliteiten moeten ruim 
baan krijgen in Hoorn. "Het is toch 
schandalig dat je 's morgens om 10 

uur geen knap kopje koffie kan 

krijgen in het havengebied." Het 
Julianapark maakt een wezenlijk 
onderdeel uit van de planontwik
keling. In het z.g. model 3,Juliana
park Maximaal, krijgt het park een 
meer stedelijk karakter. Dat komt 
ondermeer tot uiting in de bouw 
van een aanlegsteiger voor de 
oever van het park (zie schetsteke
ning). Het gaat om een 5 meter 
brede steiger van 140 meter lengte 
parallel aan de oever en 25 meter 
uit de oeverlijn. 
Het behoeft geen betoog dat Oud 
Hoorn mordicus tegen zo'n ont
wikkeling is. De huidige salonbo
tenontwikkeling (witte vloot) ver
stoort al regelmatig het zicht op de 
historische stad, dat zou nog erger 
worden wanneer meerdere boten 
of één lange boot een toekomstige 
steiger langs het Julianapark zou 
opzoeken. Daar komt bij dat een 
aanlegsteiger meer voorzieningen 
vraagt dan een lange houten vlon -
der. Informatieborden, water- en 
electriciteitsvoorzieningen, vuil
containers, noem maar op. 

Havenplan Hoorn. Tegenover het Oostereiland (links) komt langs het wandelpad in het julianpark een houten steiger voor salonboten. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 

Februari 2006 t/m april 2006 

Ook deze keer is er weer een flink 
aantal aanwinsten voor het docu
mentatiecentrum van onze vereni
ging te vermelden. Allereerst 
noem ik de jongste aankopen. Van 
de hand van Frans van Baardewijk, 
Leo Dalhuisen en anderen is het in 
1998 uitgegeven werk 'Geschie
denis van Indonesië'. Dit boeiende 
lees- en kijkboek belicht zowel de 
oudste als nieuwste geschiedenis 
van Indonesië. We lezen over de 
oude samenleving van vissers, boe-

ren en nomaden, de introductie en 
de expansie van de Islam, maar ook 
over de problematiek rondom de 
groep van Indische Nederlanders, 
die aan het begin van de 20ste 
eeuw ingeklemd raakte tussen de 
blanke koloniale bovenlaag en de 
overgrote meerderheid van de 
Indonesische bevolking. 
Uit 1991 dateert het boek 'Een 
eeuw schipperen. De omstreden 
kanalisatie van West-Friesland', 
geschreven door Herman Lam -

Christ Stoffelen 

booij. In 1850 begon de discussie 
over verbetering van de vaarver
bindingen binnen West-Friesland 
en door de Omringdijk heen. 
Slechts een tweetal kanalen werd 
gerealiseerd. De meeste plannen 
bleven in de kast liggen door de 
weerstand van een deel van de 
Westfriese bevolking. Lambooij 
beschrijft de geschiedenis van een 
eeuw schipperen, illusies en ont
goocheling. 
'De Veenhoop' uit 1975 is een van 

Noorderpoort na 1552. Rechts van de Noorderpoort ziet u de wieken van één van de vele watermolens, die zorgden voor de bemaling van dit 
gebied ten westen van de poort. 
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de belangrijkste werken van de 
hand van Dr. GJ. Borger. Hij be
schrijft hierin zijn historisch
geografisch onderzoek naar het 
verdwijnen van het veendek in het 
deel van West-Friesland, dat be
kend stond onder de naam De 
Veenhoop. Dit was een gebied ten 
westen van en grenzend aan 
Hoorn, met daarin o.a. de plaatsen 
Spierdijk, Avenhorn, Grosthuizen, 
Oudendijk, Beets, Schardam en 
Scharwoude. De logische betrok-

kenheid van Hoorn bij de ontwik
kelingen in dit aangrenzende 
gebied komt in deze uitgave regel
matig ter sprake. De hierbij afge
drukte prent van de Noorderpoort 
met bolwerk toont rechts een van 
de stadswatermolens in de Wester
kogge. 
Het boek 'Werken over de grens' is 
in 1993 uitgegeven, ter gelegen
heid van de tentoonstelling in het 
Drents, het Westfries Museum en 
twee musea in Duitsland, over 350 

jaar geld verdienen in het 
buitenland. In dit fraai 
geïllustreerde werk wordt 
het wel en wee van 'Die 
Hollandgänger', vaak niet 
zo vleiend aangeduid als 
hannekemaaiers, poepen of 
kiep kerels, beschreven. 
Ook enkele in Hoorn nog 
bekende families van 
Duitse oorsprong komen 
hierin ter sprake. 
Het boek 'Zinnebeelden in 
Nederland', geschreven 
door Ir. W F. van Heems
kerck Düker en Ir. H. J. van 
Houten, geeft ons een ver
klaring van vele oude 
tekens, die we op gevels en 
daken van gebouwen aan
treffen. 
Een lijvig boekwerk vormt 
de ingebonden jaargang 
1916 van het weekblad 
'Buiten'. In deze gehele lüe 
jaargang treffen we inte
ressante artikelen aan, 
maar het zijn vooral de 
decembernummers die mij 
tot de aanschaf van deze pil 
brachten. Hierin wordt in 
een serie van vier artikelen 
onder de titel 'Hoorn, de 
zeshonderdjarige' erg veel 
aandacht aan Hoorn 
besteed. Vele fraaie oude 
foto's verrijken de teksten 
van verscheidene auteurs. 

Kloosterpoorije tussen de Grote Kerk en de Wisselstraat. Verbaast u wellicht de titel? 
Links staat nog een gemetselde muur! Men refereert hiermee aan 
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het feit dat Velius de bouw van de 
eerste huizen van Hoorn vermeldt 
op het jaar 1316, dus 600 jaar voor 
de uitgave van deze bladen. Men 
nam daarom 1316 als beginjaar van 
de geschiedenis van Hoorn. 
Bijgaande foto toont ons het oude 
Kloosterpoortje, met links nog de 
inmiddels verdwenen muur met 
doorgang naar de kloostertuin. 
Vervolgens nog even aandacht 
voor de schenkingen uit de afgelo
pen periode. Ik bedank de gulle 
gevers van ganser harte. De heer 
Klaas van Kalken schonk onze ver
eniging een aantal exemplaren van 
het door hem geschreven boek met 
de titel 'Het wel en wee van een 
Hoornse familie in de 20e eeuw'. 
Een exemplaar heb ik in ons docu
mentatiecentrum opgenomen, de 
andere zijn voor de verkoop in de 
winkel van Oud Hoorn. Klaas van 
Kalken heeft in deze uitgave ook 
veel aandacht besteed aan De 
Oliehoorn, groothandel in oliën 
en oliehoudende producten. Hier
in heeft hij vanaf de oprichting op 
1 november 1981 tot de aandelen
overdracht op 14 mei 2002 veel van 
zijn energie gestopt. 
Zoals u wellicht weet was er in het 
voorjaar van dit jaar in het West
fries Museum de tentoonstelling 
'Spiegel van het Verleden'. Onze 
stadgenoot Olivier Havermans had 
deze tentoonstelling, over de be
ginjaren van de fotografie, samen
gesteld. Bij een van onze ontmoe
tingen schonk hij het documenta -
tiecentrum drie exemplaren van 
het Photohistorisch Tijdschrift, 
waarin hij de geschiedenis van de 
fotografie in West-Friesland heeft 
beschreven. De vroegere Hoornse 
fotografen komen in deze artike
len uitvoerig aan bod. 

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



Sophie Bronsveld-Vitringa: een sterke vrouw 

In het kader van de 'Sobere Maaltijden', elk jaar georganiseerd door de Franciscaanse 
Werkgroep Hoorn in samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken, heb ik 
enige tijd geleden een korte inleiding mogen houden over Sophie Vitringa, een voor
aanstaande en sterke Hoornse persoonlijkheid uit de eerste jaren van de vorige eeuw, 
naar wie een straat genoemd is in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Een samenvat
ting van wat ik van haar te weten ben gekomen volgt hier. Ik baseer me voorname
lijk op een onderzoek via Internet, op een artikel van ].M.M. Leenders getiteld 'De 
papieren kapelaan' (in het artikelenboek 'Broeders, sluit u aan!', Amsterdam 1985) 
en op enkele persoonlijke archivalia. 

Kort na 1900 begon in Hoorn de 
dominantie van de overwegend 
protestantse ambtenarij terug te 
vallen ten faveure van de opko
mende middenstand die in meer
derheid rooms-katholiek was en 
vaak uit het Duitse Rijnland 
afkomstig. De komst van deze 
neringzoekende winkeliers schijnt 
het gevolg te zijn geweest van de 
agrarische seizoenarbeiders, de 
zgn. 'poepen' (=Puppen, wonder
lijk geklede figuren), die op het 
platteland van West-Friesland in 
de oogsttijd een centje kwamen 
bijverdienen om hun gezin in 
Duitsland te kunnen onderhou
den. Ze brachten bij hun thuis
komst behalve wat geld ook zaad, 
bonen, aardappelen, kaas e.d. mee 
uit Holland - de Enkhuizer zaad
handel schijnt er zijn opbloei aan 
te danken te hebben - en bij hun 
volgende periode als 'uitzend
kracht' ontstond er een levendige 
ruilhandel (vooral Duitse stoffen 
en huishoudelijke artikelen von
den hier gretig aftrek) zodat 
sommige Rijnlandse middenstan
ders een kans zagen in ons gebied 
een (neven)vestiging te beginnen, 
vooral in Hoorn maar ook bv. in 
Wervershoof Een deel van de 
West-Friese bevolking is nage
slacht van deze voormalige alloch
tonen, wat nog in de etymologie 

van sommige familienamen 1s 
terug te vinden. 

In Hoorn was na de Reformatie 
ongeveer éénderde van de bevol
king rooms gebleven maar katho
lieken werden in de vroegere eeu -
wen ondergeschikt gehouden door 
de regentenfamilies en de hun toe
vallende magistratuur. Sinds de 
Franse tijd (rond 1800) en vooral 
door het herstel van de bisschop
pelijke hiërarchie in 1853, de 
invloed van de Thorbecke-periode 
en het tot stand komen van de 
Hoornse koepelkerk aan het Grote 
Noord in 1880 werd de emancipa
tie van de katholieken in de West
Friese hoofdstad stevig doorgezet. 
Onder anderen door twee begaaf
de parochiekapelaans in het begin 
van de twintigste eeuw die samen
werkten met het toenmalige hoofd 
van de familie Stumpel, Eduard, de 
uitgever en drukker van het zeer 
roomsgezinde weekblad 'Onze 
Courant'. De pastoor-deken was in 
die jaren (1897-1923) Jacobus 
Henricus Smeele ( 1842-1923) die 
groot gezag droeg maar in de loop 
der jaren door zijn kapelaans werd 
overvleugeld. 
Eén van die kapelaans, Johannes 
Gerardus van Kelckhoven (1905-
1911) was een verwoed schrijver 
van enthousiasmerende artikelen, 

Gerard Weel 

S.Ch.C. Bronsveld-Vitringa (1871-1933). 

vooral over het rooms-katholieke 
verenigingsleven. Hij leverde elke 
week een trendsettende bijdrage 
aan Stumpels krant, waardoor hij 
de bijnaam 'de papieren kapelaan' 
kreeg. Hij schreef tégen socialisme 
en zedenloosheid en vóór katho
liek zelfbewustzijn, organisatie
inzet en eensgezindheid in eigen 
kring. Hij was tactisch tegenover 
Smeele en hield zich verre van 
'modernisme' om bisschop Callier 
( 1903-1928) en diens reactionaire 
kring niet tegen zich te krijgen. Na 
zijn Hoornse jaren werd hij in 1911 
pastoor op Texel en later nog in 
Amsterdam en Edam. Dit laatste 
was een degradatie want Amster
damse pastoors waren in die tijd 
haast evenknieën van de bisschop. 
Men zegt dat hij die vernedering te 
verwerken kreeg omdat hij, zonder 
vooraf advies en instemming van 
Callier te hebben gevraagd, had 
laten doorschemeren dat hij zich 
eventueel beschikbaar zou willen 
stellen als kandidaat voor het 
Tweede Kamer-lidmaatschap van 
de Rooms-Katholieke Staatspartij. 
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Dit lekte uit en daarmee was hij 
Amsterdams pastoor af Hij stierf 
op 27 december 1927 in Edam. 
Eduard Stumpel kwam via de 
Hoornse gemeenteraad wél in de 
Tweede Kamer. 
Een andere kapelaan die de aan -
dacht trok, was Theodorus 
Johannes van Noord (1905 - 1909). 
Hij was een boeiend predikant, 
had een aangenaam voorkomen en 
een indrukwekkende stem en werd 
soms wat zijn uitstraling betreft 
vergeleken met niemand minder 
dan Dr. Abraham Kuyper! Pastoor 
Smeele voelde zich vooral door 
hem in de schaduw gezet. Met 
deze kapelaan van Noord treden 
we binnen in het leven van degene 
om wie het mij in dit artikel gaat: 
Sophie Bronsveld-Vitringa, die 
een fan van hem was. 
Sophia Charlotte Cornelie Vitrin -
ga ( 30 oktober 1871-13 november 
1933) werd in Deventer geboren. 
Haar moeder heette Catharina 
Schouten. Haar vader was Dr. 
Annes Johan Vitringa die daar rec
tor gymnasii was (van 1862 tot 
1890) en zich vanaf 1864 professor 
van het Atheneum mocht noemen. 
Hij was zelf in 1827 geboren in 
Harderwijk als zoon van een advo
caat uit een vurige patriottenfami
lie die later griffier van de recht
bank werd in verschillende plaat
sen en uiteindelijk burgemeester 
van Ermelo. Sophie's vader was een 
bijzondere man die schreef over 
opvoeding en onderwijs en over 
vrouwenemancipatie. Toch be
weerde hij nog in 1869 dat (posi
tieve) wetenschappen en klassieke 
talen niet aan meisj es besteed 
waren omdat ze 'geroepen waren 
tot opvoeding van kinderen'. In 
datzelfde jaar werd hij lid van de 
Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde. In 1870 schreef hij 
een inleiding bij het boek van John 
Stuart Mill over 'De Slavernij der 
Vrouw' en in 1873 publiceerde hij 
een boek over het goed kunnen 
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De Sophie Vitringastraat in de Hoornse 
wijk Kersenboogerd. 

samengaan van natuurwetenschap 
en christelijk geloof, uitgewerkt in 
een ander boek van zijn hand: 
'Darwinia'. Hij schreef ook kinder
boeken onder pseudoniemen als 
Jan Holland en Jochem de Oudere 
bv. 'Keesje Putbus en andere eer
stelingen' (Den Haag 1859). Rond 
het jaar 1890 moet hij met zijn 
gezin - hij had acht kinderen van 
wie Sophie de jongste was - over
gegaan zijn naar het Rooms
Katholieke geloof Zijn kinderen 
mochten zelf beslissen of ze over
gedoopt wilden worden. Sophie 
deed dat pas op 11 april 1904 in 
Den Haag. Dit betekende het 
einde van zijn professoraat en 
vanaf die tijd werd hij in Utrecht 
medewerker van het Roomse dag
blad 'De Tijd'. De 'bekering' van 
haar vader zal in het leven van 
Sophie van wezenlijke invloed blij
ken. Hij stierf in Utrecht in 1901. 

Zijzelf bezocht na haar lagere 
schooltijd in Deventer eerst de 
openbare meisjes-HBS ter plaatse 
en presenteerde zich daarna op het 
conservatorium in Utrecht. Kort 
na 1890 kreeg ze kennis aan 
de daar wonende toekomstige 
dr. Walrand Cornelis Lodewijk 
Bronsveld, gedoopt op 4 december 
1865 in Ophemert. Ook hij had 

een opvallende vader, Ds. Dr. 
Andries Willem Bronsveld, gebo
ren op 16 januari 1839 in Harder
wijk. Deze huwde in 1862 met 
Catharina Cornelia Clarisse 
(geb. op 23 januari 1843 eveneens 
in Harderwijk en gestorven in 
Utrecht op 14 februari 1921) en ze 
kregen twee zoons en vijf dochters. 
Hij kwam uit een sterk antipapis
tisch domineesgezin (zijn broer 
WA. Bronsveld was ook predi
kant) en diende zelf de hervormde 
gemeentes in Ophemert, Charlois 
en Haarlem (waar op 21 oktober 
1871 hun zoon Andries Willem 
geboren werd die daar later 
gemeentesecretaris zou worden). 
In 1880 werd hij predikant in 
Utrecht. Hij fulmineerde tegen de 
moderne geesten in de protestant
se gelederen alsmede tegen de vrij
zinnigen en werd een van de stich
ters van de Christelijk Historische 
Unie. Van hem is de uitspraak dat 
de heidenen hem nog liever waren 
dan de Roomsen. Hij schreef veel 
in het blad 'Stemmen voor Waar
heid en Vrede' en verzette zich 
tegen de volgens hem te vrijzinni
ge Abraham Kuyper. Hij was in 
1862 gepromoveerd in Utrecht op 
een proefschrift over het ratio na -
lisme. Hij ageerde tegen de stich
ting van de Vrije Universiteit. Hij 
stierf op 30 november 1924 in de 
Domstad. Het huwelijk van zijn 
zoon met een roomsgewordene 
heeft hij nooit kunnen verkrop
pen. 

Op 2 augustus 1894 huwden in 
Den Haag Walrand Bronsveld en 
Sophie Vitringa ondanks de 
bezwaarde families en ze gingen 
wonen op Schotersingel 115 te 
Haarlem. Ze kregen geen kinde
ren. In 1896 promoveerde hij op 
een proefschrift over de Heer van 
Sommelsdijck in 1625. Het werd in 
Haarlem uitgegeven in het jaar van 
de promotie. Een jaar later kreeg 
hij de eervolle benoeming tot 



directeur van de Rijks-HBS in 
Hoorn. Hun adres in Hoorn werd 
Gouw 14, later Doelenkade 37 en 
uiteindelijk Draafsingel 33. Anders 
als zijn vader had Walrand een 
liberale instelling, maar hij waar
schuwde Sophie wel voor de in
vloed van eventuele Hoornse cleri
ci! Op 16 april 1909 kreeg hun 
leven een wonderlijke verandering: 
de enige broer van Sophie's echt
genoot, Andries Willem Brons
veld, kwam te overlijden en zijn 
vrouw, A. van Heemskerk, bleef 
met acht kinderen achter. De kin -
derloze Hoornse oom en tante 
besloten drie van de vaderloze 
Bronsveldkinderen als pleegouders 
te gaan verzorgen. Ze heetten 
Willem (geb. in Bussum op 5 juni 
1902), Maria en Cornelis (tweeling, 
geb. op 17 febr. 1904 eveneens in 
Bussum). Sophie stelde wel als 
voorwaarde dat ze de kinderen 
katholiek mocht opvoeden. Dat is 
haar goed gelukt: de oudste -
jarenlang woonachtig in Rijswijk -
stierf bij zijn dochter in Emmen op 
3 februari 1986 voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken en begif
tigd met de Pauselijke onderschei-

Een veelzijdig en gedreven man: EJ.M. 
Stumpel sr. (1879-1967). Hij was van 1916 
tot 1934 raadslid in Hoorn en van 1934 tot 
1940 lid van de Tweede Kamer voor de 
R.K. Staatspartij. 

ding Pro Ecclesia et Pontifice (hij 
had een zoon die Jezuïet werd), de 
tweede werd religieuze zuster in 
Nieuw Vennep en stierf in Bergen 
(N. H.) op 27 januari 1974 en de 
derde, bijgenaamd Bob, werd als 
Witte Pater - na zijn priesterwij
ding op 29 juni 1930 in Carthago -
op 22 augustus 1950 in de Koepel
kerk van Hoorn gewijd tot aarts
bisschop van Tabora in Tanzania 
en stierf op 14 j anuari 1980 in 
Boxtel. 
Intussen zette Sophie zich in voor 
de Hoornse gemeenschap in aller
lei maatschappelijke functies. Ze 
was actief in sociale en charitatieve 
verenigingen, lid van het bestuur 
van de Katholieke Vrouwenbond, 
lid van het Burgerlijk Armbestuur 
van Hoorn en omstreeks 1912 lid 
van het hoofdbestuur van So
briëtas. Ze was zeer trouw aan haar 
geloof en kreeg een diepe verering 
voor kapelaan van Noord bij wiens 
preken ze zichtbaar ontroerd op
vallend onder de preekstoel zat, 
terwijl dat de mannenkant was! 
Dit tot grote ergernis van Deken 
Smeele die haar een andere plaats 
aanwees waar ze (later met haar 
pleegkinderen) in de tocht en de 
kou moest zitten en geen uitzicht 
op de preekstoel had. De moeder
overste van de eerwaarde school
zusters schijnen Smeele hiertoe 
aangezet te hebben, zo luidt de 
Hoornse roddel. Sophie schreef 
erover naar de bisschop, maar deze 
reageerde niet, hoe vaak ze ook 
schreef Tot ze een keer dreigde 
naar de Utrechtse aartsbisschop, 
Mgr. van de Wetering, te zullen 
schrijven, omdat de pleegkinderen 
uit het Utrechtse afkomstig waren. 
Meteen nodigde Callier haar uit 
voor een audiëntie! Bij die gele
genheid schijnt de Haarlemse 
vorst-bisschop zeer onder de 
indruk van haar persoonlijkheid te 
zijn geraakt, want Smeele kreeg 
een missive dat ze weer onder de 
preekstoel mocht zitten. En toen 

Jacobus Henricus Smeele, in 1842 geboren 
te Maassluis en Pastoor-deken te Hoorn 
van 10 januari 1897 tot z ijn dood op 8 sep
tember 1923. 

de pastoor-deken later wraak nam 
door haar af te zetten als voorzit
ster van de inmiddels door haar 
opgerichte R.K. Vrouwenbond, 
benoemde de bisschop haar tot 
diocesaan voorzitster! Met steun 
van Van Kelckhoven heeft ze in 
1909 de Hoornse St. Elisabeth
vereniging opgericht ten behoeve 

. . 
van vrouwen en meisjes m moei-
lijkheden en tot steun aan grote 
gezinnen. Na Callier die in 1928 
stierf, kwam Mgr. Aengenent op 
de H aarlemse bisschopszetel 
( 1928-1935). Die maakte zich sterk 
voor de sociale inzet van de 
Katholieke Aktie en de Graal
beweging. D e Hoornse pastoor 
Huibers volgde hem op in 1935, in 
een tijd met andere zorgen: econo
mische crisis en opkomende oor
logsdreiging. 

Inmiddels was Sophie vanaf 1 juli 
1919 samen met Eduard Stumpel 
raadslid van de gemeente Hoorn 
voor de Rooms-Katholieke Staats
partij. Ze bleef dat tot 23 december 
1927. Op 5 juli 1922 werd ze 
bovendien - net als Stumpel - ge
kozen tot lid van de Tweede 
Kamer voor de R.K. Staatspartij. 
Ze was het eerste vrouwelijk lid 
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van de fractie waarin ze vooral jus
titie en onderwijs behartigde. In 
1923 stemde ze tegen de ingedien
de vlootwet, zodat mede door haar 
het tweede kabinet Ruys de 
Beerenbrouck viel. Ze heeft in de 
Kamer weinig het woord gevoerd. 
Tot verwondering van velen (ach
tera~ stemde ze in 1924 als enige 
vrouw tegen het wetsontwerp dat 
zich verzette tegen de regeling dat 
vrouwelijke ambtenaren ontslag 
kregen als ze gingen trouwen. Ze 
vond dat het huwelijk voor een 
vrouw voorrang moest hebben op 
een carrière. Het voorstel werd 
verworpen mede door Mevr. 
Bronsvelds stem. Later is er geluk
kig toch een modernere regeling 
van kracht geworden. In 1925 
kwam ze bij de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer als tweede op de 
lijst van het kiesdistrict Amster
dam te staan. De verkiezingen 
waren op 1 juli van dat jaar. Ze 

werd niet herkozen en beëindigde 
haar werk in Den Haag op 14 sep
tember 1925. 

Er stond haar nog een dieper ver
driet te wachten. In het eeuwfeest
boek van de (Rijks)HBS te Hoorn 
staat vermeld dat Dr. W.C.L. 
Bronsveld van 13 januari tot 14 
november 1926 directeur van de 
school geweest is als opvolger van 
JJ. Doesburg. Hij was in 1894 met 
Sophie Vitringa getrouwd en in 
1896 gepromoveerd als historicus. 
Hij had wem1g contact met zijn 
collega's en zijn leerlingen en hij 
was erg in zichzelf gekeerd. Tot 
grote ontsteltenis van de school en 
natuurlijk allereerst van zijn echt
genote maakte hijzelf een einde 
aan zijn leven op 14 november 1926 
te Hoorn. 
Aan het eind van het jaar 1927 
besloot ze zich terug te trekken uit 
Hoorn en als zuster Domna Joanna 

in te treden bij de zusters Benedic
tinessen van 'Maria Mediatrix' te 
Hekelghem in België. Haar pleeg
kinderen onderhielden zo nu en 
dan contact met haar. Toen ze ziek 
werd, liet ze zich ter verpleging 
overbrengen naar Utrecht, waar ze 
stierf op 13 november 1933. Over 
haar motieven om in het klooster 
te treden is mij niets bekend, mis
schien was er invloed van vader en 
zoon van der Meer de Walcheren 
die in die jaren het kloosterleven 
propageerden. 
Een vrouw naar wie in Hoorn 
terecht een straat werd genoemd! 

Naschrift redactie 
Gerard Weel is gepensioneerd pastor 
van de parochie Hoorn en heeft dit ver
haal opgedragen aan zijn zussen Ajra, 
Corrie, Ria, Mieke en Vera. Op zijn 
eigen website: www.gerardweel.nl kunt 
u naast dit verhaal ook vele andere 
interessante zaken lezen. 

Bij gelegenheid van het 40-jarigjubileum van het R .K. Wees- en Armenhuis aan het Achterom in 1921 werd deze foto genomen. centraal: 
Pastoor Smeele en (naar ik vermoed) uiterst links direkt boven de 'bruidjes' mevrouw Bronsveld-Vitringa 
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Deze foto geeft een overzicht van de Tweede Kamer gedurende de periode dat ook Sophie Bronsveld- Vitringa hier deel van uitmaakte voor de 
R.K. Staatspartij. Dat was van 25 juli 1922 tot 15 september 1925. Voor zover we kunnen nagaan ontbreekt zij helaas op deze foto . Wel te 
zien is EJ.M. Stumpel sr. in één van de bankjes, bovenin de tweede rij van rechts. Achter de tafel in het midden links zien we als vierde van 
links de toenmalige minister-president Hendrikus Colijn. 

Een bijzonder interessante foto waarvan wij eigenlijk weinig weten, ontvingen we van de heer Stumpel uit Laren. Achterop de foto staat 
geschreven 'Begin gaslevering aan Wijdenes'. Dat is waarschijnlijk geweest rond 1927/1930. Wij nemen aan dat het hier gaat om een delega
tie van het Hoorns gemeentebestuur op bezoek in Wijdenes. De dame zittend rechts is vrijwel zeker Sophie Bronsveld. Staande als tweede van 
rechts de heer EJ.M. Stumpel sr. De historische Vereniging Suyder Cogge wist alleen te vertellen, dat de burgemeester (staande links) onge
twijfeld de heer Palestijn is. Weet u iets meer over de foto en de afgebeelde personen, dan horen wij dat graag. 
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Mede gebaseerd op iriformatie vanuit 
de gemeentelijke Monumentencom
missie en de Welstandscommissie 

1juni2006 

ALGEMEEN 
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 tot z.g. 'inbrei
locaties' voor nieuwbouw: Pel
molenpad, Stationsgebied en de 
Holenweg. De beoogde grootse 
ontwikkeling van het Stations
gebied is in de ijskast gezet. 

De stad (gemeente/Intermaris) 
heeft plannen om boven de vol
gende winkels woningen te realise
ren: de Schoenenreus aan de Gouw 
( 6 stuks), Xenos (Nieuwstraat 7 -9 ), 

Achterom 38. 
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de voormalige VSB-bank, de win
kelpanden 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 juicht de versterking 
van de woonfunctie van de bin -
nenstad toe. 

De uitgangspunten ten behoeve 
van het nieuwe bestemmingsplan 
voor de binnenstad zijn in een z.g. 
Kadernota gepubliceerd. Gelijk
tijdig is een nota verschenen die 
verruiming van het Horecabeleid 
voorstaat. Oud Hoorn heeft 
inmiddels schriftelijk gereageerd 
op beide nota's die nog uitgebreid 
de inspraak ingaan. 

Achter de Vest 48 t/m 56 
Intermaris heeft deze pandUes) 
inmiddels in eigendom en dreigt 

haar vleugels uit te slaan, zeker in 
de planvorming. Waakzaamheid 
geboden! Oud Hoorn is blij met de 
nieuwe functie van de poort die is 
opgetrokken in de stijl van de 
Amsterdamse School (toegangs
poort tot appartementen Onder de 
Boompjes 20). Ook de pandjes met 
gebroken kap die er direct aan 
grenzen verdienen bescherming. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 
1770, in verval. 

Achterom 38 
Plan voor uitbreiding stallings
ruimte en realiseren bovenwoning 
in uitvoering. 

Achterom 95 
(rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pan -
nen belegd schilddak, windvaan 
met paarden op de nok (stalhoude
rij). Pand verkeert in ernstige staat 
van verwaarlozing. 

Achterstraat 17 - 21 
Gemeente wil meewerken aan de 
bouw van acht woningen (tussen 
de nummers 17 en 21 ). Er komt 
een hoog en volumineus bouw
blok in de smalle en kwetsbare 
Achterstraat. Oud Hoorn heeft 
aanhoudend gepleit voor twee 
bouwlagen met een schuine kap of 
een terugliggende derde bouwlaag. 
Sloopvergunningen verleend voor 
de nummers 19 en 21. Sloop is 
begonnen. 

Appelhaven 6 
Het door de Stichting Stadsherstel 



gerestaureerde object met apparte
menten blijkt moeilijk duurzaam 
in de markt te zetten. 

Baadland 
Oud Hoorn pleit nog steeds voor 
een historisch onderzoek naar deze 
oorspronkelijk zeewerende dijk. 
Wie helpt ons? 

Bangert-Oosterpolder 
Ontwerp-bestemmingsplan Ban
gert en Oosterpolder (herziening 
ex art. 30 WRO) heeft ter inzage 
gelegen. Het plan voorziet globaal 
in de verwezenlijking van maxi
maal 3400 woningen in het noord
oosten van Hoorn met een bijbe
horend voorzieningencentrum, 
water-, groen- en wegenstructu
ren. In het plan zijn drie bestaande 
dorpslinten opgenomen. De ver
traagde realisering door procedu
rele fouten kost de stad zo'n 5 mil
joen euro aan renteverlies. 

De eerste woningen in Hoorns 
laatste grote nieuwbouwwijk ver
schijnen in het open landschap. 
Oud Hoorns pleidooi voor een 
cultuurhistorisch onderzoek 
gekoppeld aan de integratie van 
karaktervolle elementen uit het 
verleden (o.a. behoud houten 
fruitbouwkas) vindt van diverse 
zijden bijval. In de nieuwe toe
gangsbrug is de loop van het veen
riviertje de Kromme Leek alsmede 
de loop van veel oude sloten ver
werkt. 

Bangert 58 
Pand aangewezen als gemeentelijk 
monument. 

Blauwe Berg Se 
Bouw Regionaal Historisch 
Centrum gerealiseerd: info@west
friesarchiefnl. Interne klimaatbe
heersing nog problematisch. 

Commissie Stadsontwikkeling 
keurt aanleg van giga-dubbel
rotonde in de bocht nabij het 
Missiehuis goed. Oud Hoorn 
maakt zich zorgen over de beoog
de kaalslag in de monumentale 
omgeving van het voormalige mis
siehuis. 
Tweehonderdzesentwintig koop
woningen moeten de aanleg van 
een park, een geluidswal, de roton
de, de bioscoop en de discotheek 
mogelijk maken. 

Blokker 
Restanten van het voormalige 
klooster Bethlehem uit 14 7 5 

blootgelegd. 

Breed 36 
(gemeentelijk monument) 
Neo-renaissancepand uit 1881. 
Monumentenvergunning aange
vraagd. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht de totale gevelwand 
te willen beschermen. Flinke vor
deringen gemaakt met de beschrij
vingen en advisering door de 
monumentencommissie. 
De nummers 12, 18 t/m 21, 23, 24, 
34 t/m 36 en 48 zijn aangewezen 
als gemeentelijk monument. 

Draafsingel/Eikstraat 
Bouwvergunning aangevraagd 
voor bouwen van een woonge
bouw met 51 appartementen 
Residence Eikstaete, 4 vrijstaande 
woningen en verbouwen kerk (zie 
Eikstraat 1) tot 7 wooneenheden. 

Bangert-Oosterpolder, karaktervolle elementen behouden! 
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Dubbele Buurt 26 

Op dit moment worden de heipa
len de bodem ingeslagen. 

Draafsingel 57-59 
Boerderij Meta is zorgvuldig opge
knapt en staat er weer prompt bij. 
Nu de villa Schermeroord nog. De 
panden staan weer los van elkaar: 
ook dat is winst. 

De brug tussen het sportinstituut 
en stadsboerderij Meta wordt uit
gevoerd in glas, van daklijn tot aan 
de onderzijde. 

Dubbele Buurt 26 
Plan voor veranderen van voorge
vel. 

Eikstraat 1 
(gemeentelijk monument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd 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 Opper
does). 

Eikstraat 35 
Plan voor het realiseren van een 
nokverhoging/ dakopbouw 
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Gedempte Turfhaven 
Hoorns winkeluitstallingsbeleid 
staat uitstallingen toe tot 120 cm = 
4 stoeptegels, mits de doorgang 
voor het voetgangersverkeer op het 
trottoir minimaal 150 cm bedraagt. 

Hoe staat het met het handha
vingsbeleid? 

Gerritsland 6/Schoolsteeg 8 
Planologische vrijstelling voorge
nomen voor het dichtzetten van de 
patio en het wijzigen van de pand
indeling. 

Goudsmitstraat 7 
Plan ingediend voor plaatsing dak
opbouw. De individuele ruimte
consumptie groeit, het stadsbeeld 
betaalt de tol. Een ogenschijnlijk 
niet meer te keren heilloze ont
wikkeling. 

Gouw 
Fraaie uitvoering van de herinrich
ting volgens de z.g. Leidraad: sober 
en doelmatig. 
Een succesvolle stap in de richting 
van een autoluwe binnenstad. 

Het ziet ernaar uit dat ook met de 
versmalling deze winkelstraat een 
belangrijke rol blijft spelen in de 

verkeersafwikkeling van de bin
nenstad, zeker nu de afsluiting van 
de Rode Steen voorlopig van de 
baan is. 

Gouw nrs 9 t/m 17 
lntermaris ontwikkelt plan voor 
bouw van 15 woningen boven 
winkels 

Gouw 19 
Plan voor realisering 2 apparte
nîenten 

Grote Noord 1 
(rijksmonument) 
Plan voor drie appartementen op 
de verdiepingen. Monumenten
commissie adviseert positief over 
omzetting van een raamkozijn in 
een deurkozijn. 

Grote Noord 2-4-6 
Het nieuwbouwplan is gereali
seerd. Het is een fors gebouw 
geworden met een eigentijdse 
kleuring en vormgeving dat bij zal 
dragen aan een gevoel van beslo
tenheid van het plein. Ook het 
Grote Noord heeft stedebouw
kundig haar verdiende afsluiting 
hervonden. 
Wandelend Oud Hoorn pleit 
voor handhaving van de bomen
partij. 

De nieuwbouw op de plek van de 
voormalige Winstonbioscoop be
oogt de ontwikkeling van drie 
cafés op de begane grond, daarbo
ven een restaurant, op de tweede 
verdieping drie appartementen en 
twee penthouses op de derde ver
dieping als sluitstuk. 

Grote Noord 64 
Plan voor inbouw van apparte
menten. 

Grote Noord 83 
(rijksmonument) 
Plan voor de realisering van 8 
appartementen door Intermaris. 



Grote Noord 85/ 
Achterom 82 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning verleend 
voor veranderen winkelpui. De 
gevel is 18e eeuws van oorsprong. 
'Huis met gevel met rechte kroon
lijst en dakkapel. Vensters met 
gebogen strekken, snijwerk aan 
gootlijst en deurbekroning voor 
waarschijnlijk oude panden. 
Inwendig stucwerk in gang en pla
fond'. Het stucwerk is er in de 
zeventiger jaren uitgesloopt. 

Grote Oost 26 
(rijksmonument) 
Ingrijpend verbouwingsplan voor 
de omzetting tot woning. 
Monumentencommissie reageert 
- na aanpassingen door de archi
tect - positief op het ontwerp van 
de nieuwe entree in het kleinere 
Bleijspand. 

Grote Oost 28 -
beeldbepalend 
De Stichting Beeldende Kunst 
Hoorn betrekt binnenkort het 
pand. Plan ingediend om het pand 
uit te breiden op de begane grond, 
de achtergevel te wijzigen en voor 
het bouwen van appartementen op 
de verdiepingen. 

Grote Oost 29 
(rijksmonument) 
Planologische vrijstelling verleend 
voor verbouw garage/berging aan 
de zijde van de Trommelstraat; 
wijzigen gevel en uitbreiding ber
ging is akkoord. 

Grote Oost 58-60-62 
(rijksmonument) 
Het kwaad van de bonte knaagke
ver is terug in de kap van de 
Oosterkerk. 
Monumentencommissie adviseert 
positief inzake het herstellen van 
de aangetaste delen van de kap
constructie. Ook ten aanzien van 
de beoogde verandering van een 

raam wordt positief geadviseerd. 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor het aanbrengen van 
gebrandschilderde achterzetramen 
en de bestrijding van de bonte 
knaagkever alsmede schadeherstel. 
Klemmende oproep aan Oud 
Hoorn (ondersteund door luid 
applaus van de aanwezigen) tijdens 
de voorjaarsledenvergadering tot 
een bijdrage in de bestrijdingskos
ten. Bestuur beraadt zich. 

Grote Oost 85 
(rijksmonument) 

'Huis onder één dak en achter één 
gevel met het buurnr. 83. In de 
ankers gedateerd 1581; pui later 
gedicht; gevelsteen'. 
Plan voor plaatsen dakkapel en 
verbouwing van de tweede verdie
pmg. 

Grote Oost 127 
Verbouwingsplan plus plaatsing 
twee dakkapellen. 

Holenweg 
Inbrei-locatie op de plek van de 
huidige Philipsopstallen; super
markt op het voormalige terrein 
van transporteur Groot; er komen 
daarnaast 80 woningen op datzelf
de terrein. 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente 
Hoorn met de versobering van 
deze historische plek in het haven
gebied? Het politieke draagvlak 
was . er voor eind vorige eeuw. 
Waar is het wachten op? 

Italiaanse Zeedijk 34 
Karakteristiek pand verwoest door 
brand. Begonnen met een bemoe
digend herstel. 

Jeudje 
Gedenksteen geplaatst ter nage
dachtenis van een kleine groep 
Hoornaars die tijdens de jaren van 
de tweede wereldoorlog onderdui
kers huisvestten. 'Hij die één leven 
redt, redt de hele wereld'. 

Jeudje 10 
(gemeentelijke monument) 
Monumentenvergunning ver-
leend. 

Johan Messchaertstraat 3 
Het Horizon College heeft dit 
pand inmiddels verkocht aan een 
projectontwikkelaar. Deze wil het 
liefst een woonflat realiseren op 
deze kwetsbare plaats. Oud Hoorn 
heeft zich altijd verzet tegen sloop 
van het huidige gebouw, de vroe
gere Margriet/VGLO-school. Ook 
deze locatie krijgt een 'inbrei
bestemming', weliswaar op de B
Lijst. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude 
Hoornse families liggen er ver
waarloosd bij. 
Actie gevraagd. De gemeente 
Hoorn heeft al honderden graven 
beschreven maar geeft geen priori
teit aan deze opdracht. Is er niet 
een raadslid dat zijn nek wil uitste
ken? Kan de Stichting Terebindt 
hier misschien uitkomst bieden? 
Oud Hoorn heeft gepleit voor 
plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 
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Kerkplein 12 

Kerkplein 33 {Grote Kerk) 
Monumentenvergunning verleend 
voor het aanbrengen van hekwer
ken. 

Kerkplein 12 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor verbouwing. 

Kleine Oost/Willemsweg 
De eik die geplant is ter gelegen -
heid van de kroning van koningin 
Beatrix staat er goed bij. Dat kan 
niet gezegd worden van het hek
werk en het bordje die het geheel 
een koninklijke uitstraling moeten 
geven. 

Vergelijkbare objecten in het 
Ooster- en Noorderplantsoen ver
dienen ook meer aandacht. 

Koepoortsweg 35 
Bouwvergunning verleend voor de 
verbouw van verpleeghuis 
Lindendael. 
Oud Hoorn pleit ervoor dat de 
oude rooilijn weer wordt terugge
bracht. 

Koepoortsweg 73 
Oud Hoorn maakt zich ernstig 
zorgen over de staat van onder
houd van dit monumentale pand. 
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Koewijzend 4 
(gemeentelijk monument) 
Oud Hoorn steunt initiatief te 
komen tot behoud fruitkassen als 
onderdeel van een op te richten 
Fruitmuseum. 

Lange Kerkstraat 21 t/m 27 
Plan tot verbouwen van twee pan -
den tot woon - en winkelruimten. 

Leliestraat 5 
Schandalig verwaarloosde straat in 
de stad. Wie heeft er de langste 
adem? 
Gemeenteraad draagt de architect 
op in overleg te treden met de 
buurtbewoners. Nog geen bouw
vergunning verleend. Er lijkt geen 
schot te zitten in deze dramatische 
kwestie. 

Liornestraat 
Voor aantasting van het gemeente
lijk monument van het voormalige 
TSH-gebouw moet worden 
gevreesd; zie ook de rubriek: Van 
de bestuurstafel. 
Plan voor omzetting van het com -
plex tot een nieuw wijkcentrum 
(schaalvergroting!) met 80 tot 100 
woningen (weer een z.g. inbrei
locatie, van de B-lijst); deel van het 
gemeentelijk monument dreigt 
daartoe te worden gesloopt. De 
praktijklokalen met het gezaagtan -
de dak worden gesloopt voor 30 
tot 40 jongerenwoningen. Oud 
Hoorn acht dit een niet te verteren 
vernietiging van het monumentale 
complex. 

Maelsonstraa t 
Sloop van het schoolgebouw 
Rotius is in voorbereiding. Plan 
voor realisering van kantoren en 
appartementen. 

Martelaarsgracht 
Drie armzalige struiken ontnemen 
het zicht op de historische water
structuur van Onder de Boompjes 
naar de Gedempte Turfhaven. 

Munnickenveld 
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeel
den, 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. Wie pakt de handschoen 
op? 

Nieuwland 0-Z 
Ook hier vertonen de kademuren 
steeds grotere scheuren. 

Nieuwstraat 9/BO 
Voormalige winkelpassage Blauwe 
Steen: realisering bouw van tien 
tweekamer-appartementen met 
winkelruimte gerealiseerd. De 
gesloten gevelwand doet het oude 
stadsbeeld zoveel mogelijk recht. 

Nieuwstraat 12-14 
Monumentenvergunning verleend 
voor plaatsen dakramen en dakka
pellen. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Er hebben zich de afgelopen jaren 
goede ontwikkelingen voorgedaan 
in de N ieuwstraat. Straat heeft aan 
allure herwonnen. Poortje uit 1603 
blijft ontdaan achter; restauratie 
van de muren en het houten 
gewelf zijn absoluut noodzakelijk. 
Begin negentiger jaren van de 
vorige eeuw zijn twaalf monu
mentale stenen poortjes gerestau
reerd. N a 10 j aar zouden de poort
j es opnieuw een onderhoudsbeurt 
krijgen. 

Nieuwstraat -
Statenlogement 
(rijksmonument) 
Er gaan stemmen op voor een 
meer toegankelijk gebruik van dit 
fraaie rijksmonument met zijn 
schitterende interieur; Oud Hoorn 
sluit zich graag aan bij dit initiatief 
Bij herinrichting zijn de z.g. boe
rengeeltjes verdwenen. Oud 
H oorn is intern verdeeld over deze 



gang van zaken. De monumenten -
commissie adviseerde negatief 
over het terugbrengen van deze 
'oude' stenen. 

Onder de Boompjes 21 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor herstel voegwerk 
voorgevel. 
Pand verkeert in zeer slechte staat 
van onderhoud. Eénderde van de 
restauratiekosten is voor rekening 
van Oud Hoorn. Het andere deel is 
subsidiabel en komt voor rekening 
van de gemeente Hoorn. 

Er komt een stuclaag op de linker
zijgevel. D aarnaast wordt er een 
nooduitgang aangebracht naar het 
terrein van Intermaris (achterzijde 
Onder de Boompjes 20). De 
Stichting Stadsherstel praat met de 
gemeente Hoorn over overname. 

Oostereiland 
De gemeente Hoorn overlegt op 
dit moment met de Rijksgebou
wendienst over verschillende her
inrichtingsmogelijkheden waarbij 
de huidige opstallen intact blijven. 
De minister laat weten dat de 
Rijksgebouwendienst geen pro
j ectontwikkelaar is en studenten
huisvesting een optie is. 

Oud H oorn vraagt zich af of de 
gemeente wel moet inzetten op 
verwerving van het eiland. Eerst 
het bereikbaarheidsprobleem op 
een aanvaardbare wijze oplossen. 
Gemeentebestuur wil aanlegstei
ger voor salonschepen. 
Is elke brugverbinding tussen 
Visserseiland en Oostereiland ver
werpelijk? Hoe wordt het parkeer
probleem dan opgelost? Het idee 
voor een kanaal door het eiland is 
wel heel revolutionair. 

Oosterplantsoen 
(rijksmonument) 
Stadsherstel bedacht futuristisch 

bouwplan voor de bloemenkiosk 
annex openbaar toilet in het rijks
monument. D e monumenten -
commissie adviseerde negatief 

Politieke partijen stellen 'uitsterf
beleid' voor. Het college van B&W 
heeft een bouwvergunning ver
leend 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. Zie ook de 
rubriek: Van de bestuurstafel. 

Opperweg 
(tussen Schellinkhout en het 
bedrijventerrein Hoorn 80) 
Plan voor plaatsing van drie wind
turbines met uiterste wiekhoogte 
van 125 meter. Oud Hoorn steunt 
de werkgroep in haar strijd tegen 
deze hoogste regionale bouwwer
ken. 
De gemeente Drechterland heeft 
aangegeven niet mee te willen 
werken. Desondanks heeft de aan -
vrager het plan in procedure 
gebracht. 

Oude Doelenkade 
Ottobrug op een oor na gerestau
reerd. 

Oude Doelenkade 43 
Plan voor wijzigen voorgevel. 

Pakhuisstraat 
Overleg met de gemeente Hoorn 
over compensatie voor de 2e en 3e 
verdieping is eindelijk gestart. Oud 
Hoorn kan éénderde deel van haar 
voormalige zolderruimte (van vóór 
1998) als opslagruimte gaan ge
bruiken. 

H et lijkt het bestuur een goed idee 
om dit deel te bestemmen voor de 
boekenopslag van de Publicatie
stichting Bas Baltus. Overleg daar
over vindt plaats. 

Pakhuisstraat/hoek Onder 
de Boompjes 
De wandelcorridor tussen par
keergarage en stadscentrum wordt 
nog steeds ontluisterd door een 
woud van verwijzingsborden zon -
der enige smaak en samenhang. 

Proostensteeg 22 
Plan voor vernieuwen voorgevel. 

Oude Doelenkade, de Ottobrug bijna gerestaureerd! 
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Achterzijde Roode Steen 1, ladderhaken aanbrengen! 

Proostensteeg 24 
Plan voor wijzigen voorgevel 

Provinciale weg 
Bouw nieuw Regionaal Historisch 
Centrum verwezenlijkt. 
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) m het 
gebied De Blauwe Berg. 

Roode Steen 1 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor het plaatsen van z.g. 
ladderhaken aan de achterzijde 
(brandveiligheidsvoorschrift). 

Roode Steen 13C en 13D 
(rijksmonumenten) 
'Eenvoudig 19e eeuws woonhuis in 
traditionele trant. Zadeldak met 
rode pannen en zwarte pannen op 
voorste schild'. 

Plan voor samenvoeging van de 
panden. Onstuitbare drang tot 
schaalvergroting in de horecasec-
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tor en de gemeente Hoorn werkt 
mee. 

Roode Steen 
(Waaggebouw -
rijksmonument) 
Bloembakken begrenzen het terras 
van De Waeg naar Maastrichts 
model. Een vriendelijker beeld dan 
die verfoeilijke terrasschotten. 

Ramen 18 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning verleend 
voor plaatsen poort in Armini
aanse Glop naast monument. Oud 
Hoorn snapt hier niets van. 

Schelphoek - gelegen aan 
de Westfriese Omringdijk 
(provinciaal monument) 
Plan voor nieuwe jachthaven; pro
vincie Noord-Holland verleent 
speciale subsidie bij het actiepro
gramma: 'Water als economische 
drager'. Over hoeveel z.g. water
woningen spraken we ook al weer? 
Krijgt Hoorn straks de primeur 
van 5 hectare water vol vlonder
woningen? 

Slapershaven 
Van overtuinen, parkeerplaats
plannen naar openbaar groen. Wat 

is er van de unieke overtuinen 
overgebleven? 

Turfhaven ter plaatse 
van de Weeshuistuin 
Plan voor het renoveren van de 
kademuren. 
Zie ook de rubriek: Van de 
bestuurstafel. 

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 voor
zichtig positief 

Hoe gaat het nu verder? Hoorn 
begint weer alle kenmerken te 
krijgen van 'de stad met de plan
nen uit de jaren negentig': 
Stationsgebied, Westerdijk, Oos
tereiland, Streektuinen, Bangert/ -
Oosterpolder, Vale Hen, terrein 
oude schouwburg, Blauwe Berg, 
Holenweg, kruispunt Keern - pro
vinciale weg. De hoogste tijd voor 
prioritering, dachten wij zo. Een 
uitdaging voor het nieuwe college 
en de nieuwe raad. 

Veemarkt 
Zo zorgvuldig als de herinrichting 
is uitgevoerd, zo detonerend staat 
het 'electriciteitsbouwwerkje' er 
verslonsd bij. 

Veermanskade 3 en 4 
(rijksmonumenten) 
Aanvraag ingediend voor vernieu -
wen van het voegwerk. 

Wabenstraat 
Het complex van het Streek
ziekenhuis is gesloopt ten behoeve 
van de bouw van een nieuw woon -
gebied: de Streektuinen. 

Het plan bestaat uit circa 300 
woningen en appartementen. Rea
lisering van deze z.g. 'inbrei-loca
tie' anno 2007. 



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 karakte
ristieke bebouwing. Laat het 
Beeldkwaliteitsplan maatgevend 
blijven. 

Westerblokker 153 
(gemeentelijk monument) 
Monumentenvergunning verleend 
voor uitbreiding woning. 

Weeshuiscomplex -
hoek Korte Achterstraat
Turfhaven -
(rijksmonument) 
Het complex staat praktisch leeg 
en de bouwkundige staat wordt er 
niet beter op. Intermaris is de 
nieuwe eigenaar van het complex. 
Oud Hoorn waakt over de monu -
mentale toekomst van dit unieke 
complex met binnentuin, inclusief 
de Mariakapel. 

Tot nu toe heeft Intermaris zich 
steeds op verantwoorde wijze ge
kweten van haar restauratieve 
taken. Zie ook de rubriek; Van de 
bestuurstafel. 

Raad stelt geld beschikbaar voor 
onderzoek naar de kademuren: 
restauratie of nieuwbouw? 

Westerdijk 
(provinciaal monument) 
Politiek formuleerde 19 richting
gevende uitspraken voor de Wes
terdijk als promenade met boule
vard-uitstraling; het pad moet o.a. 
tweemaal zo breed worden, kan 
gelardeerd worden met historische 
lantaarnpalen, vier steigers voor 
zwemmen en aanmeren Zljn 
mogelijk. Het politiek ambitie
niveau overstijgt de financiële 
ruimte op dit moment. 

Westerblokker 153 

Westerdijk 41 

Planologische vrijstelling overwo
gen voor het uitbreiden van de 
wonmg. 

Westerdijk 47 A 
Solitair karakteristiek pand met 
plat dak (nog steeds!) wacht op de 
ontwikkelingen op het terrein van 
de oude schouwburg. Op gravin -
gen aldaar hebben nieuwe infor
matie opgeleverd over oude dijk
en slotenverloop. 
De gemeentelijke uitgangspunten 
gelden nog steeds. Er komt wo-

ningbouw met een dag-horecaves
tiging op deze Hoornse toplocatie. 
Parkeren onder de grond. 
Al met al duurt het weer lang eer 
het braakliggende terrein nieuwe 
invulling krijgt. 

Westerdijk 48 
Het verzet van Oud Hoorn tegen 
sloop van dit karakteristieke pand 
heeft niet mogen baten. Er is een 
bouwvergunning aangevraagd 
voor nieuwbouw na sloop. Er 
komt een nieuw pand dat qua 
hoogte direct aansluiting zoekt bij 
de buurpanden. 

Wisselstraat 8 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor dit langgerekte pand 
onder zadeldak. Turks Museum 
blijft gehuisvest in dit monumen
tale 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 buur
panden zijn acceptabel opgeknapt 
en vernieuwd. 
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Beeldbeheer doet ontdekking 

Op de zolder van het Oost-indisch 
Pakhuis heeft de werkgroep Beeld
beheer een kast vol met albums, 
ordners, dozen, doosjes, mapjes, 
zakjes, tasjes, omslagen en enve
loppen met foto's, dia's en wat 
negatieven onder haar hoede. Na 
twee jaar noeste arbeid raakt deze 
kast steeds leger en de kluis bene
den steeds voller. Meer dan 3000 
foto's staan er nu in de beeldcollec
tie, die voorlopig alleen nog via 
ons eigen 'intranet' doorgebladerd 
kan worden, ook door bezoekers 
van de nieuwe tentoonstellings
ruimte. 
Begin april hebben Lena Bonte en 
ik maar weer eens een archiefdoos 
van zolder gehaald en we troffen 
daarin een envelop met 22 grote 
foto's, die op karton geplakt waren. 
En aan de lijmresten te zien waren 
die kartonnen ook weer ergens op
geplakt geweest. 
Op één foto was groene inkt 
geknoeid en die was daardoor 
waardeloos geworden. Andere 
foto's hadden ook groene vlekken, 

Gerestaureerde foto van het Bossuhuis. 
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Diana van den Hoogen 

Jan Speets achter de computer in het O.I. Pakhuis.Jan komt tweemaal per week werken aan 
de vele foto's die ons archief rij"k is. Hij" scant de foto's niet alleen, hij" rubriceert ze ook, zodat 
ze voor iedereen strakjes terug te vinden zij"n! Er zij"n nu al zo'n drieduizend foto's door zij"n 
handen gegaan. 

maar niet op de afbeelding. Of ze 
waren gekreukt, gebarsten en 
gescheurd. We stonden voor de 
beslissing om de groene foto's als 
verloren te beschouwen of onder 
het motto 'niet geschoten, altijd 
mis' een reddingspoging te onder
nemen. Thuis heb ik eerst het 
overbodige karton weggeknipt; 
toen werd het beter te hanteren 
Een punt van de foto onder stro
mend water gehouden en de groe
ne inkt spoelde letterlijk weg! 
Aangemoedigd door dit resultaat 
heb ik een teiltje met lauw water 
klaargemaakt en daarin de hele 
foto te weken gelegd. Binnen drie 
minuten was het karton van de 
foto los en met zachtjes wrijven 
alle groene inkt weg. Er bleef een 
relatief schone foto over, want op 
de achterkant bleven de lijmresten 
wel achter. Zoals alle opdrogend 
papier ging de foto omkrullen, 
maar dat is met grauw vloeipapier, 
theedoek en strijkbout op te los-

sen. Een week later en het resultaat 
ziende, kreeg ik nog vier foto's met 
inkt mee. Die waren al gescand, 
dus wat kon ons gebeuren? Zelfde 
procedure gevolgd: aan het karton 
was niks verloren. Toen onthulde 
één van de foto's zijn geheim! Er 
stond een straatnaam met ' huis
nummer, een datum en een maker 
op! Met watervaste inkt beschre
ven, dat wel. Het hek was nu van 
de dam: de hele serie werd nu in 
bad gedaan. De meeste foto's 
waren in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw gemaakt door P. 
Nooteboom (van 1947-1963 be
stuurslid van onze vereniging) een 
paar foto's zijn van Timmer (Kerk
straat) uit de jaren dertig. Wat een 
ontdekking! 
Ter illustratie heeft Jan Speets met 
de nieuwe infrarode scanner (die 
kan scheurtjes en stofjes verdoeze
len) één van de foto's opnieuw ge
scand en de foto ziet er zo 'fris' uit 
als vijftig jaar geleden. 



Oosterkerk, monument in nood 

Lang geleden, in 1977, werd deze kreet bedacht door Kor Korpershoek, iemand die 
zeer veel gedaan heeft om de restauratie van de Oosterkerk mogelijk te maken. 
Vandaag de dag, bijna dertig jaar later, doet deze kreet wederom opgeld. Tijdens de 
restauratie in de periode 1978-1982 werd op diverse plaatsen van deze monumenta
le kerk ernstige aantasting door de bonte knaagkever (Xestobium rufovillosum) 
geconstateerd. Het aangetaste eikenhout werd toen vervangen. Op de plaatsen waar 
de trekbalken in de muur verdwenen, werden mallen gemaakt en deze werden met 
een epoxy-hars volgegoten. 

In de negentiger jaren was op 
andere plaatsen in de Oosterkerk 
wederom een grote aantasting van 
deze kever merkbaar. Tot twee 
keer toe is toen voor een fors 
bedrag de kever bestreden. Nu 
blijkt dat de kever over de kerk 
verspreid aanwezig is. De traditio-

nele manier van bestrijden, het 
injecteren van de balken met een 
bestrijdingsmiddel, is geen oplos
sing meer. Slechts één methode 
van bestrijding is effectief, en wel 
de zogenaamde methode Wijhe 
van Jacob Slegten. Hierbij wordt 
de kerk in zijn geheel ingepakt en 

Oosterkerk-interieur: het schip met het uit 1784 daterende Bätz-orgel. 

John Lamers 

gedurende een bepaalde periode 
(meestal twee dagen) verhit tot 
circa 60 graden. Deze methode is 
in de afgelopen jaren met succes 
toegepast bij diverse kerken, onder 
meer in Sneek en Enkhuizen. Bij 
de traditionele bestrijdingsmetho
de wordt het oppervlak van het 
hout behandeld. Eikenhout is hard 
en de bestrijdingsmiddelen drin -
gen slechts enkele millimeters in 
het hout door. Om het ongedierte 
te kunnen doden dient men dus te 
injecteren in de kraamkamer. Dat 
is de ruimte waar de larven verblij
ven en waar ze zich tegoed doen 
aan het hout. Deze ruimte te vin-
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den in het hout was en is de grote 
moeilijkheid. De knaagkever heeft 
daarom de mogelijkheid jarenlang 
in de kern van het hout te leven en 
zich zelfs daarin voort te kunnen 
planten. De balken worden hierbij 
als het ware van binnen uitgehold. 
Door de verwarmingstechniek 
worden kever en larve zelfs in de 
kern gedood. 
De Stichting Oosterkerk was in 
1991 door gebrek aan financiën 
veroordeeld tot het volgen van de 
inj ectie-methode. Deze methode 
is niet afdoende gebleken. Immers 
de kevers gaan boren in aangetast 
hout, dan in minder aangetast 
hout en tenslotte in gezond hout. 
Daarom is het goed dat de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg 
nu inziet dat de methode van 
injectering een heilloze weg is. 
Natuurlijk dient ook nu eerst het 
aangetaste hout vervangen te wor
den aleer de methode Wijhe toe
gepast kan worden. Maar met deze 
methode is welhaast zeker dat het 
kwaad wordt uitgeroeid. Het 
nadeel is dat het bijna tweemaal zo 
duur is als de conventionele 
manier van bestrijding. De totale 
kosten bedragen bijna€ 500.000.-. 
H et bestuur van de Stichting 
Oosterkerk onderneemt dan ook 
pogingen om links en rechts subsi
dies te vergaren die deze duurdere 
methode mogelijk kunnen maken. 

Gezicht op het koor van de Oosterkerk. 
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De Oosterkerk, gezien vanaf de Gedempte Appelhaven. 

In de rondvraag, tijdens de jaarver
gadering van onze vereniging op 
26 april van dit jaar, opperde Arie 
Boezaard, erelid, om als vereniging 
Oud Hoorn een substantiële bij
drage aan de Stichting Oosterkerk 
ter beschikking te stellen teneinde 
daadwerkelijk mee te helpen aan 
de bestrijding van de bonte knaag
kever in dit gebouw. Tijdens die
zelfde rondvraag vroeg een 
mevrouw, wier naam me is ont
schoten, aan het bestuur om per lid 
€ 10.- ter beschikking te stellen 
aan de Stichting Oosterkerk. Deze 
oproep is mij uit het hart gegre
pen. In het licht van deze tijd bete
kent € 10.- per lid een klein per
centage van ons huidige vermogen. 
In de algemene ledenvergadering 
van 1976 hield ons erelid, Jan Piet 
van der Knaap, eveneens één der 
voorvechters van de restauratie 
destijds, een vlammend betoog 
voor het herstel van de zieltogende 
Oosterkerk. Het bestuur van Oud 
Hoorn besloot toen fl. 5.000.
beschikbaar te stellen. Dat bedrag 
betekende destijds 50% van het 
vermogen van onze vereniging. Je 
kunt je voorstellen hoe het bestuur 
destijds behoud van de Sint 
Anthoniskerk en Oosterkerk op 
prijs stelde. 
Vergelijk ik de situatie van heden 
met die van dertig j aar terug, dan 
is de huidige situatie nog ernstiger. 

Als de methode Wijhe nu niet 
wordt toegepast, grijpt het kwaad 
steeds verder om zich heen en 
moet binnen tien jaar rekening 
gehouden worden met een nieuwe 
bestrijding van de bonte knaagke
ver in deze kerk, als het dan ten -
minste nog zin heeft, omdat de 
kap van de kerk dan dusdanig zal 
zijn aangetast dat deze totaal ver
nieuwd moet worden. De metho
de Wijhe voorziet in één keer in de 
oplossing voor dit toekomstige 
grote probleem. 
Niet voor niets geeft genoemde 
Rijksdienst, de gemeente Hoorn 
en het bestuur van de Stichting 
Oosterkerk de voorkeur aan de 
bestrijding middels warmte. 
Middels dit ingezonden stuk roep 
ik het bestuur van Oud Hoorn op 
de bijdrage aan de Stichting Oos
terkerk te verhogen naar€ 10.- per 
lid. Een bijzonder waardevol mo
nument kan hierdoor behouden 
blijven. 
Overigens kunt U, individueel lid 
van Oud Hoorn, ook iets doen om 
deze monumentale kerk een duw
tje in de goede richting te geven. 
Maak een bijdrage over op girore
kening 15700 ten name van pen
ningmeester Stichting Oosterkerk 
te Hoorn. Een monument in nood 
is U hiervoor uiterst dankbaar! 
John Lamers is oud penningmeester 
van de Stichting Oosterkerk. 



Succesvolle kloosterwandeling 

Oud Hoorn beleefde met de 
Kloosterwandeling op 12 mei een 
prima aftrap van haar vrijdagavond 
wandelseizoen. Honderd mensen 
verdeeld over 9 gidsen verspreid
den zich over de stad. In zomerse 
kleren en bij zomerse temperatu
ren was het genieten van de wan -
deling en de schoonheid van de 
stad. 
Al in 1385 werden er in Hoorn 
twee kloosters gesticht een monni
ken- en een nonnenklooster. Dit 
klooster had al vrij snel meer dan 
honderd inwoonsters waardoor de 
stichting van een tweede klooster 
noodzakelijk werd. Hierna volg
den er nog meer en allemaal aan 
de buitenkant van de stad van rond 
1400. Dit nog niet ontgonnen 
moerasgebied werd door de kloos
terlingen in cultuur gebracht en 
ontwikkeld. 
Toen de stad in 1572 de zijde van 
Willem van Oranje koos, en zich 
daarmee afkeerde van het katho
lieke Spanje, werden de kloosters 
gesloten en het onroerend goed 
door de stad geconfisqueerd. De 
gebouwen kregen een andere 
bestemming zoals Weeshuis, Munt 
of Oude vrouwen- en Oude man
nenhuis. 
Van de oorspronkelijke klooster
gebouwen resteren nog slechts 
twee kapellen, maar van de nieuwe 
bestemmingen die deze kloosters 
kregen is wel veel bewaard geble
ven. Deze monumenten en de plek 
waar zij staan leveren voldoende 
stof voor een boeiend verhaal door 
de gidsen van Oud Hoorn. 
Letterlijk en figuurlijk 'hoogste
punt' van de wandeling was een 
bezoek aan de Ceciliakapel. Daar 
hield gastheer Cees Aaij van de 
Archeolosche Dienst wel 9x een 

Diana van den Hoogen 

Bij de Archeologische Dienst op de zolder van de Ceciliakapel geeft Cees Aaij uitleg over de 
kloosters die buiten Hoorn lagen: de kloosters Bethlehem en Nieuwlicht. 

'inleidend college' over de kloos
ters buiten de stad: Nieuwlicht en 
Bethlehem. Nog 1700 kg scherven 
van de klooster Bethlehem opgra
ving moeten door geduldige en 
nauwkeurige vrijwilligers schoon -
gemaakt, gepuzzeld en geplakt 
worden. U kunt de Archeologische 
dienst bereiken via Telefoon: 0229 
240431; bij geen gehoor: 06 
22959858. 
Ook de Weeshuistuin en de Kloos-

tertuin aan de Wisselstraat waren 
voor deze gelegenheid open -
gesteld. De gidsen van Oud Hoorn 
moeten een keuze maken, want er 
is veel te vertellen over het thema 
'ontstaan van Hoorn' en de daarop 
volgende roerige geschiedenis van 
de stad. 
Op de website van Oud Hoorn bij 
Stadswandelingen > kloosters meer 
informatie over de route en een 
literatuuropgave. 

UW BEZOEK AAN 1-iOORN 
HEEFT U VOLKOMEt\ BEVREDIGD 
INDIEN U HEEFT BEZOCI IT DE 

Volksschoenwinkel en het Volksmeubelmagazijn 
KLEINE NOORD 38-40 

Geweldige sorteering Schoenen, Petten en Meubelen. 
2 Minuten vanaf station, bij de 0. L. Vro uwe Kerk . 

B. HAfüNCi - KLEINE NOOHJ) 38 - HOORN 

Advertentie uit oud VVV-boekje. 
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Nog te lopen zomeravondwandelingen 2006 

Ook dit jaar organiseert onze vereniging weer de zomeravondwandelingen waarbij de gidsen vertellen over oude 
gebouwen en de geschiedenis van de stad. Deelname is gratis. 

Gedempte Grachtenwandeling, 9 juni, Start: Roode Steen om 19.30 uur. 
Bezichtiging: Jozefhuis, onderkomen Kaap Hoorn-vaarders. 

Grote Oostwandeling, 23 juni, Start: Roode Steen om 19.30 uur. 
Bezichtiging: Foreestenhuis. 

Hofjeswandeling met Noorderkerk, 7 juli, Start: Plantsoen N.S.-station om 19.30 uur. 
Bezichting: Noorderkerken tuin Sint Pietershof 

Wallenwandeling, 21 juli, Start: Oosterpoort om 19.30 uur. 
Bezichting: Oost-Indisch Pakhuis/ Acta tandartsopleiding. 

Venenlaanwandeling, 4 augustus, Start: Oosterpoort om 19.30 uur. 
Geen bezichtiging. 

LEDENEXCURSIE 

Op 24 juni 2006 wordt de jaarlijkse ledenexcursie gehouden. 

Het thema is: WESTFRIES 

De ledenexcursie is dit jaar wederom op de fiets. De route met eventuele korte bezoekjes, voert langs het 
Westfries Museum, het Westfries Genootschap en het Westfries Archief, maar ook langs het Westfries Gasthuis 

en het Westfries Lyceum. In Wognum wordt een bezoek gebracht aan de historische stichting De Cromme 
Leeck in het Huisje van Oud. 

De route start en eindigt bij het Oost-Indisch Pakhuis. 

De start van de deelnemers is tussen 10.00 en 12.00 uur. De laatste binnenkomst verwachten we om 16.00 uur. 

In het kleurrijk vormgegeven routeboekje wordt o.m. aandacht besteed aan het Westfries Museum, het ontstaan 
van West-Friesland, de geschiedenis van West-Friesland, het Westfries Genootschap, het Westfries dialect, het 

Westfries Archief en het Westfries Gasthuis. 

Deelname is gratis. 

Opgave bij het Oost-Indisch Pakhuis op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Opgeven per 
telefoon of per e-mail kan ook. Ons telefoonnummer is: 0229-273570 en het e-mailadres luidt: info@oudhoorn.nl. 
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Lezers schrijven 

Geachte redactie, 

Graag wil ik een paar aanvullingen/ correcties geven 
n.a.v. twee foto's uit het artikel van de heer H.Saaltink 
in het eerste kwartaalblad van 2006 (pag. 41-42). 
Op de foto van de groep mannen van de West-Friese 
(toen nog A(rbeid) V(oor) O(nvolwaardigen)-werk
plaats in de Boterhal, staat links achteraan een kale 
man in overhemd en stropdas en bretels. Dit is (was) 
Gijs van Zijl, getrouwd met Riek Plukkel. Ze woonden 
toen in het allerlaatste huis van de Lambert Meliszweg, 
een dubbele lage boerenwoning met ernaast een grote 
schuur, recht tegenover het Witte Badhuis. 

En dan een paar naamcorrecties van de MULO
schoolklasfoto op pagina 42: 
Bert Koster moet zijn Bert Kooter, 
Trees Kuip (?) is correct, Helly Loos is Hetty Loos en 
Jan Hack (?)is Jan Hoek. 
Grappig overigens mezelf en m'n huidige echtgenote 
(Toos van Velzen) weer eens terug te zien, 48 jaar na 
dato. 

Hoogachtend, 
Gerard J. Plukkel, Zuiderhout 2, 1695 AR Blokker 

Westfries Archief beperkt geopend 

Per 9 mei j.l. is de studiezaal in het nieuwe gebouw van 
het Westfries Archief op de Blauwe Berg op beperkte 
tijden geopend. De studiezaal is geopend op dinsdag 
t./m. vrijdag vanaf 09.00 uur voor de zelfbediening van 
microfiches. Het aantal leesapparaten is beperkt en 
bestaat uit dertien stuks. Daarom wordt er gewerkt op 
afspraak. 
Het is mogelijk voor een dagdeel te reserveren ('s och
tends of 's middags) via telefoonnummer 0229-282501. 
De zelfbediening betreft de volgende bronnen: doop-, 
trouw- en begraafboeken van voor 1811; registers van 
de burgerlijke stand vanaf 1811; bevolkingsregisters 
1820-1940; notariële archieven 1552-1925; oud-rech
terlijke archieven 1357-1811; kranten 1804-1806/1850-
2005. 
De originele archiefstukken zijn nog niet te raadplegen. 
Dit komt doordat het inregelen van de installaties die 
de archiefdepots op een constante temperatuur en 
vochtigheid houden meer tijd vergt dan was voorzien. 
Zodra de archiefstukken in het nieuwe gebouw te raad
plegen zijn wordt daar nadere informatie over verstrekt. 

OPROEP 

Gewaardeerde Lezers! 

Mijn kantooruitrusting bestaat uit schrijfbloc, doorslagpapier, carbon en mijn Olympia schrijfmachine anno 
1939. 
Ik wilde mij niet onttrekken aan de voortschrijdende nieuwe ontwikkelingen, derhalve heb ik inktpot en kroon
tjespen terzijde gesteld. De tijd snelt echter immer voort. Deswegen kom ik graag in contact met Dame of Heer 
die mijn secretariaat van de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn op moderne wijze gestalte wil geven. U 
komt zonder meer terecht in een gezelschap opvallende en enthousiaste bestuurders. U verzorgt mede de 
instandhouding van onze Lutherse Kerk, Ramen 4, Hoorn, een klein maar echt charmant monument. 

Alle gewenste informatie verstrek ik u gaarne. In afWachting, 

Albert de Graaf 
Eikstraat 3 7 
1623 LR Hoorn 
Tel. 0229-216826 
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HOE HOOJR.N VIEJR.ANDIEJR.DIE 

Op de bovenste foto kijkt u vanaf de Schellinkhouter
dijk richting de Holenweg. Het gemaal met die 
machtige schoorsteen, waar we op kijken, is het stoom
gemaal die de Oosterpolder 'droog' moest houden. Dat 
gemaal werd in 1896 gebouwd en is in 1956 vervangen 
door een nieuw gemaal dat uiteraard niet meer op 
stoom werkte. Het oude gemaal lag aan de Holenweg, 
dat toen nog een paar meter breed pad was. U kunt het 
als een klein laag dijkje zien lopen, achter het gebouw 
langs. 
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Femke Uiterwijk 

Het nieuwe gemaal werd meer naar de dijk toe ge
plaatst aan de andere kant van de Holenweg. Het staat 
er nog steeds en door het opgegroeide groen is het een 
idyllisch pleltje nu. Het hele Venenlaankwartier is vol
gebouwd in de vijftiger en zestiger jaren. Op de plek 
waar vandaan de foto genomen is, staat al sinds de 
zeventiger jaren een groot flatgebouw, de Alexanderflat 
geheten. Een aantal jaren geleden is de flat gerenoveerd 
en is er een woontoren bijgebouwd. En die heeft een 
aparte naam: Prinsenstate. 
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