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Bij de voorplaat:
Gedurende de afgelopen maanden juli en augustus zag de Oosterkerk er uit alsof hij
onder handen was genomen door de inpakkunstenaar Christo. In dit geval had het
echter niets te maken met kunst, maar wel met de bestrijding van de bonte knaagkever die zich een trouw kerkbezoeker toont. En toch is het bestuur van de Oosterkerk
niet blij met deze kerkganger. Het bestrijden van het dier, dat het voorzien heeft op
het eikenhout in de kap, kost vele tienduizenden euro's. Om de kevers totaal uit te
roeien werd de kerk in zijn geheel ingepakt en werd de temperatuur in de kerk opgestookt tot zo'n 60 graden. FotograafJan Plukkel waagde zich in het bakje onder de
torenhaan van Koeman uit Berkhout. Zie pag. 108-109.
Foto's en illustraties:
Archeologische Dienst, Henk Overbeek, J an Plukkel, Rijksdienst Monumentenzorg, Westfries Museum, Frans Zack.
Volgend nummer en inleverdatum kopij:
Het volgende nummer (28e jaargang nr. 4) zal omstreeks 15 december 2006 verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterl ijk
1 november 2006 in te leveren bij het redactie-adres: F. Uiterwijk, Geldersesteeg 27.
1621 LA Hoorn.
Westfi-ies Museum:
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/ m vrijdag
van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoo~n.
Westfi-ies Archief:
Regionaal Historisch Centrum voor oostelijk West-Friesland.
Bezoekadres: Blauwe Berg Se, 1625 NT Hoorn
Postadres:
Postbus 603, 1620 AR Hoorn
0229-282500
Telefoon:
info@westfriesarchiefol
Email:
De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00- lï.OO uur.
Vanaf 16.30 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45 uur.
Museum van de Twintigste eeuw / Maquette Hoorn anno 1650.
(Eigendom van Vereniging Oud Hoorn):
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00- 17.00 uur.

Hoornse waterpompen, -kelders en -putten
H. Overbeek

Eeuwen lang heeft men de watervoorziening op zeer eigen en inventieve wijze geregeld. Het was de periode, waarin waterput, waterkelder en pomp moesten zorgen voor
de behoefte aan huishoudelijk (drink-)water, maar zonder het huidige gemak en optimaal gezond water van de waterleiding. Het is daarom merkwaardig, dat er tot op
heden van zo'n belangrijk onderdeel als de huishoudelijke watervoorziening, van de
leef en woongeschiedenis dienaangaande zo weinig is vastgelegd en gedokumenteerd.
Totdat door een vraaggesprek over
dit onderwerp met twee Hoornse
oud(-e)-inwoners, resp. één in het
verenigingsblad van 'Oud Hoorn'
van september 1990 en één in het
'Noord-Hollandsdagblad' van 3112-1999 menigeen zich er bewust
van werd, dat ·ook het voorzien in
huishoudelijk water een belangrijk
onderdeel uitmaakt van onze leefen woongeschiedenis.
Vervolgens leidde dit bij mij tot de
wens om meer kennis over dit
onderwerp te verkrijgen. Ook het
Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg erkende daar het belang
van. Dit bood mij de gelegenheid
om tijdens mijn werkverband een
inventarisatie te maken van wat er
nog resteert aan middelen en sporen om water te verzamelen, te bewaren (opslaan) en op te halen (opputten, -pompen) toegespitst op de
binnenstad van Hoorn naar de toestand van omstreeks het jaar 2000.
Behalve de zichtbare bovengrondse sporen en restanten tijdens
bouwkundige restauratiewerkzaamheden konden ook vele sporen worden genoteerd, die zich
onder het maaiveld bij of onder
(vloeren van) gebouwen bevinden.
De aanvulling van gegevens nadien
tot ± 2005 voltooide de inventarisatie tot de stand anno dat jaar.
Alle mij bekende aanwezige
onder- of bovengrondse objekten
of sporen daarvan, zijn gefotografeerd, ingemeten en/ of -getekend.
Ook zijn alle lokaties genoteerd,

die in dit artikel zijn genoemd.
Wegens beperkte ruimte in dit
tijdschrift is slechts een aantal
afbeeldingen en tekeningen opgenomen. Bureau Monumentenzorg
heeft de beschikking over alle
afbeeldingen van de objecten. Het
artikel blijft echter in hoofdzaak
het karakter houden van een
inventarisatie.
Op sommige oude foto's van stadsbeelden is ook een nu niet meer
aanwezige pomp of opbouw van
een regenwaterbak of waterkelder
te zien. Zijn hier nog sporen van
aan te wijzen, zoals de gietijzeren
stoeppomp voor Grote Oost 9,
dan zijn die ook geïnventariseerd.
Zijn er geen sporen meer van aan
te wijzen dan zijn zij niet in de
inventarisatie opgenomen. Daarom is bijv. de pomp van het keukenpomptype op bakstenen sokkel
tegen de westgevel van de
Noorderkerk, die tijdens de restauratie van de kerk in 1938 is
weggehaald, niet in de inventarisatie opgenomen. (foto 1)
In het eerst genoemde vraaggesprek in het kwartaalblad 'Herinneringen van Vermande' vermeldt
dhr. Vermande, destijds woonachtig in het pand Grote Noord 88 (op
de plek waar nu het pand met de
adelaar staat ) de bereidingswijze
van drinkwater uit hemelwater. In
het andere verhaalt Cornelis van
der Oordt op 99-jarige leeftijd,
gewoond hebbende in het huis
Grote Oost 106, hetzelfde: "Met

Foto 1. De tijdens de restauratie in 1938
van de Noorderkerk verwijderde pomp
tegen de gevel aan de Kleine Noordzijde

een akertje (putemmertje) putte je
wat water uit een waterkelder
onder de stoep en in de keuken
deed je dat in een stenen bak gevuld met zand, koolstof (Vermande noemt in plaats van koolstof beendermeel) en grind, van elk
een laagje. Uit een kraantje onderin kon dan gefilterd water worden
afgetapt". Behalve deze zuiveringsmiddelen noemen andere bronnen
ook nog puim - en zandsteen.
Een voorbeeld van zo'n (niet meer
functionerend) filter- of zuiveringsbakje met een klein kraantje
voor het drinkwater en een grotere voor ongezuiverd water uit de
kelder (hemelwater) of de put
(grondwater) voor bijv. schrobben,
wassen en doorspoelen van het
sekreet, is nog aanwezig in Breed
40. Tijdens de restauratie van
Grote Oost 7 in 1997 zijn de restanten van eenzelfde niet meer te
restaureren ~eukenpomp met filterbakje geheel verwijderd. (foto 2)
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Foto 2. Filter- of zuiveringsbakje voor
opgepompt regenwater uit de waterkelder.
Breed 40.

Wat moet het voor de Hoornse
bevolking in 1913 een sensatie hebben betekend, toen zij voor het
eerst de mogelijkheid zag zich te
kunnen voorzien van schoon
(drink-)water door alleen maar het
opendraaien van een waterleidingkraan. Naarmate de waterleidingvoorziening zich uitbreidde en
steeds meer mensen er gebruik van
gingen maken, nam de behoefte
om pomp, waterput en waterkelder te gebruiken, af Van wat daarvan in Hoorn overbleef, wordt in
dit artikel genoemd.

Pompen
Pompen waren handwerktuigen
om water op te pompen uit waterkelders, die bevoorraad werden
met regenwater en putten, die
gevuld werden door toestroming
van grondwater. In de gilden tijd maakte het ambacht van
pompmaker deel uit van het gilde
der loodgieters. Pompmaker was
dus een erkend en beschermd
beroep.
Aan het eind van de 19e eeuw
werd het technisch mogelijk 'een
pomp te slaan' tot in diepere
grondwaterlagen met schoon water. Men was hierdoor in staat
direct over drink- en overig
schoon huishoudelijk water te
beschikken. Het verzamelen en
bewaren van water en het nog in
stand houden van putten en waterkelders, en vooral ten aanzien van
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de laatste het regelmatig schoon maken ervan, werd hierdoor in
feite overbodig. Van die tijd af verminderde dan ook langzamerhand
het gebruik van pomp, waterkelder en put. Dit proces versnelde,
toen ook de toepassing van waterleiding een feit was.
Een nog steeds gebruikte en verkrijgbare handpomp is de gietijzeren z.g. Douglaspomp. Pompen
hadden vroeger een houten of stenen pomphuis. Door de grote
vooruitgang in de verftjning van
gietijzeren produkten als gevolg
van de 19e eeuwse 'industriële
revolutie', verschenen na 1840 ook
de gietijzeren pompen. Bekende
gieterijen van o.a. pompen waren
'De Deventer ijzergieterij' van de
fam. Nering Beugel te Deventer,
Becht en Dyserinck te Amsterdam
en Van Enthoven en 'De Prins van
Oranje', beide laatste te 's-Gravenhage.

Het verouderde
pompmechaniek
Bij de huidige pompen, zoals bij de
genoemde Douglaspomp, bevin den zich in het pomphuis een zuiger en slot, beide voorzien van een
naar boven toe scharnierende klep.
Oudere pompen kennen geen
scharnierend kleppenmechaniek.
Bijgaande schematische tekening
van de z.g. 'keukenpomp' verduidelijkt de werking.
Deze pomp bevat een loden
pompbuis A, waar de zuiger B in is
opgenomen. In deze zuiger functioneert een op en neergaande met
lood verzwaarde beukenhouten
'stop' C als klep. De loden pompbuis wordt ook wel staand- of
bovenstuk genoemd en de zuiger
een emmer. Bij het omlaag drukken van de zuiger door de zuigerstang D, die weer met de zwengel
E is verbonden, wordt deze 'stop'
in de zuiger door de ontstane
waterdruk onder de zuiger iets

omhoog gedrukt. Hierdoor kan
het op te pompen water langs de
stop boven de zuiger komen.
In het trechtervormige onderste
deel van de pompbuis of onderstuk
F, dat aan het ondereind aansluit op
de zuigbuis G, bevindt zich de
beneden 'klep' H. Deze 'klep' vormt
een nog eenvoudiger constructie.
Deze 'klep' wordt hart, bus of slot
genoemd. Hierbij is slechts sprake
van klepwerking door een ook met
lood verzwaarde beukenhouten op
en neergaande 'stop'. Bij het
omhoog halen van de zuiger B
wordt door het ontstane vacuüm in
de pompbuis onder B klep H in het
trechtervormige onderstuk omhoog geduwd, zodat het water uit
de zuigbuis G langs H omhoog kan
komen. Het houten deel N op het
pomphuis L kan dienen als voorraadbak, indien in plaats van een
uitloop, ook wel tap of snep
genoemd, een kraan is aangebracht.
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Schematische tekening van de werking
van een z .g. keukenpomp.

Er moet dan wel een overstort of
'wekker', M zijn aangebracht om
het te veel aan opgepompt water af
te voeren via lek- of gootsteen naar
goot, beerput of riool.
Aan de voet van de buitenpomp, of
als het een pomp betrof op een
muurtje op werkhoogte binnnenshuis, bevond zich onder de uitloop
of kraan een natuurstenen lekbak
of gootsteen met afvoerpijp 1. In
keukens kon deze ook bestaan uit
een houten bak, die aan de bin nenkant met lood, later ook zink,
bekleed was. De lekbak of gootsteen in dit geval sloot weer aan op
de ernaaststaande 'regtbank', het
aanrecht. Zie ook voor 'gootsteen'
alinea 'Goten'.

Een pomp voorzien van een houten pomphuis is nog te vinden:
- in het St. Pietershof Ervóór
een hardstenen goot- of lekbak
en rechts ervan de stenen afdekplaat met scharnierend rond
metalen dekseltje van de waterkelder. Meteen rechts naast de
pomp het boven het maaiveld
uitstekende loden beluchtingspijpje van de waterkelder. (foto 3)
- tegen de achtergevel van het
Westfries Museum.

Pomptypes
1. Stads-, dorps- of
pleinpompen
Grote pompen tot 2m hoog,
bedoeld voor openbaar gebruik.
Men kon deze aantreffen op pleinen, dorpsbrinken, in hofjes, e.d.
Het pomphuis of de pompombouw kon gemaakt zijn van
hout, baksteen, natuursteen of na
1840 van gietijzer. Stadspompen
konden twee pompmechanieken

Een pomp voorzien van een bakstenen pomphuis is nog aanwezig:
- in het St. Pietershof, in ronde
vorm. Ook voorzien van een
natuurstenen druip- of gootsteen. Achter de pomp, de stenen afdekplaat met scharnierend rond metalen dekseltje van
de waterkelder.
- in het Rozenhofje van het St.
Pietershof Een pomp met dubbel pompmechaniek. (foto 4)

hebben, dus twee zwengels. Vaak
was er dan één zuigbuis aangesloten op een waterkelder (regenwater) en de andere op een waterput
(grondwater).

Foto 3. St. Pietershof, pleinpomp met houten pomphuis en bijbehorende lek- of spoelbak,
afdekplaat met putgat en deksel en ontluchtingspijpje.

Foto 4. Rozenhoj}e, een pomphuis bestaande uit een houten bovenbouw en een
gemetselde onderbouw met dubbel pompmechaniek en afdekplaat met dekseltje van
de regenwaterbak.

Een pomp met hardstenen
pomphuis is de z.g. 'grote pomp'
met Lodewijk-XV kenmerken in
de Weeshuistuin. In 1999 gerestaureerd en weer bruikbaar gemaakt. (foto 5)
Gietijzeren stads- of pleinpompen in het Hoornse stadsbeeld Zljn alleen nog te zien op

Foto 5. Weeshuistuin, pomphuis van hardsteen.
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oudere foto's. Twee voorbeelden
zijn ons uit het verleden bekend.
Eén heeft midden op de rijbaan
van het Breed ter hoogte van de
Dubbele Buurt gestaan. (zie p. 101)
Het betrof een 'georneerde grote
Stadspomp'. Hij kan geleverd zijn
door de voormalige gieterij 'De
Prins van Oranje' of door de voormalige gieterij van 'Van Enthoven',
beide te 's-Gravenhage. Ze hadden
alletwee dit model pomp in hun
leveringsprogramma.
Het andere voorbeeld betreft de
pomp van onbekend fabrikaat op
de rijbaan van de Veemarkt ter
hoogte van de Fortisbank voorheen het Huiszittende Armenhuis
en daarna kazerne.
2. De keukenpomp
Door het eenvoudige pompmechaniek en het navenante onderhoud ervan was dit type pomp niet
alleen zeer geschikt voor binnenshuisgebruik zoals de naam al zegt,
maar ook voor algemeen, klein schaliger gebruik buitenshuis.
Daardoor konden zij staan op
plaatsen en stoepen of in tuinen en
hofjes, zoals de twee niet meer te

gebruiken keukenpompen in het
Claes Stapelhofje. Het was het
meest gangbare type in de periode
± 1750-1900.
Het uiterlijk van dit pomptype
kenmerkt zich door het houten
met lood beklede voorraadbakje,
dat geplaatst is op een houten
meestal stenen pomphuis. In één
der wanden hiervan bevinden zich
kraan en wekker of de uitloop (tap
of snep), maar zonder wekker.
Keukenpompen konden ook uit
twee helften bestaan. Eén voor
schoon drinkwater, afkomstig van
de waterkelder (regenwater), de
andere voor minder schoon water,
afkomstig van een put (grondwater) voor schrobwater of voor
doorspoelwater van het sekreet.
Zo'n dubbele pomp met gootsteen
en 'regtbank' (aanrecht) is nog
aanwezig in de noordelijke galerij van het St. Pietershof Op of
naast de voorraadbak kan nog een
waterfilterbakje zijn aangebracht,
Dit bakje is dan herkenbaar aan
een klein, tweede kraantje zoals
dat nog te zien is in Breed 40.
Dit type pomp treffen we nog aan:
- in het Claes Stapelhofje, links

Foto 6. Claes Stapel hof huisje F A = Type keukenpomp, B = loden ontluchtingsbuisje tegen
gevel en C = opbouw waterkelder met afdekplaat en dekseltje.
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van huisje F. Gedeeltelijk in de
gevel opgenomen en met een
afdekplaat op de waterkelder ter
hoogte van het maaiveld.
- eveneens in het Claes Stapelhofje, links op de hoek nabij de ingang. Loden ontluchtingspijpje tegen gevel aan.
Daartegenover in het tuinperk
tegen de rand van de padverharding, de boven het maaiveld
opgetrokken kelderopbouw.
Daarop de hardstenen afdekplaat en putgat met ijzeren deksel. (foto 6)
- op de binnenplaats van het
Statenlogement met daarvoor
in verharding de hardstenen
afdekplaat met putdeksel van de
waterkelder. Links in de hoek de
plaats van een vroegere hemelwatertoevoerpijp van de kelder
met nog het losse trechtervormige deel met handgreep om
eventuele verstopping van de
pijp op te heffen.
3. Plaats- of stoeppompen
Deze pompen werden vooral
gebruikt voor huishoudelijke
doeleinden buitenshuis, zoals
schrobwerk van het stoepgebied,
wassen van glazen en kozijnen,
e.d. Zij stonden opgesteld (op stoepen) voor het huis of op het
achtererf of de achterplaats. In
Hoorn kan men nog uitvoeringen
vinden met een hardstenen en
een gietijzeren pomphuis. Zij
bevinden zich in defekte of
incomplete staat.
De hardstenen uitvoering heeft
slechts een hoogte van ± 60cm en
een grondvlak van ± SOcm in het
vierkant. Het zijn XVIIIe-eeuwse
pompen en ze tonen de overeen komstige stijlkenmerken. Pompen
van dit type, die nog in Hoorn te
vinden zijn, staan op de stoepen
van Grote Oost 8 (met een z.g.
'bonbonnière' als topornament),
van Nieuwstraat 18 en van het
Westfries Museum. (foto 7)

vormgeving resteren er, in niet
meer complete staat, in Hoorn nog
twee: één op de stoep van het
Grote Oost 12 en de andere op het
trottoir voor het St. Jozefhuis aan
het Achterom. Beide kunnen
gegoten zijn in de gieterijen van 'De
Prins van Oranje' of van 'Van
Enthoven' te 's-Gravenhage. (foto 8)

Foto 7. Grote Oost 8, hardstenen plaatsofstoeppomp.

De gietijzeren types zijn gegoten
in een 90 à 110 cm hoge kolom- of
standpijpuitvoering en nemen
daardoor weinig plaats in. Door de
stijfheid van het materiaal gietijzer
fungeert het pomphuis tevens als
pompbuis. De bovenzijde van het
pomphuis is gesloten en de verbindingsconstructie van zwengel en
zuigstang bevindt zich inwendig.
Zij kwamen na 1850 op de markt.
Van dit type en in verschillende

Foto 8. Grote Oost 12, gietijzeren
(kolom-) stoep- ofplaatspomp.

4. De boerenpomp
Houten boerenpompen kennen
we in Hoorn niet meer. Het waren
de eenvoudigste pompen. Een type
dat hierop lijkt, is de gietijzeren
muurpomp tegen de muur van de
achteraanbouw van Grote Oost 4
(Drechterlandse Huis). Evenals bij
de gietijzeren plaatspompen bestaat hier het pomphuis uit een
smal kolomvormig pomphuis zonder de sierlijke vormgeving en
ornamentiek, die de gietijzeren
plaatspomp kent. De boerenpomp
is echter groter in uitvoering en
kent een uitwendige scharnierpunt
tussen zwengel en zuigstang, waardoor het pomphuis aan de boven zijde niet is gesloten. Deze pomp
werd veel toegepast op achtererven, werkplaatsen e.d. (foto 9)
5. Douglaspomp
Een nog steeds verkrijgbare en in
gebruik zijnde cilindervormige
gietijzeren pomp met scharnierende ijzeren kleppen. Het is in feite
de opvolger van de onder 3.
genoemde gietijzeren plaats- of
stoeppomp, maar zonder voetstuk.
Zij dient dus bevestigd te worden
aan een wand of muur. Tussen
muur en pomp bevindt zich dan
meestal de z.g. pompplank. Dit
nog in de handel zijnde pomptype
treft men aan in wel of niet werkende toestand; het laatste vaak uit
nostalgische overwegingen in tui nen, boerenerven, werkplaatsen
e.d. Een werkende pomp van dit
type is o.a. geplaatst op de waterkelder op het achtererf van
Kerkstraat 15.

Foto 9. Grote Oost 4 achtertuin. Gietijzeren wandpomp, afieleid van de 'boerenpomp'. Pompwandplank, lekbak, en opbouw op waterkelder. In de zijwanden van
de opbouw, ontluchtingsgaten met roosters.
Regenpijp verzorgt nog steeds de toevoer.

Sporen van meestal, gietijzeren kolomstoeppompen.
Deze zijn nog te vinden bij:
- Binnenluiendijk 2 - IJzeren
scharnierend dekseltje en boutgaten.
- Grote Oost 2 - Pompgat
dichtgezet met hardstenen
schijf,
- Grote Oost 9 - Met cementmortel dichtgezet pompgat met
boutgaten, (foto 10)
- Grote Oost 13 - Voetplaat van
de pomp,
- Grote Oost 16 - Met cement
dichtgezet pompgat met sporen
van boutgaten.
- Grote Oost 24 - Pompgat met
hardstenen schijf dichtgezet.
Boutgaten nog aanwezig,
- Grote Oost 34 - Pompgat met
hardstenen schijf dichtgezet.
Boutgaten nog aanwezig,
Grote Oost 37 - Pompgat en
boutgaten voor de voetplaat op
met zand gevulde waterkelder,
- Grote Oost 46 - Dichtzetting
met hardstenen schijf,
- Grote Oost 66 - Pompgat.
Boutjes dekselbevestiging nog
aanwezig,
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foto 10. Grote Oost 9. Met cementmortel dichtgezette doorgang voor gietijzeren
kolomstoeppomp.
- Muntstraat 18 - Pompgat
dichtgezet met hardstenen
schijf,
- Nieuwstraat 20 - IJzeren los
afsluitdeksel tj e,
- Ramen 3b - IJzeren los afsluitdekseltje,
- Rode Steen 4 - Met cementmortel dichtgezet met boutga ten.

in de put steeds (nagenoeg) gelijk
blijft aan het grondwaterpeil.
De heer Vermande vermeldt in het
reeds genoemde vraaggesprek het
ontbreken van een geglazuurde
tegel (= plavuis) in de keldervloer.
"Daar was een putje gemetseld van
1dm diep, hetwelk altijd juist tot
aan de rand vol water stond en
nooit overliep of uitdroogde. Wij
veronderstelden, dat de kelderRegenwaterbakken of
vloer op een leembank rustte,
Waterkelders
waardoor deze niet met het gewoWaterkelders zijn zoveel mogelijk
ne grondwater in verbinding
stond". Helaas kan hem niet meer
waterdicht gemetselde bakken van
tot enige kubieke meters inhoudt~ '".;geantwoord worden, dat het putje
om door het dak opgevangen
dê funktie zal hebben gehad van
inspectie- of controle putje. Het
regenwater op te slaan voor o.a.
huishoudelijk gebruik. De binnenputje bevond zich waarschijnlijk in
wanden van de kelders waren dikde overstortpijp of -leiding tussen
de waterkelder onder de kelder- of
wijls voorzien van wel of niet
gekleurde en verglaasde plavuizen
souterrainvloer, zoals bijv. bij
of zelfs van sierwandtegels.
Grote Oost 7, en de waterput of
Op de gemetselde overwelving van
rioolafvoer. Vandaar dat het putje
nooit kon overstromen.
de vierkante of rechthoekige kelAls er zich een stoepenstrook aan
der bevindt zich een vierkante
opbouw van uitwendig ±45x45cm.
de straatzijde van de gevel bevindt,
zullen doorgaans daaronder de
Een loden overloop- of overstortpijp voorkomt overlopen van de
waterkelders zijn gemetseld.
Onder 'Goten' wordt dit verder
waterkelder. Deze pijp leidt het
teveel aan water naar, (straat-)goot,
verklaard. Onbekende lokaties van
waterkelders zijn uiteraard alleen
beerput, riool, sloot of waterput
Deze laatste kan echter niet overte lokaliseren door wel of niet toestromen, aangezien het waterpeil
vallige graafwerkzaamheden bijv.
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bij restauratie van panden.
Waterkelders kunnen zich op
allerlei plekken bevinden, bin nenshuis onder vloeren van woonkamers of van souterrains of buitenshuis op voor- en/ of achtererf .
Zelfs gedeeltelijk zowel buitenshuis als binnenshuis, zoals bij
Breed 40, waar de kelder onder de
voorgevel doorloopt.
Uit de volgende opmerking van de
heer Vermande in het vorengenoemde vraaggesprek: "de regenbakken, dikwijls onder de vloer
der huiskamer, maakten de woningen wel vochtig", spreekt toch
wel duidelijk het bijkomstige
nadeel van de aanwezigheid van
een watervoorraad onder het huis.
Onder het maaiveld naast of nabij
gebouwen met grote dakopppervlakken zoals kerken, konden zich
verscheidene grote regenbakken
onder het maaiveld bevinden.
Vooral eind 18e eeuw zijn deze van
overheidswege aangebracht als
watervoorziening van de omwonenden. Bestekken hiervan zijn in
Amsterdam nog bewaard. In
Hoorn getuigen van deze voorziening twee regenwaterbakken in de
tuin achter de Grote Kerk en een
foto van de in 1938 verwijderde
pomp, die tegen de gevel van de
Noorderkerk aan de Kleine
Noordzijde stond. (Zie foto 1) ·
Maar ook de aangetroffen delen
van tenminste drie waterbakken
tegen de kooromsluiting van de
Mariakapel wijzen
hierop.
Bijgaande tekening geeft van het
laatste de toestand weer van de
ontgraving rondom het koor van
de kapel tijdens de restauratie van
1993. (zie tekening op p. 97)
In het geval op de kelder een pomp
wordt geplaatst, kan de afdekplaat
worden voorzien van een gat voor
de doorvoering van de zuigbuis of
pomppijp. De afdekplaat reikt dan
meestal niet hoger dan het maai-

Statenlogement, een hardstenen plaat met rond metalen los
dekseltje,
- in de binnentuin van de Ceciliaka pel/Sta tenlogemen t,
niet zichtbaar, ± 20cm onder
maaiveld,
in de Weeshuistuin in het pad
langs de vleugel aan de Turfhavenzijde, (foto 11)

'
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Opgravingstekening kelders Mariakapel en in de linkerhoek de Catharinakapel.
veld of ligt net onder de stoep plaat
of andere verharding. Indien het
putten van water met de putem mer, de z.g. aker, de voorkeur had,
dan is de afdekplaat voorzien van
een groter gat. Dit gat wordt weer
afgesloten door een metalen,
scharnierend dekseltje. De opbouw met afdekplaat reikt dan
meestal boven het maaiveld tot
± 40 à SOcm. Indien inspectie- of
schoonmaakwerkzaamheden nodig waren, diende de opbou'N ook
als 'mangat', als toegang tot de kelder. Van tijd tot tijd was het nodig
bezinksel van vuil (vogeluit'Nerpselen bijv.!) uit het toegevoerde
water van het dak, te verwijderen.
Meestal vond de schoonmaak
plaats in de (na-)zomer, 'Nanneer
er nog een kleine voorraad water
restte of wanneer de waterkelder
leeg was. Voordat men de kelder
inging, werd wèl een brandende
kaars neergelaten om te controleren of er nog wel voldoende zuurstof aanwezig 'Nas.

a. Zichtbare toegangen van
waterkelders of regenwaterbakken
die gelijk met het maaiveld liggen, verraden zich (thans) door een

stenen, soms metalen plaat van
± 40 x 40 cm. De plaat is in het
midden wel of niet voorzien van
een ronde opening van 15 tot
23cm, afgedekt door een wel of
niet scharnierend metalen dekseltje . In de hardstenen stoepen voor
de huizen fungeert de stoepplaat
zelf als stenen plaat. Men ziet dan
alleen het dekseltje.
Van onder a. met opening,
voorzien van een metalen
dekseltje in de afdekplaat zijn
er nog te vinden
- in de tuin van het St. Pietershof 2 stuks. Eén ten behoeve
van elke onder 1 d. genoemde
t'Nee pompen. Ook bij elk van
deze pompen is nog een zichtbaar loden stank- of ontluchtingsbuisje,
- in het z.g. Rozenhofje van het
St. Pietershof ten behoeve van
de pomp en
bij:
Nieuwstraat 20,
- Ramen 3b,
- Grote Oost 46,
- Binnenluiendijk 2, WestIndisch Huis/ Vrij Metselaarsloge
- op de binnenplaats van het

Van onder a. zonder opening
in de afdekplaat zijn er nog:
- in het Claes Stapelhofje, links
van huisje F een vierkante hardstenen plaat zonder opening.
Daarachter tegen de gevel toont
een oudere foto een houten waterverzamelbak, ('rechthoekige ton')
met overstort naar de waterkelder
onder de hardstenen plaat en
- in de Weeshuistuin ter hoogte
van de 'Nandpompplank in de
verspringing van de gevelwand
langs de Turfhavenzijde.
- bij Kerkstraat 15, achtererf
nabij gevel pakhuis.
- b. Overige zichtbare sporen
van toegangen van 'Naterkelders bestaan o.a. uit een dichtzetting van het putgat door een
hardstenen schijfje, mortel of
anderszins. Doordat de kelders
bij de komst van de waterleiding
niet meer noodzakelijk 'Naren,
zijn ook veel aan het maaiveld
zichtbare putgaten en sporen
ervan teloor gegaan wegens o.a.
vernieuwing van stoepplaten of

Foto 11. Binnenluiendijk 2. Hardstenen
deksteen met toegang op opbouw van
waterkelder, afsluitbaar met metalen dekseltje. Sporen van vroegere pomp z ichtbaar.
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gen door gesloten metselwerk.
- Bierkade 7 - achtererf nabij
achtergevel naast erfafscheiding
met nr. 8.
- Grote Kerk - 2 stuks, lage
opbouw, in de tuin nabij achtergevel.

vroegere standplaats te zien zijn.
Waterkelders met bovengronds opgetrokken opbouw.
Deze treffen we nog aan bij:
- Claes Stapelhofje, op de grens
van de verharding en tuin in de
zuid-westelijke hoek.
- Grote Oost 6-Tegen de zijgevel van de uitbouw aan de achtergevel. Gezien het (te) kleine
ijzeren roosterdekseltje op de
afdekplaat diende deze opbouw
niet om water te putten, maar
als inspectie- of toegangsvoorziening. Het rooster in de deksteen en de twee roostertjes in
de zijwanden duiden op ontluchtingsgaten
- Noorderstraat 16 - In achtertuin nabij achtergevel.
- Breed 12 - Op achtererf
Overloop- of overstortpijp
kwam uit in ernaast staande
waterput.
- Weeshuistuin - tegen noordoostelijke travee van het koor
van de Mariakapel. (foto 12)
- Kerkstraat 10 - Achtertuin in
hoek 'Huis Verloren' met ' Huis
Merens '.
- Kerkstraat 15 - Achter uitbouw achtergevel.
- Nieuwendam 4 - Op de
stoepstrook. Afdekplaat vervan -

Waterkelders zonder bovengrondse herkenning.
- Breed 40 - Gedeeltelijk uit- en
inpandig. De voorgevel staat op
de kelder. De toegang tot de
kelder bevindt zich vlak onder
de marmeren vloerbetegeling
van de gang.
- Jeudje 6 en 8 - tegen elk der
achtergevels.
- Weeshuistuin/Mariakapel,
één tegen de noordoostelijke
gevel van de afsluiting van het
koor en één tegen de meest oostelijke travee van de zuidergevel.
- Grote Noord 3 - tegen de achtergevel, volgestort,
- Kerkplein 41 - 2 stuks onder
laag tuingrond en
- Veermanskade 8 - onder
betonnen vloer van aanbouw
achtergevel.
- Grote Oost 81 - achtererf
onder laag tuingrond.
- Bierkade 8 - achtererf onder
laag tuingrond.

Foto 12. Weeshuistuin naast Mariakapel. Bovengronds opgetrokken opbouw regenwaterbak.

Waterkelders
toegankelijk
binnenshuis en zich (gedeeltelijk) onder vloeren bevindend:
- Grote Oost 42 - onder vloer
achterkamer via luik (een tweede kelder, eveneens onder vloer
van deze kamer, is niet meer
toegankelijk). (foto 13)
- Breed 40 - de kelder bevindt
zich gedeeltelijk onder de vloer
van de voorkamer, gang en buiten voor de voorgevel. Het pand
staat dus gedeeltelijk op de kelder. Afgesloten met natuurstenen plaat onder marmeren vloertegels op zandbed voorgang.
- Kerkstraat 15 - onder vloer
pakhuis.

vervanging door andersoortige
(k:linker-)verharding. Bij verreweg de meeste zijn deze evenwel
direct onder de nieuwe plaat of
verharding weer terug te vin den. Bij een niet verhard maaiveld, bijv. tuinen, is de kelderafsluiting nu vaak afgedekt met
een laag aarde.
Dit is het geval bij:
- Grote Oost 2, 24, 26, 34, 37,
42 en 66,
- Muntstraat 18, Nieuwendam 29, Ramen 32, Rode
Steen 4,
- Kerkplein 41, 2 stuks, onder
tuingrond achtererf,
- Weeshuistuin, 2 putgaten in
één hardstenen afdekplaat in het
pad ter hoogte van huis nr. 8,
- idem in het pad in een rechthoekige hardstenen afsluitplaat
van ± lOOxSOcm langs de vleugel aan de Turfhavenzijde t.b.v.
van de vrijstaande 'grote' pomp.
Op hardstenen stoepen getuigt ook
vaak nog de meestal cirkelvormige
afdruk van de voetplaat van de
pomp met de boutgaten van andere
vroegere standplaatsen. Sommige
oudere foto's van stadsbeelden, met
bijv. Grote Oost 4 en 9, tonen
inderdaad aldaar nog pompen,
waar nu slechts de sporen van de
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Foto 13. Grote Oost 42. Geopend luik van
toegang tot de waterkelder onder de vloer
van de voorkamer. Een tweede is niet meer
toegankelijk door afdekking van een laag
beton als vloerdeel.

- Grote Oost 7 - inpandig overwelfde waterkelder in souterrain/keukenruimte. Wanden
voorzien van wandtegels 2e
helft 17e eeuw. In dezelfde
ruimte tegen de achtergevel was
tot de restauratie van het pand
in 1998 het niet meer te restaureren restant aanwezig van een
z.g. keukenpomp bestaande uit
houten opbouw voorzien van
filterbak met kleine kraan voor
gefilterd drinkwater en grote
tuit of uitloop voor ongefilterd
huishoudelijk water.
- Appelhaven 6 - vanaf voorgevel gezien diep in het pand,
waarschijnlijk vroeger (tot de
bouw in 1906 van het huidige
pand?) ter plaatse van het toen
nog onbebouwde achtererf
Tijdens restauratie van 1997 afgedekt met huidige betonnen
vloer.
Waterputten
Een waterput verkrijgt zijn water
vanuit het grondwater. Nabij
bebouwing ook wel uit de waterkelder door het hemelwater via
dak, goot en regenpijp. Een put is
niet waterdicht; een waterkelder
juist wel zoveel mogelijk. De historische bakstenen waterput is
opgemetseld met kalkmortel en
aan de binnen- en buitenzijde aangesmeerd, eveneens met kalkmortel. Water treedt toe via de open
bodem waarop men vaak een laag

takkenbossen legde, verzwaard
met stenen of grof puin. De ruim te tussen deze stenen konden ook
wel verder opgevuld zijn met mos.
Nabij bebouwing ontving de put
ook wel hemelwater via dakgoot
en regenpijp en het overloopwater
vanuit een nabij gelegen waterkelder. De put is tenminste zo diep als
de ter plaatse laagst voorkomende
grondwaterstand.
Een door de eeuwen heen primitievere, echter blijkbaar doelmatig
gebleken methode, vormde een
opeenstapeling van bodemloze
eikenhouten tonnen. Beneden de
grondwaterspiegel waren deze
uiteraard nauwelijks aan rotting
onderhevig. Daardoor konden vele
lokaties van dergelijke putten bij
opgravingen worden getraceerd.
De enige jaren geleden bij graafwerkzaamheden aangetroffen restanten van zo'n putkoker op het
achtererf van Gote Oost 42 zijn
hiervan een voorbeeld. De restan ten zijn toen tevens verwijderd. Behalve het ophalen van water door
middel van het 'putten' met een
'aker' of putemmer, kon het water
opgepompt worden door een op of
naast de put geplaatste pomp met
een (voorheen loden-) zuigbuis.
Schoon drinkwater was schaars. In
laag gelegen gebied en vooral in de
kuststreken zoals bij Hoorn, kon
het grondwater brak zijn, dus ook
in de put. In veengebieden kon het
water verontreinigd zijn met veen water. Dit zou de oorzaak kunnen
zijn, dat men in deze contreien
eerder en veelvuldiger overging tot
het gebruik van regenwaterbakken
dan op de hogere zandgronden.
Het feit dat er, in Hoorn althans,
veel meer waterkelders en sporen
daarvan resteren dan van putten
zou hierop kunnen wijzen.

Nog boven het maaiveld
zichtbare waterputten, met
bovengronds vernieuwd deel van
de putkoker:

Foto 14. Breed 40, achtertuin. Waterput
met 3 loden z uigpijpen, waarvan één in
uitgeholde naaldboomstam.

- Breed 12 - op het achtererf,
volgestort.
- Grote Oost 7 - achtererf
- Veermanskade 5 - achtererf,
volgestort.
Idem onder het maaiveld:
- Statenlogement/Ceciliaklooster - binnenplaats onder
de oploop naar deur hal
Schepenzaal. Bovenste 6 steenla gen van Bentheimer zandsteen.
De bovenste laag ervan heeft
boven een 6-kantig profiel, dat
naar beneden toe verloopt naar
het ronde profiel van de putkoker.
- Breed 40 - achtererf tegen achtergevel; ten tijde van opgraving
nog met 3 loden zuigpijpen,
waarvan één in uitgeholde stam
van naaldboom. (foto 14)
- Grote Noord 3 - nabij de achtergevel.
- Kerkstraat 15 - achter uitbouw achtergevel, gemarkeerd
door natuurstenen plaat in
cementmortel gelegde siertegelverharding.
- Kerkplein 41 - achtererf,
onder laag tuingrond.
Pompuitlopen of -tuiten in
borstweringen, stoepbanken
en balusters van stoeptrappen:
Her en der in de borstweringen
van de begane grond, in de straatkopseinden van hardstenen stoepbanken en in een enkel geval aan
de straatzijde van de hoofdbaluster
van een stoeptrap kan men de
plaatsen aanduiden van tappunten
bestaande uit uitlopen of tuiten
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van inpandige pompen. Herkenning daarvan bestaat uit een tuit,
een ijzeren rozet met gat of alleen
nog het gat zelf In het geval van
een stoepbank of een baluster wil
dat dus zeggen, dat het pompwater
vanaf de inpandige pomp door een
loden buis door de stoepbank of
stoeptrap heen werd geleid.
Een plaats waar zich nog alleen het
uitpandige tuitgat in de borstwering bevindt, is Grote Oost 8.
Idem in het kopseind van een
stoepbank van Muntstraat 4. Een
rozet met gat in een stoepbank is te
vinden bij Grote Oost 35. Een
tuit in de borstwering van Grote
Oost 53 (Kantongerecht) en één in
de rechter hoofdbaluster van de
stoeptrap van Grote Oost 43
(Foreestenhuis).
Stank- of ontluchtingspijpjes
Naast of dichtbij lek- en spoelbakken of gootstenen van pompen
komt men soms nog een tot
±30cm boven het maaiveld uitstekend loden pijpje tegen voorzien
van een aantal beluchtingsgaatjes.
De pijpjes zijn het zichtbare deel
van het ondergrondse loden
z.g.stankbakje, dat een onderdeel is
van de afvoer van de lekbak of
gootsteen op het riool, waarop ook
het riool van een privaat kan zijn
aangesloten. Ter bestrijding van
vooral de stank veroorzaakt door
de aansluiting van het privaat werd
daarom tussen riool en spoelbakafvoer een dergelijk bakje geplaatst.
Men treft ze nog aan bij het:
- St. Pietershof - bij elk van de
twee buitenpompen,
- Claes Stapelhof - tegen de
gevel rechts van pomp tegen het
zuidoostelijk huisje en bij
- Grote Oost 6 - links van de
muurpomp tegen de gevel van
de zijgevel van de achteraan bouw.
Pomp-wandplanken
Plaatsen van pomp-wandplanken
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van vroegere wand- of muurpompen zijn nog te vinden in de
Weeshuistuin in de hoek van de
gevelverspringing van de vleugel
langs de Turfhaven en in een
pompnis aan de rechter gevel van
het middenrisaliet van de St.
Cyriacus- en Fransiscuskerk
aan het Grote Noord.
Goten en regenpijpen
Sinds de middeleeuwen liep in
Amsterdam op 4 voet afstand,
evenwijdig aan de rooilijn meestal
een goot van veldkeitjes, klinkers,
e.d., later ook wel van natuursteen.
In Monnickendam bijv. is nog heel
duidelijk een dergelijke niet afgedekte verdiepte gootstructuur van
metselwerk te zien. In Hoorn zal
de toestand in wezen niet anders
zijn geweest. De strook van 4 voet
tussen gevel en goot vormde tevens
het stoepengebied. De grondgoten
in de osendroppen, de ±40cm
brede ruimte tussen de zijgevels
van huizen, mochten op deze stenen straat- of stoepgoten het
'dropwater' van de rieten daken
lozen. De stenen straat- of stoepgoot werd daardoor ook wel 'gootsteen' genoemd. Thans verstaan
wij hieronder de (stenen) druip- of
lekbak onder een kraan.
Als de rieten daken werden vervangen door pannendaken werden
deze tevens voorzien van dakgoten.
De dakgoten waren verlengd met
±4 voet buiten de gevel tot boven
de straatgoot. Dit uitstekende deel
fungeerde dan als spuwer. Toen
men in staat was voldoende waterdicht metselwerk te maken, mede
aangezet doordat het grondwater
in de put (te) verontreinigd kon
zijn, ontstond de overgang naar het
maken van ondergrondse regen waterbakken of waterkelders.
Tevens luidde dit het ontstaan in
van de regenpijp als toevoerleiding
van dak naar regenwaterbak en het
verdwijnen van spuwers aan huizen.

Wat hoofdvormen betreft, kennen
we de mast-, blok- en bakgoot.
Oorspronkelijk waren deze meestal van eikenhout. De mastgoot
heeft een halfcirkelvormige uitgeholde dwarsdoorsnede en de blokgoot een rechthoekige. De bakgoot, zoals die aan de voorgevel
van Bierkade 10, is samengesteld
uit delen (planken)
De binnenkant werd wel bestreken
met verf of teer of bekleed met
loodslabben, later met koper of
zink. Deze houten goten werden
vroeger ook wel met sterk afschot
langs de gevels, bijv. Bierkade 10,
in de richting van de waterverzamelplaats aangebracht, waardoor
de goot tevens de funktie kon hebben van 'regenpijp'.
Houten 'pijpen' hadden een vierkant of rechthoekig dwarsprofiel
van planken, zoals dat van de houten orgelpijp. Luxere echte pijpen
werden van lood gemaakt, later
van koper, na 1840 ook van zink en
gietijzer. De loden pijpen konden
in grote bochten over het gevelvlak
zijn geleid, bij voorkeur aan de
achtergevels zoals nog aan de binnentuingevel van het St. Ceciliaklooster en aan de tuinzijdegevel
van de vleugel langs de Turfhaven
van het Weeshuis. De panden
West 41 en Grote Noord 13
hebben nog gietijzeren goten.
Bronnen:
Gietijzer in Nederland
Meindert Stokroos,
- Lood in Nederland - Meindert
Stokroos,
- Bouwen in Amsterdam - H. J.
Zantkuyl,
- Ornamenten van Huis en Hof
II - J.H. Kruizinga.
Foto's: Foto 1: Rijks Dienst
Monumenten Zorg. Overige: H.
Overbeek en F. Zack. Tekeningen:
H. Overbeek.

De pomp van het Breed, met gaslantaarn, op pagina 93 tweede kolom genoemd in het hieraan voorafgaande artikel, domineerde deze karakteristieke straat van neringdoenden nog zo'n 130 jaar geleden. Geheel rechts het uithangbord, waarop vermeld: 'De goedkope Ijzer- en
Houthandel]. Blokker'. Dit was de eerste zaak (nr. 22 en 24) van Jacob Pzn. uit 1896.
Uiterst links het begin van de Dubbele Buurt - toen nog wel Kermelksteeg genoemd - en op de achtergrond Café en Uitspanning 'De
Keizerskroon' met de keurig geschoren rij linden ervoor. (tekst uit: ''Hart van Hoorn").

Lezers schrijven
Geachte redactie,

Geachte redactie,

Ik heb ons Kwartaalblad weer met
interesse en veel plezier gelezen,
mijn complimenten.
In de lijst Stadbeeld viel me alleen
op dat door het fout schrijven van
één woord een serieus bedoelde
aantekening nogal belachelijk
wordt: Bij Draafsingel 57-59 staat:
'staat er weer prompt bij.' Prompt
moet hier toch pront zijn, zou ik
zeggen. Aangezien deze teksten
soms zeer lang meegaan (zie Zon
11, daar woonde mijn oma in haar
jeugd, en ik denk steeds als ik het
zie, als ik geld had kocht ik het)
lijkt het me zaak om ook buitenissige woorden goed te spellen voor
de betere uitstraling.
Klinkt misschien erg betweterig,
maar zo is het niet bedoeld.
Ik lees Oud Hoorn altijd met veel
interesse,
Met vriendelijke groeten,
Immie van Kalken Amsterdam

In februari op de 90ste verjaardag
van mijn moeder, Dieuwertje
Baart-Hes, zong zij samen met
haar twee zusters ( mevr. SpoelderHes en mevr. De Heer-Hes) een
oud liedje, dat zij van huis uit kenden, omdat het door hun moeder
(de inmiddels overleden oma Hes)
werd gezongen. 'Thuis' was eerst
Schagen, daarna Heerhugowaard
en later Hoorn.
Het liedje heet: 'Het luciferdoosje'
en stamt mogelijk uit de 19e eeuw,
maar harde gegevens ontbreken.
Wie kent dit liedje of weet meer
over de oorsprong ervan?
Zo zijn er nog meer (zeer) oude
liedjes, die hun oorsprong hebben
in Hoorn, West- Friesland of
elders. Deze liedjes dreigen verloren te gaan, omdat ze alleen maar
bij de zeer ouderen onder ons bekend zijn. Liedjes, waarvan waar-

schijnlijk nooit grammofoonplaatopnamen zijn gemaakt, maar die
vooral thuis of bij feestelijke gelegenheden gezongen of gespeeld
werden. Wie kent dergelijke liedjes en is bereid deze, indien mogelijk, voor te zingen. Ook kunt u
reageren tijdens het radio Hoorn
programma van Kees Knol
'Hoorn, huizen, straten, mensen',
iedere zondagochtend te beluisteren tussen 9 en 10 uur 's morgens.
Uw reactie is ook welkom op ons
internetadres:www. radiohoorn.nl
of op mijn emailadres:
jan.baart@hccnet.nl.
Uiteindelijk kunnen geschikte
opnamen, met toestemming, uitgezonden worden, maar in eerste
instantie gaat het om het bewaren
van het gezongen lied voor het
nageslacht.
mvg, Jan Baart
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Van de bestuurstafel
A.G.F. van Weel, voorzitter

van herverdeling en restauraties en
hebben de voormalige VOC-panden op de hoek van Onder de
Boompjes en de Pakhuisstraat hun
'oude' glorie herwonnen. De tweelinggevel staat opnieuw te schitteren in het historisch stadsbeeld, al
moet daar direct aan worden toegevoegd, dat het deel dat zich achter de gevel van nummer 21
bevindt, hard toe is aan een grondige opknapbeurt. De gemeente
Hoorn - eigenaar van het bedoelde
deel - buigt zich op dit moment
over oplossingen. Deze kunnen
liggen in het vrijmaken van eigen
restauratiegelden maar ook in de
overdracht naar een eventueel
andere restaurerende organisatie.
Misschien is deze klus iets voor de
Stichting Stadsherstel Hoorn?
Theater Het Pakhuis, de huidige
huurder, zal blij zijn wanneer 'hun'
theater wordt aangepakt.

Onder de Boompjes 21, voegwerk hersteld in pand Oud-Hoorn.

Een nieuwe mijlpaal
De oplettende voorbijganger van
de panden Onder de Boompjes 21
en 22 zal het niet zijn ontgaan: ook
102

de z.g. Oud Hoorn-gevel van
nummer 21 is onlangs opnieuw
gevoegd. Daarmee is een eind
gekomen aan een langdurig proces

Wat ook geregeld is, is de compen satieruimte voor Oud Hoorn die
toegezegd is bij de herverdeling.
Een deel van de voormalige zolderruimte van Oud Hoorn van
vóór 1998 is door de gemeente
toegezegd aan de vereniging.
Overleg met de huidige gebruiker
heeft ertoe geleid dat die ruimte
binnenkort wordt ingericht ten
behoeve van de Publicatiestichting
Bas Baltus. Die stichting kon tot
nu toe haar boekenvoorraad opslaan in het Oost-Indisch Pakhuis.
Het bestuur van Oud Hoorn heeft
de publicatiestichting nu de nieuwe ruimte aangeboden, waarmee
de stichting bijzonder is ingenomen.
Een kleine verbouwing en verhui zing zal binnenkort ook deze fase
afronden.

Oud Hoorn pleit voor handhaving van de authenticiteit van het havenfront en voor een verbod tot verdere commercialisering.

Najaarsledenvergadering
Zaterdag 14 oktober 2006 begint
om 10.00 uur in de dan hopelijk
bonte knaagkevervrije Oosterkerk
de najaarsledenvergadering. U
heeft de uitnodiging bij dit kwartaalblad ontvangen. Naast de
gebruikelijke agendapunten besteedt de vergadering aandacht aan
Oud Hoorns bijdrage(n) aan de
viering van 650 jaar stad en aan de
ideeën die er leven om het
komend jaar de viering van het 90j arig bestaan luister bij te zetten.
Beide feestelijke activiteiten zullen
veel organisatorische en financiële
inspanningen van de vereniging als
geheel vragen. Daarnaast wordt de
jaarlijkse onderscheiding uitgereikt. Bij het agendapunt 'Bestuurssamenstelling' neemt de vereniging afscheid van de huidige
voorzitter en zal zij zich, geheel in
overeenstemming met de net
nieuwe statuten, moeten uitspreken over de kandidaat-voorzitter.
Kadernota Bestemmingsplan
Hoorn Binnenstad
de
gemeente reageert
De Kadernota heeft van 24 no-

vember 2005 tot en met 1 februari
2006 ter inzage gelegen. Er zijn
acht inspraakreacties ontvangen:
vier individuele en vier namens
organisaties waaronder die van de
Vereniging Oud Hoorn. Even ter
herinnering: het bestuur van Oud
Hoorn heeft tweemaal schriftelijk
gereageerd op de inhoud van de
nota, de laatste maal in j anuari
2006 naar aanleiding van een
hoorzitting met de leden. Op zich
wekt het enige verbazing dat op
zo'n wezenlijk document over de
toekomst van de historische stad
zo'n bescheiden aantal reacties is
binnengekomen. Dat zegt iets over
de huidige tijdgeest en misschien
wel iets over de ontwikkeling in
het vertrouwen van de Hoornse
bevolking in de politiek. Een
typisch zinnetje in de begeleidende
brief markeert dat: "De inspraakreacties geven geen aanleiding de
uitgangspunten in de kadernota te
wijzigen". Is hier sprake van
bestuurlijke arrogantie of weet
men ten stadhuize gewoon wat het
beste is voor de toekomst van de
binnenstad? Inspraak dreigt zo een
farce te worden, een rituele dans

waaraan het bestuur nu eenmaal
wettelijk moet voldoen.
In haar schrijven aan de Hoornse
raad (Eindverslag 'Inspraak Kadernota Bestemmingsplan Hoorn Binnenstad) van 31 mei, merkt het
college van B&W op dat de reacties inhoudelijk sterk verschillen en
aangeven hoezeer de belangen van
de diverse organisaties en personen
in de binnenstad uiteenlopen.
Het gaat op deze plaats te ver om
alle reacties van het gemeentebestuur op onze opmerkingen te verwerken. Om de leden toch goed te
informeren, houden we het hier
bij de belangrijkste. We zullen
ervoor zorgen dat het volledige
eindverslag in het Oost-Indisch
Pakhuis voor een ieder ter inzage
ligt.
1. Wij vinden dat de nota te wei-

nig aandacht heeft voor het
monumentale karakter en dat
dit aspect erg technocratisch
wordt afgedaan. Oud Hoorn
bepleit dat het monumentale
karakter c.q. de notie Beschermd Stadsgezicht als kern kwaliteit prominent wordt
benoemd.
Het bestemmingsplan dient de
waarde van het Beschermd
Stadsgezicht te beschermen. De
Monumentenwet doet dat al voldoende voor de rijksmonumenten.
Voor het bestemmingsplan is het
meer de taak om de gemeentelijke
monumenten en de beeldbepalende
panden te beschermen in samenhang
met de gehele stedenbouwkundige
structuur.
2. Wij vinden dat de economische
functie, de woonfunctie en het
toerisme dienen te worden
getoetst aan de bijdragen die zij
leveren aan de versterking van
het Beschermd Stadsgezicht. De
nadruk moet o.i. worden gelegd
op de kleinschaligheid en het
monumentale karakter van de
stad.
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Het college reageert hierop nauwelijks inhoudelijk: "Duidelijk moge
zijn dat de functionele structuur niet
los kan worden gezien van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad."
3. Oud Hoorn bepleit minder
spreidingsmogelijkheden van
winkels over een groter gebied
dan nu het geval is. Sta niet
meer en grotere winkels toe in
het concentratiegebied.
Het is de bedoeling om binnen
Centrumgebied I de winkels te concentreren. Het toestaan van meer en
grotere winkels in dit gebied, kan de
aantrekkelijkheid van het gebied
versterken.
4. Oud Hoorn wijst het samenvoegen van panden tot 600 m2 af.
De voorgestelde liberalisering
doet afbreuk aan het monumentale karakter.
Nu geldt een samenvoegingsmaximum van 200 m2 en een breedte van
maximaal 10 meter. Om verschraling van het winkelaanbod te voorkomen en om de schaal van de binnenstad te respecteren wordt nu een
maximum van 600 m2 voorgesteld
op de begane grond: kleiner vloeroppervlak is voor een aantal publiekstrekkers in Centrumgebied I en II
economisch geen kwaliteitsverbetering. Het individuele karakter moet
daarbij zowel qua interieur als qua
exterieur wel zichtbaar blijven.
5. Oud Hoorn pleit voor handhaving van de authenticiteit van
Hoorns havenfront en het con sequent verbieden van verdere
commercialisering daar (de economische verbindingszone tussen haven en binnenstad).
Centrumgebied ill moet aantrekkelijker worden als loopgebied en het
toestaan van kleine winkeltjes tot
maximaal 50 m2 helpt daarbij.
Overigens blijft de woonfunctie de
hoofdfunctie.
6. Oud Hoorn pleit ervoor dat
woonboten op termijn bij voorkeur uit het stadsbeeld dienen te
verdwijnen. Er moet een ont104

Oostereiland. Er is nog veel onduidelijk over de toekomst van dit gebied. Wat zijn de politieke uitgangspunten?

moedigingsbeleid gevoerd worden.
Uitgangspunt is de bestaande locaties (13 langs de Tutjhaven en de
Slapershaven) voor woonboten te
handhaven en geen nieuwe locaties
aan te wijzen. Het bestemmingsplan
biedt straks een strak kader voor ligging en maatvoering passend bij de
beeldkwaliteit van het Beschermde
Stadsgezicht. Het is niet de bedoeling een ontmoedigingsbeleid te voeren.
De Hoornse raad heeft het
Eindverslag vastgesteld in haar vergadering van 20 juni jl. Vervolgens
wordt begonnen met het opstellen
van een eerste concept van het
voorontwerp-bestemmingsplan
Binnenstad. Dit voorontwerp
wordt in het kader van het artikel
10 BRO-overleg, ook weer voorgelegd aan Oud Hoorn. We zullen de
vinger aan de pols blijven houden,
ondanks de teleurstellende reacties
van het college van burgemeester
en wethouders. Hoorn schuift
weer een beetje de verkeerde kant
op en beseft nog steeds onvoldoen -

de de uniciteit van haar historische
kwaliteit. Daar zullen generaties
na ons spijt van krijgen.
Oostereiland
Veel (bestuurs)leden van Oud
Hoorn gaven in juli in Het Park
blijk van hun belangstelling voor
de mogelijke her-ontwikkelingen
op en rondom het Oostereiland.
Veel organisaties, projectontwikkelaars en particulieren presen teerden daar hun toekomstdromen
voor de toekomstige inrichting,
ieder vanuit het eigen perspectief
en belang. Oud Hoorn deed welbewust niet mee aan deze exercitie.
Er is in onze ogen nog zoveel
onduidelijk over de toekomst van
dit gebied, politieke uitgangspunten kennen wij niet, wat heeft het
vorige college gedaan c.q. toegezegd, hoe zit het met de vermaledijde bereikbaarheid (is daar nu
wel of geen wetenschappelijk rapport over?) en wie krijgt of heeft
het daar voor het zeggen?
Oud Hoorn is en blijft van mening
dat er allereerst een stap terug

moet worden gezet en dat een
ideeënmarkt pas echt interactief
zinvol wordt wanneer er niet door
jan en alleman lukraad als ongeleide projectielen met de wildste
gedachten kan worden geschoten
in de vorm van een soort vrijblijvende brainstormsessie. Bezigheidstherapie, daar heeft het veel
van weg. "Keep the people happy!"
Oud Hoorn heeft er bij het college
op aangedrongen om als college en
gemeenteraad eerst een aantal duidelijke uitgangspunten te formuleren voor de eventuele herontwikkeling van dit kwetsbare
gebied.
Op grond van onze doelstellingen
geven wij de raad daarbij het volgende mee:
,.._ instandhouding en verbetering
van het huidige eiland met een
gelijke verdeling van rood
(=bebouwing) en groen (=groen
en water);
,.._ handhaving van de huidige
monumentale gebouwen en de
structuur van de bebouwing;
,.._ geen andere toegang creëren
dan de huidige en daarop de
invulling van de functies afstemmen;
,.._ functies toevoegen die een verbetering inhouden van de
gebruiksmogelijkheden van het
eiland (oorspronkelijk Schuiteneiland geheten), zoals maritieme, havengerelateerde en
museale functies;
,.._ verbetering van de fiets- en
wandelroutes naar en op het
eiland.
Oud Hoorn spreekt zich nadrukkelijk niet uit over randvoorwaarden als budgettaire neutraliteit
voor de gemeente, omdat wij van
mening zijn, dat er eerst een debat
moet komen over de uitgangspun ten. Laat niet de financiële middelen de inhoud van de planontwikkeling bepalen!

Voorontwerp Bestemmingsplan Schelphoek 2006
Oud Hoorn kan zich vinden in de
ontwikkeling van het plangebied,
ter versterking van de economische en recreatieve functies van
onze gemeente. Uiteraard letten
wij bij onze reactie op het voorontwerp in het bijzonder op de
bescherming van historische en
cultuurhistorische aspecten. In dat
licht hebben wij op 5 juli onze
schriftelijke reactie aan het college
gezonden. Samengevat vraagt de
Vereniging Oud Hoorn het volgende:
• minder aantasting van de weidsheid van het gebied, zowel vanaf
het water als vanaf het land.
Aandacht voor en bescherming
van de grootschalige openheid;
• Bebouwing niet hoger dan 6
meter, zoals het MER-advies
luidt, zowel voor de waterwoningen als voor de bebouwing
op het land;
• Juridisch sluitend vastleggen dat
in ruimtelijk opzicht geen uitbreiding van het aantal waterwoningen mogelijk is;
• Inschakeling van de Monumentencommissie inzake de
bescherming van het waarde-

volle silhouet van de stad;
• Geen aantasting van het provin ciale monument van de Westfriese Omringdijk;
• Ingeval van het ontdekken van
historische wrakken Hoornse
organisaties betrekken bij de
berging en het beschikbaar stellen van middelen ter conservenng.
Zie ook: www.oudhoorn.nl
Akties
In het kader van onze niet aflaten de strijd om het behoud van de
zaagtandconstructies in het voormalige TSH-gebouw op de hoek
Liornestraat/Johannes Poststraat,
heeft de vereniging een alleraardigst fotohoekje uitgebracht
over dit monumentale gemeentelijke complex. Zolang de voorraad
strekt, is het boekje voor € 5.verkrijgbaar in de winkel van
het Oost-Indisch Pakhuis. Oud
Hoorns voorzitter overhandigde
dit boekje in juni aan wethouder
Cees van der Maat, ooit leerling
van de Technische School Hoorn
en ontwerper van de karakteristieke letteraanduiding op de voorgevel. Ook de wethouder zei veel te
voelen voor het behoud van in

Oud Hoorns voorzitter overhandigde het boekje over de Technische School Hoorn in juni
aan wethouder Cees van der Maat.
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ieder geval de 'zaagtanden', al was
het maar vanuit persoonlijke emotionele motieven. Er breekt een
heel klein beetje licht door in deze
problematiek. De invulling van
het TSH-complex wordt opnieuw
behandeld in de gemeentelijke
commissie StadsOntwikkeling en
LeefOmgeving (SOLO) omdat bij
de vorige behandeling het advies
van de monumentencommissie
geen deel uitmaakte van de
beraadslagingen. Oud Hoorn zal
zich blijven hard maken voor het
behoud. Nog meer aktie is op zijn
plaats! Opnieuw dreigt een monu mentaal pand gelegen in de eerste
schil te worden geofferd aan de
stedelijke vooruitgang.
Het bestuur heeft besloten om in
geval van afwijzing van onze
bezwaren tegen plaatsing van de
kiosk annex openbaar damestoilet
in het Oosterplantsoen niet verder
de gerechtelijke weg te kiezen
maar wel aandacht te blijven vragen in de pers. Bouw bij de volière
aan de overkant is geen alternatief.
In het kader van de Open Monumentendag 2006 is in de tentoon stellingsruimte van het OostIndisch Pakhuis een tentoonstelling opgesteld over het thema:
Feesten in Hoorn. Met behulp van
materiaal van Arie van Zoonen en
het Westfries Museum heeft
bestuurslid Liesbeth van Apeldoorn ondersteund door familiale
hulp, er een pracht van een expositie van gemaakt. U bent van harte
welkom op de dinsdag, de donderdag en de zaterdag.

De monumentencommissie
Oud Hoorn heeft het college
schriftelijk laten weten, dat wij onder voorwaarden - geen bezwaar hebben tegen de beoogde
samenvoeging van de monumentencommissie en de welstandscomm1ss1e Binnenstad. Tevens
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respecteren wij het voornemen te
komen tot een onafhankelijk voorzitter van die samengestelde commissie. Oud Hoorn tekent daarbij
graag het volgende aan.
Wij vinden dat het primaat dient
te blijven liggen bij het takenpakket en de samenstelling van de
monumentencommissie. Met respect voor de werkzaamheden van
de welstandscommissie Binnen stad zijn wij van mening dat een
integrale benadering vanuit het
perspectief van de monumenten zorg aanzienlijk zwaarder moet
wegen dan de meer beperkte welstandsbenadering. Het gaat dan
om verantwoorde stedenbouwkundige invullingen in de monu mentale stad, om een beoordeling
van monumentale waarden van
panden en om concrete uitvoering
van het beleid inzake de monu menten. Dat betekent dat wij
ervan uitgaan dat de huidige
bezetting van de monumenten commissie leidend is. Wij kunnen
ons voorstellen dat aan de huidige
monumentencommissie 1 à 2
leden van de welstandscommissie
worden toegevoegd, evenals 1 lid
vanuit de gemeentedelen Blokker
en Zwaag. Oud Hoorn heeft het
college ook verzocht dat de vergaderingen van de commissie ambtelijk beter worden voorbereid opdat
de commissieleden hun adviseren de taken snel en adekwaat kunnen
vervullen.

Publicatiestichting Bas Baltus
Het is weer zover. De volgende
publicatie uitgebracht onder auspiciën van dit samenwerkingsverband staat op stapel. Medio september komt van de hand van drs.
J.P.H. van der Knaap - o.a. bekend
van het boek 'Uit de schemer van
Hoorns verleden' - deel 4 uit van
de Cultuurhistorische Reeks. De
auteur, erelid van Oud Hoorn,
heeft voor deze publicatie onderzoek gedaan naar de betekenis van

Maria voor en in de historie van
Hoorn en de ommelanden. Hij
heeft getracht om alle mystiek
rondom de Heilige Maagd in de
West- Friese geschiedenis te verduidelijken.
Het boekje telt zo'n 90 pagina's, is
rijk voorzien van afbeeldingen en
is in het Oost-Indisch Pakhuis verkrijgbaar voor de prijs van € 7,50.

Dit is de laatste keer
Dit is mijn laatste keer. Vanaf het
2e kwartaalblad van 1994 is de
rubriek 'Van de bestuurstafel' uit
mijn pen gevloeid. Nu ik in de
najaarsledenvergadering van oktober afscheid neem als voorzitter,
draag ik in het volste vertrouwen
die pen over aan mijn opvolger.
Het verzorgen van deze rubriek
alsmede die van Stadsbeeldbewaking heb ik altijd leuk, dankbaar en inspirerend gevonden.
Hartelijk dank aan de lezers voor
hun geduld voor de soms veel te
lange verhalen, dank voor de kriti sche kanttekeningen en het wijzen
op de onjuistheden en dank aan
alle (bestuurs)leden voor hun bijdragen en bemoedigende com mentaren.

Ton van Weel: voor de laatste keer achter de
bestuurstafel.

Nostalgisch bouwen aan de Draafsingel

Op dit moment vinden er achter de percelen Draafsingel 57-59/hoek Eikstraat volop bouwwerkzaamheden plaats. Dit heeft te maken met de
totstandkoming van het nieuwe woongebouw, bestaande uit 51 appartementen en dat de naam Residence Eikstaete zal krijgen. Daarnaast
worden op deze plaats vier vrijstaande woningen gebouwd. Zoals onzefoto laat zien, werd er aan het begin van de jaren '60 van de vorige eeuw
op deze plaats ook volop geheid. Alleen ging het toen op een heel wat primitievere manier. Desondanks heeft men toen kans gezien de grond
aardig vol te stoppen met beton. Het heeft dit jaar dan ook weken, zo niet maanden geduurd om de laatste restanten van de papierkelder en
fundamenten van de rotatiepersen van Drukkerij Noordholland uit de grond te halen. Uiterst rechts zien we nog juist de verdwenen kapelachtige woning van de kleinschalige landbouwer Veeken.
F.Z.
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Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen
Frans Zack

Het vergde heel wat inspanning om het dak van de Oosterkerk volledig met grote zeildoeken in te pakken.

Al vele jaren wordt één van de
fraaiste monumenten van Hoorn,
de Oosterkerk, belaagd door de
bonte knaagkever. Dit is echter een
dure kostganger die het bestuur
van de kerk liever ziet gaan dan
komen. De beestjes en hun nakomelingen hebben het voorzien op
het eikenhout van de kapconstructie van de kerk en hebben in de
afgelopen jaren voor honderdduizenden euro's aan schade aangericht. Tijdens de restauratie van
eind jaren '90 werd op verschillende plaatsen in de kerk behoorlijke schade geconstateerd. Toen
werd de kever bestreden door het
plaatselijk injecteren van de balken
met een bestrijdingsmiddel. Bij de
laatste inspectiebeurt waarbij de
kapconstructie uitgebreid werd
onderzocht, bleek dat het dier weer
over de hele kerk verspreid aanwe108

zig was. Tijd dus om over te gaan
tot drastischer bestrijdingsmaatregelen en wel de 'methode Wijhe'.
Het was Jacob Slegten die deze
methode voor het eerst met succes
toepaste bij een kerk in Wijhe. Bij
deze methode wordt de kerk
geheel ingepakt en wordt de temperatuur in de kerk opgejaagd tot
zo'n 55 tot 60 graden. In het voorgaande nummer van het kwartaalblad heeft John Lamers, oud-penningmeester van de Stichting
Oosterkerk, het een -en ander al
uitvoerig uiteengezet. En waar het
natuurlijk allemaal om gaat, zijn de
hoge kosten die deze ingrijpende
operatie met zich meebrengt. De
totale kosten worden geraamd op
bijna 500.000 euro waarvan de
Stichting Oosterkerk het bedrag
van 136.500 euro zelf moet zien op
te hoesten.

Eind juli j.l. was het zo ver en kon
de kerk worden 'ingepakt', hetgeen
een heel ongebruikelijk beeld gaf.
En ook binnen in de kerk was er
het nodige aan de hand. Alles wat
verplaatst kon worden was uit de
kerk gehaald en elders opgeslagen.
Wat niet verwijderd kon worden
werd zorgvuldig ingepakt om
beschadigen te voorkomen. Vervolgens werd een gigantische steigerconstructie aangebracht om ook
van binnenuit alles te kunnen isoleren. Bovendien moesten metersdikke buizen de warme lucht in de
kerk blazen.
Dit alles gaf een heel ongebruikelijk beeld van het monumentale
bouwwerk. De door Jan Plukkel en
mij gemaakte foto's geven een
beeld van hetgeen er zich in die
periode heeft afgespeeld in en rond
de kerk.

FotograafJan Plukkel waagde zich in het bakje dat door de
torenkraan omhoog werd gehesen. Deze expeditie leverde
unieke beelden van de ingepakte Oosterkerk op.

Hier een beeld van hetgeheel boven in de Oosterkerk waar
tegen de binnenzijde van het dak ook isolatiemateriaal werd
aangebracht.

Schrijlings gezeten op de vorst van het dak is een bouwvakker bezig met
het aanbrengen van de grote zeildoeken.

En hier gaat het allemaal om: de eikenhouten balken in de
nok van de Oosterkerk. De bonte knaagkever is er dol op.

Een onvoorstelbaar beeld van het interieur van de Oosterkerk.
Het heeft meer weg van het decor voor een James Bondfilm of
iets dergelijks.

Op dinsdag 1 augustus j.l. ging men officieel van start met het opwarmen van de kerk. Dit in aanwezigheid van genodigden en de pers. Hier
toont Dick Louwman een stuk aangevreten eikenhout van de kap uit de
kerk aan de verslaggevers van TV Noord-Holland.
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Mei 2006 t/m juli 2006
Christ Staffelen
Deze periode is het bestand van
het documentatiecentrum van
onze vereniging weer met een
flink aantal aanwinsten uitgebreid.
Ik vermeld allereerst een aantal
van de jongste aankopen. Zo is
daar de facsimile herdruk, uit
omstreeks 1935, van de uitgave
'Zuiderzee-Silhouetten' uit 1915.
Dit werk bevat het reisverhaal van
Tom Schilperoort, aangevuld met
de silhouette-tekeningen van E.
Bokhorst naar peilingen van G.S.
Vlieger. Bij dit boekwerk zit ook
een mooie overzichtskaart van de
Zuiderzee met daarop de peilin gen, verwijzende naar de silhouetten. Tevens treffen we daarop o.a.
ook de plaatsaanduiding aan van
alle witte, rode of groene lichten,
alsook de ondiepten in decimeters
langs de Zuiderzeekust.
Ons documentatiecentrum is nu
ook het complete standaardwerk
'Van gaand en staand want' van
Peter Dorleijn rijk. In vier fraaie
delen beschrijft Dorleijn hierin de
zeilvisserij voor en na de afsluiting
van de Zuiderzee.
Een bijzondere aanwinst is het
'West Friesch Prentenboek', uitgegeven door A. Egmond te
Enkhuizen. Dit boekje van vóór
1919 bevat 77 afbeeldingen, meest
foto 's. Ook staan er interessante
stukjes tekst in over Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en enkele
kleinere plaatsen. Alleraardigst zijn
de oude advertenties van zaken en
bedrijven uit Hoorn en Enkhuizen
waar vijf van de 54 bladzijden mee
gevuld zijn.
Ook een oudje is het boekje uit
1900 van P. Schuitemaker Jz.
'Hollands Noorderkwartier met
betrekking tot zijn waterstaat'. De
schrijver,
onderwijzer
te
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Barsingerhorn, geeft
hier "schetsen van
eenige belangrijke
Waterschappen
m
Noord-Holland, ten
dienste van het On derwijs en van Gemeente- en Waterschapbesturen".
Van de hand van dr. J.
Scheerder is het boek
'De Beeldenstorm'.
Overzichtelijk
en
goed leesbaar komen
de vele facetten van
de Beeldenstorm ter
sprake, zowel in de
oorzaken, het verloop
alsook het karakter
van deze historische
gebeurtenis van de
maanden augustus en
september 1566.
Dit jaar pas uitgekomen, dus erg nieuw is
het boek van o.a. Jan
Verhofstad met de
titel 'De geologische

stad - steeds natuursteen.' (Van
deze uitgave vindt u een beschrijving op blz. 111 van dit blad.)
Het boek is in te zien en ook te
koop in de winkel van Oud
Hoorn.
Vervolgens nog even aandacht
voor de schenkingen uit de afgelopen periode. Ik bedank de gulle
gevers van ganser harte.
Milja van Rijswijk, een van onze
gidsen, schonk ons een zeer uitvoerige studie van Fr. de Witt
Huberts met de titel 'De beul en
zijn werk'. In dit fraaie boekwerk
uit 1937 komen op goed leesbare
wijze en voorzien van vele, soms
niets aan de verbeelding overlaten-

Illustratie uit 'De beul en zijn werk'.

de illustraties - zie bijgaand voorbeeld - alle aspecten van de beul
als persoon en zijn werk aan de
orde.
Van Diana van der Hoogen kregen
wij het boek 'Met het oog op
onderweg'. In dit in 1974 uitgekomen boek met de veelzeggende
ondertitel 'Een tocht in woord en
beeld langs monumenten in Nederland, met dertien overzichtskaarten', geeft schrijfster Noortje
de Roy van Zuydewijn een goedverzorgde gelegenheid kennis te
maken met de schoonheid in en
geschiedenis van ons eigen land.

Een heel erg leuke schenking ontvingen we van de 11 jarige Julius
Oud, leerling uit groep 7 van de
Mariaschool in Hoorn.Julius heeft
een erg fraai werkstuk gemaakt
met de titel 'Poorten en torens in
Oud-Hoorn'. Ik vind het erg leuk
op te mogen merken dat zo'n
jonge stadgenoot al zoveel liefde
voor Hoorn heeft, dat hij een
onderwerp als dit heeft willen uitwerken.
Jan Piet van der Knaap schonk ons
het boek 'Rembrandt en Geertje
Dircx'. In deze uitgave uit 1965

Uit de Pakhuiswinkel
In deze rubriek willen w~ aandacht schenken aan boeken, die of
nieuw zijn uitgekomen of die op
het moment van uitgave van het
kwartaalblad aktueel zijn en te
koop zijn in onze winkel.
Wij starten met de bekende historische heldenroman 'Hoorn voor
den Prins'.
'Hoorn voor den Prins' van de
auteur G. Holle is door zijn kleinzoon Hans Rijswijk in een kleine
oplage opnieuw uitgegeven.
Het verhaal speelt zich af in de
periode van 1567 tot 1573, waarin
de strijd van de Geuzen tegen de
Spaansgezinden en de overgang
van de stad Hoorn naar de Prins
van Oranje in romanvorm wordt
beschreven.
Deze jongensroman zal voor vele
ouderen een nostalgische herinnering oproepen. Vooral ook omdat
deze uitgave in de oorspronkelijke
vorm en tekst is uitgegeven.
Wij hebben nog enkele exemplaren van dit boek voor de liefhebber
in de verkoop. De prijs bedraagt
€ 25,00.
Als tweede boek 'De Geologische
Stad'.

Dit jaar uitgekomen, dus erg
nieuw is het boek van Jan Verhofstad, Jan van den Koppel en enkele
gastauteurs. In deze uitgave treffen
wij een schat van wetenswaardigheden aan over de gesteenten, die
ons in het dagelijkse leven omringen. Naast de verschillende soorten, het ontstaan, de verschijningsvorm en het gebruik ervan, komen
ook de fossielen ter sprake, die
men in de toegepaste gesteenten
zoal kan zien. Een geologische gids
door twaalf Nederlandse steden,
waaronder ook Hoorn, geeft ons

beschrijft Mr. Dirk Vis de relatie
tussen Rembrandt en zijn tweede
vrouw Geertje. Voordat ze bij
Rembrandt kwam, heeft de waarschijnlijk uit Edam afkomstige
Geertje enige tijd in Hoorn
gewoond. Vandaar dat er in dit
400ste geboortejaar van Rembrandt in de plaatselijke bladen al
enkele malen aandacht is geschon ken aan deze relatie. Voor zover
het laatste nieuws uit het documentatiecentrum. Voor vragen,
opmerkingen, schenkingen en
anderszins kunt u mij bellen op
nummer 0229-235227.

Henk Halsema
de mogelijkheid de theorie uit het
boek te toetsen aan de genoemde
praktische toepassingen. De prijs
van dit boek bedraagt€ 14,95.
U kunt deze boeken onder vermelding van naam, adres, woon plaats en titel van het boek ook per
telefoon of e-mail bestellen. Wij
zullen tot toezending overgaan als
de prijs van het boek vermeerderd
met de portokosten, is overgemaakt op girorekening 722954
t.n.v. Vereniging Oud Hoorn. Zie
voor adressen e.d. het colofon op
het binnenblad, pag. 90.

Eén van de vrijwilligers, de heer Willems, die op de zaterdagen de winkel 'bemant'.
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Verslag van de voorjaarsledenvergadering
19 april 2006) Oosterkerk te Hoorn
P.M. Huisman, secretaris
Aanwezig: de bestuursleden Van
Weel (voorzitter), Huisman (secretaris), Spiekker (penningmeester),
Faber, van Apeldoorn, Bronkhorst
en Floris en 41 leden.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen van
harte welkom, in het bijzonder de
aanwezige ereleden. Hij merkt op
dat wij nu nog terecht kunnen in
de Oosterkerk. Binnenkort gaat de
kerk enkele maanden dicht. Het
gebouw wordt dan ingepakt vanwege de bestrijding van de bonte
knaagkever. Wij hopen dat de kerk
weer toegankelijk is voor de
najaarsledenvergadering op 14
oktober a.s.
Voorts attendeert de voorzitter op
de ledenexcursie, die op 24 juni a.s.
wordt gehouden, met als thema
'Westfries'.
De voorzitter maakt melding van
de afberichten: mw. Heleen Pijl,
bestuurslid Coen Droog, mw. M.
van Schaik en erelid Albert de
Graaf Mw. Marjolein Kavelaars en
de heer Ruud Overweel hebben
verzocht om de ledenvergadering
niet meer te laten samenvallen met
de vergadering van het Overleg
Leefbaarheid Binnenstad. Dit
overleg vergadert elke 3e woensdag van de maand. De voorzitter
zegt toe met dit verzoek rekening
te houden bij de planning van de
vergaderdata.
Verder deelt de voorzitter mede
dat het bestuur op basis van de
thema-avond in januari 2006 een
reactie heeft opgesteld over de z.g.
kadernota voor het bestemmingsplan Binnenstad. Voor Oud Hoorn
is de versterking van het beschermde stadsgezicht het belang112

Er wordt weer flink gestemd in de Oosterkerk.

rijkste uitgangspunt. Alle functies
in de binnenstad (zoals de economische functie, de woonfunctie,
het toerisme) moeten volgens Oud
Hoorn beoordeeld worden op hun
bijdrage aan de versterking van het
monumentale karakter van de
stad.
Dit standpunt zal het bestuur ook
nog eens onder de aandacht brengen van de nieuwe wethouder voor
monumentenzorg, de heer Cees
van der Maat. Binnenkort heeft
het bestuur een eerste ontmoeting
van de nieuwe wethouder. Daarbij
zal het bestuur een aantal onderwerpen aan de orde stellen, die
voor de vereniging belangrijk zijn.
Behalve het monumentenbeleid
en de kadernota zullen wij ook de
ontwikkelingen in het Oosterplantsoen, het terrassenbeleid, de
plannen voor het oude Schouwburgterrein, de ontwikkelingen
aan het Pelmolenpad en de verga deringen van de monumenten commissie op de agenda plaatsen

en de wethouder daarover een
standpunt vragen.
Naast de thema-avond in januari
hebben wij recent samen met het
Architectuurcentrum een avond
georganiseerd met als thema
'Nieuwbouw in de historische
stad'. Vanavond zal bestuurslid
Liesbeth van Apeldoorn na de
pauze voor u een presentatie houden over dit onderwerp.
Verder heeft het bestuur de stem
van Oud Hoorn laten horen tegen
de plaatsing van windturbines aan
de rand van Hoorn 80 en hebben
wij bezwaar gemaakt tegen de
fictieve monumentenvergunning
voor de bloemenkiosk in het Oosterplantsoen.
Het bestuur heeft ideeën ingediend voor de viering van Hoorn
650 jaar stad. Ook zijn wij bezig
met de viering van het 90-j arig
bestaan van de vereniging in 2007.
Er is een jubileumcomité gevormd, die een aantal activiteiten
gaat voorbereiden.

Tenslotte meldt de voorzitter dat
de vereniging een vergunning
heeft ontvangen voor het voegwerk van de linkergevel van het
Oostindisch Pakhuis en hebben
wij als vereniging de beschikking
gekregen over bergruimte op de
zolder boven het theater Het
Pakhuis.

2. Verslag van de najaarsledenvergadering - kwartaalblad
2005/1
Het verslag wordt goedgekeurd,
met dank aan Marjan Faber, die
het verslag heeft opgesteld.
3. Jaarverslag 2005 - bijlage
bij de agenda
Met twee correcties, te weten
tweemaal 2006 veranderen in
2005, wordt het jaarverslag goedgekeurd onder dankzegging aan de
secretaris.
4. Financieel verslag 2005 kwartaalblad 2005/1
Het financiële verslag van de pen ningmeester geeft geen aanleiding
op het maken van opmerkingen.
Verslag van de kascontrolecommissie
De commissie bestond uit twee
leden, mw. Tine Eggers en de heer
Oscar Dekker. Deze laatste is geen
lid meer, zodat mw. Eggers alleen
de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Zij heeft de kas en stukken
in orde bevonden. De vergadering
verleent
de
penningmeester
decharge voor het gevoerde finan ciële beleid met 48 stemmen voor,
geen tegenstem en geen onthou ding.
De heren Harm Stumpel en
Sebastiaan Hol worden met algemene stemmen gekozen tot lid van
de kascontrolecommissie voor het
boekjaar 2006.
Begroting 2006
Ook over de begroting 2006 wor-

Voorzitter Ton van Weel bedankt Trudy de Rooy en Hieke Stapel voor hun inzet en betrokkenheid.

den geen opmerkingen gemaakt.
De begroting wordt met 47 stemmen voor, geen tegenstem en een
onthouding aangenomen.
Naar aanleiding van de vaststelling
van de begroting doet de heer Arie
Boezaard een oproep voor een
substantiële bijdrage van Oud
Hoorn aan de stichting Oosterkerk, b.v. € 10,- per lid. Bijna
30 jaar geleden heeft de vereniging
fl. 5.000,- als bijdrage verleend.
De oproep van Arie wordt ondersteund door de vergadering. Het
bestuur zal in de eerstkomende
bestuursvergadering een besluit
nemen.

Ingelast agendapunt: afscheid
van Trudy de Rooij en Hieke
Stapel als coördinatoren voor
de zomeravondwandelingen
De voorzitter geeft aan dat de
zomeravondwandelingen in belangrijke mate bijdragen aan het
gezicht van de vereniging naar
buiten. Het organiseren van de
wandelingen is één van de kernactiviteiten van de vereniging. De
wandelingen trekken elk seizoen
zo'n duizend belangstellenden.
Trudy en Hieke hebben de afgelopen jaren als coördinatoren veel

tijd en energie gestopt in een
goede voorbereiding in de vorm
van bezichtigingen, keuze van
onderwerpen, regelen van de
excursie voor de gidsen en allerlei
andere praktische zaken. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet,
hun tijd en hun betrokkenheid. Als
nieuw duo zullen Gerard Beemsterboer en Diana van den Hoogen
deze activiteiten overnemen. Hij
wenst hen succes toe bij hun werkzaamheden.

5. Bespreking voorstel wijziging statuten
De werkgroep statuten (bestaande
uit de heren Beemsterboer,
Louwman en Schaper) heeft in de
vorige vergadering verslag gedaan
van haar bevindingen en aan de
leden keuzes voorgelegd. De
besluiten van de vorige vergadering zijn voorgelegd aan de notaris.
Deze heeft de wijzigingen in de
statuten aangebracht en aangeboden aan het bestuur. Het bestuur
heeft de statutenwijzigingen
besproken in de vergadering van
januari 2006. Het bestuur heeft de
statutenwijzigingen met een enkele aanpassing goedgekeurd en nu is
het woord aan de leden. Via de
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website of in het Oostindisch
Pakhuis hebben de leden kennis
kunnen nemen van de wijzigingen.
Er zijn geen opmerkingen vanuit
de vergadering, waarna de voorzitter de wijzigingen in z'n geheel in
stemming brengt. 46 leden stem men voor, 1 lid stemt tegen en 1
lid onthoudt zich van stemming.
Daarmede zijn de statutenwijzigingen vastgesteld.

6. Bestuursverkiezing
Bestuurslid Coen Droog is statutair herkiesbaar. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en er zijn geen
tegenkandidaten ingediend. Bij
acclamatie wordt de heer Coen
Droog gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging Oud
Hoorn.
7. Rondvraag en sluiting
De heer Piet de Munnik stelt een
vraag over de verwijdering van de
'geeltjes' bij de herstrating van de
Nieuwstraat. Hij vraagt waarom
dit is gebeurd. Volgens de voorzitter heeft de gemeente Hoorn
besloten tot een eenduidige in richting van ,de binnenstad als
onderdeel van nota 'Hoorn, kern gezond'. De heer de Munnik vindt
dat de geeltjes weer zouden moeten terugkeren. Volgens de voorzitter zijn de meningen hierover ook binnen de vereniging - verdeeld, maar hij zal in het gesprek
met de wethouder melding maken
van de opvatting van de heer de
Munnik en zijn medestanders. Hij
kan niet garanderen dat de wethouder er iets mee wil doen.
De heer Harm Stumpel meldt, dat
bij de herinrichting van het Grote
Oost ook niets is gedaan met de
door de bewoners ingebrachte
ideeën. De voorzitter kan dit niet
beamen en ook niet ontkennen. Hij
weet wel, dat de herinrichting destijds is besproken in een ledenvergadering van Oud Hoorn en dat de
leden in meerderheid positief waren
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Na de pauze werd de presentatie van bestuurslid Liesbeth van Apeldoorn met aandacht
gevolgd.

over de herinrichtingsplannen van
de gemeente voor het Grote Oost.
De heer Gerard Beemsterboer
meldt dat er een schaalmodel van
een fluitschip beschikbaar is in
Den Helder. Het model heeft een
afmeting van 2,00 bij 0,65 meter
en is 1,80 meter hoog. De kosten
bedragen ca. € 500,-. Hij stelt
voor om het model - gelet op het
belang van het fluitschip in de
Hoornse geschiedenis - aan te
kopen en te plaatsen in de nieuwe
zaal van het verenigingsgebouw.
De voorzitter zegt toe in het
bestuur het voorstel van Gerard te
bespreken.
Mw. Trudy de Rooij vraagt aan dacht van het bestuur voor de protesten vanuit het havenkwartier
tegen de mogelijke ontwikkelingen op het Oostereiland. Het
bestuur zal op onderzoek uitgaan
en actie ondernemen, indien daartoe aanleiding is.

de historische stad. Zij doet dit aan
de hand van een digitale fotopresentatie van goede en slechte voorbeelden van z.g. inbreilocaties. Aan
de hand daarvan discussiëren de
leden over de gepresenteerde voorbeelden en over nut en noodzaak
van het formuleren van richtlijnen,
z.g. gouden regels voor bouwen in
een historische binnenstad. Het
bestuur zal zich op basis van de
gevoerde discussie beraden over
het opstellen van mogelijke richtlijnen.

Hierna wordt het officiële gedeelte van de vergadering afgesloten.
Na de pauze vindt de presentatie
plaats van bestuurslid Liesbeth van
Apeldoorn over het thema
behoud, sloop en nieuwbouw in

Trudy de Rooy vraagt aandacht voor het
havenkwartier.

Schildpadden in West-Friesland
dr. B.K.S. Koene
aende Burgers ontslagen te wesen
van haer eedt. Maer soo haer dit
niet gheworden mocht, vluchten
uyt de Stadt, ghelijck oock deden
verscheyden ander luyden, meest
vande treffelijckste, soo van middelen, als aensien. Twee vande
Burghemeesters, te weten, Mr. Jan
Binnenblijff ende Jan Berckhout
werden op den Dijck ghevolght
soo sy de Wester-poort uytgingen
en werden vande Burgers met bidden en smeken beweeght dat sy
weder inkeerden. Maer den eenen
trock noch naderhandt wegh,
d'ander Jan Berckhout bleef'.

Op 23 augustus 1603 maakte notaris Codde te Enkhuizen het testament op van Geert Jans, weduwe
van Wouter Jacobsz. en poorters
der stede Hoorn. Haar handwerk
onder de akte• is:

l<Pi

Vanwaar dit merk? Voor een zuiver geometrisch - een veredeld
kruisje - lijkt het te complex. Een
gestileerde aanduiding van een
beroep of familienaam ligt meer
voor de hand. Het laatste blijkt het
geval te zijn, echter op een indirecte, verrassende wijze.
Geert Jans vermeldt in haar testament de namen van haar drie
zonen: Jacobs Woutersz., Frederik
Woutersz., en meester Jan Binnenblijff De laatste naam toont aan
dat de testatrice identiek is aan
Geertje Jans dr. Binnenblijff, een
dochter van de Hoornse regent
meester Jan Dirksz. Binnenblijff
Zij trouwde de houtkoper en sche-

pen Wouter Jacobsz. Haar zoon
Jan Binnenblijff" studeerde in
Leiden waar de latere Hoornse
kroniekschrijver Theodorus Velius
zijn studievriend was. Hij bekleedde van 1597 tot zijn dood in 1612
vele ambten in Hoorn, waaronder
een aantal malen het burgemeesterschap. Het wekt geen verwondering dat hij de familienaam van
zijn moeder aannam: haar broer
Dirk Jansz. Binnenblijff was in de
periode 1583-1606 herhaaldelijk
burgemeester en schepen van
Hoorn en haar vader Jan Dirksz.
Binnenblijff was daarvoor eveneens een belangrijk persoon in het
Hoornse stadsbestuur*
Hij was vanaf 1533 afwisselend
schepen en burgemeester. Hij trad
af toen Hoorn in 1572 de zijde van
prins Willem van Oranje koos.
Velius vermeldt daarover m Zl:Jn
Kroniek van Hoorn:*
"De Burghemeesteren, siende waer
de saken heen liepen, versochten

Deze Jan Dirksz. Binnenblijff was
waarschijnlijk een zoon van de
schepen Dirk Jacobsz. Binnenblijff
wiens naam voorkomt onder een
oorkonde* uit 1503. Wanneer
Geertje Jans. Binnenblijff in 1603
haar testament maakt, zijn telgen
uit het geslacht Binnenblijff dus al
minstens een volle eeuw vooraanstaande regenten in Hoorn.
De Binnenblijffs hebben in de
keuze van hun familiewapen blijk
gegeven van een zeker gevoel voor
humor. In toespeling op hun naam
voerden zij de schildpad als
wapendier in.
In 1597, zes jaar voor Geertje Jans
haar merk zet, hecht haar zoon Jan
Binnenblijff zijn zegel aan een
schepenbrief, met op dat zegel de
afbeelding van een verticaal geplaatste schildpad, op de rug
gezien. Het is dan niet moeilijk in
het merk van Geertje Jans een vereenvoudigde vorm van dezelfde
voorstelling te zien. Het zegel van
Jan Binnenblijff is beschreven door
Musschart*, maar door de auteur
niet teruggevonden in de Hoornse
archieven. Een latere Binnenblijff
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Dan verderfelijke genoegens des
geestes na te jagen.

(Hoorn, 1718) plaatst de schildpad
horizontaal, zie afbeelding*, met
als helmteken eveneens een schildpad.
Na draaiing tot verticale stand
leidt een weergave van deze afbeelding met een beperkt aantal rechte
lijnen inderdaad tot het handmerk
van Geertje Jans.
Een zoon van meester Jan Binnenblijff, Cornelis, studeerde evenals
zijn vader in Leiden. Rond 1616
schrijft hij enige versjes en spreuken in het album amicorum van
zijn mede-student Daniël de
Marez. Hij verluchtigt zijn bijdrage met zijn wapen: in blauw een
natuurlijke schildpad op groene
grond, helmteken hetzelfde dier*
Aardig is dat ook één der versjes,
geplaatst boven dit wapen, zin speelt op zijn naam. Het luidt,
met
Cornelius
ondertekend
Binnen-blijff
Titius est residere domi, studiisque vacare
Gaudia quam mentis perniciosa
seqm.
In vertaling:
Veiliger is het binnenshuis te blijven, en vrij te zijn van wensen

We hebben gepoogd aannemelijk
te maken dat het handmerk van
Geertje Jans moet worden opgevat
als een 'logo' gebaseerd op het
familiewapen. Het zegel van Dirk
Jacobsz. Binnenblijff op de oorkonde van 1503 is verloren gegaan,
zodat niet bekend is of het wapen
toen al werd gevoerd.
De laatste stap zou dienen te
bestaan uit een verklaring van het
ontstaan van de naam Binnenblijf
Helaas kan daarover slechts gespeculeerd worden. Vóór 1503 zijn
geen vermeldingen van de toenaam Binnenblijff gevonden. Ook
kennen wij geen omstandigheden
uit het leven van de eerst bekende
Binnenblijff die de keuze van zijn
toenaam zouden kunnen verklaren.
Als toegift kan nog worden opgemerkt, dat men in de Lutherse
kerk van Werkhuizen een tweede
geval vindt van het gebruik van de
schildpad op een sprekend wapen.
Eén van de twee wapens die op het
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Deze gevelsteen van een verticale schildpad is te bekijken aan het pand Grote Oost 32. De
Latijnse tekst eronder luidt: Bené qui latuit, bené vixit. In vertaling betekent dit: wie in het
verborgene heeft geleefd, heeft goed geleefd. Zou deze steen iets met de familie Binnenblijff
te maken hebben?
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orgel prijken, toont drie verticaal
geplaatste schildpadden. Blijkens
de feestrede* ter inwijding van het
orgel in 1782 werd dit wapen gevoerd door de toenmalige predikant Jacobs Drieluik. Vandaar drie
dieren die een huis met zich voeren. Dominee Drieluik was in 1759
naar Werkhuizen beroepen* van
zijn eerdere standplaats Dam. Bij
zijn trouwen* in Dam met Anna
Martin de Hartig (van haar is het
tweede wapen op het orgel) wordt
vermeld dat hij afkomstig is uit
Gouda. De collectie Musschart
bevat een beschrijving van het
zegel van Jacobs Driehuys te
Gouda op een brief die hij in 17 48
aan de Lutherse gemeente van
Rotterdam stuurde: drie verticaal
geplaatste muizen (!) Met de kop
naar rechts gewend. Het is aannemelijk dat in de lakafdruk een
schildpad niet van een muis te
onderscheiden was.

NOTEN
AWG= Archiefdienst Westfriese
Gemeenten te Hoorn;
CBG=centraal
Bureau
voor
Genealogie;
RANH=Rijksarchief in NoordHolland;
SAW=Streekarchief Waterland te
Purmerend.
1. AWG, oud-notarieel archief
848, notaris J. Codde, akte nr.
327 (23-8-1603). De testatrice
is de schrijfkunst machtig,
maar het mankeert aan haar
gezichtsvermogen: zij verklaart
'niet te cunnen sien om te
schrijven' en zet daarom haar
merk.
2. Het album Studiosorum der
Leidse universiteit bevat op
29 april 1587 de inschrijvingen
van
Johannes
Waltheri
Hornanus (dus Jan Woutersz.
van Hoorn).
3. en
Theodorus
Volkardi
Hornanus. De tweede is de

persoon die bekend werd als
TH. Velius, welke een zoon
was van Volkert Maertsz. Seylmaker en pas later de naam
Velius ging voeren.
4. In 'Bronnen tot de Geschiedenis der Leidse Universiteit,
uitg. dr. P. Molhuysen, 's Rijks
Geschiedkundige Publicatië,
deel 20, is op pag. 335* een in
1595 opgemaakte lijst van disputaties opgenomen. Daaronder komt op 23 maart 1594
voor: 'In utramque partem, per
Iohannem
Binnenblivium,
Hornanum'. (vert. 'een redenering voor en tegen, door Jan
Binnenblijff uit Hoorn'.)
5. Blijkens de opsomming van
Hoornse
ambtdragers
in
Velius' kroniek was dr. of mr.
Jan Woutersz. Binnenblijff in
1597 -1606 viermaal schepen
en in 1603-1610 tevens viermaal burgemeester. In 16081609 had hij zitting in de
Admiraliteit en in 1611-1612
was hij Staat-vertegenwoordiger voor Hoorn. Hij overleed
op 13 oktober 1612 ( notitie op
de lijst der presentiegelden
over mei 1612-april 1613 in het
Resolutieboek van burgemeesteren en vroedschap,AWG, oud
archief Hoorn, bergnr. 103) In
het aanhangsel 'Westfrisia' bij
de editie van 1648 van Velius'
Kroniek van Hoorn vindt
men, in het 'Verhael van verscheyden konsten en weten schap florerende in WestFrieslandt' een lofdicht op mr.
Jan Woutersz. Binnenblijff Dit
betreft een vertaling. Het
Latijnse origineel van de hand
van Velius is gereproduceerd
in Abbing's Geschiedenis der
stad Hoorn ( 1841 ), bijlagen,
pag.9.
6. De lijsten van Velius vermelden mr. Jan Dirksz. Binnenblijff in de periode 1533-1572.
Zie noot 7.

7. Negentien maal als burgemeester en dertien maal als
schepen. Zijn zoon Dirk Jansz.
Binnenblijff werd in 1583 tot
schepen gekozen, was in 15891606 elf maal burgemeester en
in 1584-1591 viermaal weesmeester. Hij werd in 1583 lid
van de Hoornse vroedschap.
8. Th. Velius, Chronijck van
Hoorn (editie 1648), pag. 188.
9. AWG, oud archief Hoorn,
regestnr. 1262 d.d. 20-3-1503
betreffende het St. Marienconvent.
10. CBG, collectie Musschart, sectie 63k.
ll. CBG, collectie Steenkamp;
bron RANH, Provinciale Atlas.

12. De bijdragen van Cornelis
Jansz. Binnenblijff in het
album van Daniël de Marez
zijn opgenomen in Abbing:
Geschiedenis der stad Hoorn
(1841 ), aantekeningen, pp. 118119. D e wapenbeschrijving is
ook aanwezig in de collectie
Musschart.
13. AWG, archief Ev. Lutherse
gemeente Enkhuizen, bergnr.
86.
14. Idem, correspondentie kerke raad, bergnr. 40.
15. SAW, kerkboek Lutherse
gemeente, Edam DTB 28, 159-1754.
16. CBG, collectie Musschart, sectie 57i.

OVERZICHT LEZINGEN SEIZOEN 2006/2007
Maandag 2 oktober
Mevr. C. J. Broer - Leven omstreeks het jaar 1000
Hoe zag Nederland er circa 1000 jaar geleden uit en hoe leefde men hier?
Dinsdag 7 november
Drs. L. N. H. Bakker - Vrouwenlisten
Niet alleen de bijbel maar ook de verhalen uit de klassieke oudheid of uit de
middeleeuwen staan er vol mee: de man die slachtoffer wordt van de sluwe vrouw.
Zondag 21 januari om 14.00 en om 16.15 uur.
Dick Bakker - Oude fi.lms van Hoorn
In dit jubileumjaar is het bijzonder aardig om te zien hoe men vijftig jaar geleden de stadsrechten in de stad vierde.
Let op: Om het voor ouderen makkelijker te maken is deze voorstelling op zondagmiddag.
Maandag 12 februari
Helen Gerretsen - Mijn kikkertje lief
Uit de brieven die de Texelse Aagje Luytsen schreef aan haar man die bij de VOC
voer. Zo houdt zij haar liefde voor de verre beminde levend. In het 18e eeuws
Nederlands met klassieke muziek.
Woensdag 21 maart
Drs. Joost Cox - 650 j aar stadsrechten van Hoorn
Wat betekende het krijgen van stadsrechten voor Hoorn? Wat stond er in de akte
van 1357 en wat veranderde er voor de inwoners van dat kleine stadje?
Jubileumlezing aan de vooravond van de viering van 650 jaar stadsrechten.
Dinsdag 24 april
Nog niet bekend.
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Zilveren knottekistje voor Westfries Museum
Frans Zack

Kort geleden werd het Westfries
Museum verrast met een legaat
met daaronder een zilveren knottekistje. Dit bijzonder fraaie kunstvoorwerp werd in 1675 vervaardigd door de Hoornse zilversmid
Claes Bel. Eeuwen geleden was het
de gewoonte dat een jongeman als
hij de hand vroeg van een meisje,
haar jawoord bezegelde met het
overhandigen van enkele zilveren
of gouden muntstukken. Een
gebruik dat overeenkomsten vertoont met de verlovingsringen
zoals wij die nu kennen.
Om het geheel nog aantrekkelijker
te maken, werden de geldstukken
in een fraaie doek gedaan. De pun ten van de doek werden in een
knoop (knot) gelegd. Het gebruik
ontstond om de doek met een losse
knoop het meisje voor te houden.
Als zij vervolgens de knoop aan trok, betekende dat haar jawoord.
Deftige families vonden een doek
om de munten in te bergen te een voudig. Men liet een ivoren of zilveren doosje maken, waarin de
geldstukken werden opgeborgen.
De zilversmid versierde de wanden
van het doosje met voorstellingen
en symbolen die betrekking heb-

Fraaie aanwinst voor het Wesifries
Museum: het zilveren knottekistje.
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ben op liefde en
trouw.
Op
het
Hoornse knottekistje
staan voorstellingen
van de kuise Jozef,
die zich niet liet verleiden door een
getrouwde vrouw.
Een ander tafereel
toont de bruiloft in
Kana, waar Jezus
water in wijn veranderde.
Verder ziet men een Mevrouw Dé Kaleveld van het Wesifries Museum presenteert
afbeelding
van hier de nieuwe ontvangst- en winkelruimte.
koning David, die
verliefd werd op de vrouw van zijn
altijd al een verkoopbalie, waar
commandant. Als vierde een
men een keuze kon maken uit een
aantal artikelen als boeken en
afbeelding van Suzanna, die tijdens
het baden door enkele oude man kaarten.
nen wordt bespied. De manier
waarop het kistje is gemaakt en
Door de nieuwe opstelling is er
gedecoreerd, toont het grote vakmeer ruimte ontstaan, waardoor
manschap van zilversmid Claes
het winkelaanbod aanzienlijk kon
Bel.
worden uitgebreid. Er is nu werkeHet Westfries Museum is bijzonlijk voor elk wat wils te vinden:
van souvenirs voor de toeristen tot
der gelukkig met dit legaat. Vooral
ook omdat het hier gaat om een
kostelijke replica's van zilverwerk,
typisch Hoorns stuk van hoge
17e eeuwse glazen of beschilderde
waarde, dat betrekking heeft op
doosjes. Maar er zijn ook grappige
een gebruik, dat alleen in Friesland
voorwerpen zoals een zilveren
en West-Friesland gekend werd.
lepel, die kon worden ingeklapt en
Dit is echter niet het enige nieuws
meegenomen voor als men was
vanuit het Westfries Museum.
uitgenodigd om pap te komen
Vermeldenswaard is ook, dat het
eten. Of een reiskandelaartje dat
museum sinds kort over een echte
uit elkaar kan worden genomen.
Aan de VOC herinneren miniamuseumwinkel beschikt. In de
afgelopen maanden werd de entree
tuur globes en kopieën van astrovan het museum aan een grondige
logische instrumenten. Nieuw in
restauratie onderworpen. Gedude collectie en speciaal voor de
rende deze periode werd de entree
verzamelaars zijn leuke vingerhoedjes met de afbeelding van het
tot het museum verlegd naar de
expositieruimte.
museum. En voor de buitenlanders
Deze verbouwing werd tevens
zijn er de echte Hollandse klompen, maar berekend op moderne
aangegrepen om het winkelgedeelte van het museum beter te
wonmgen en daarom uitgevoerd
presenteren. Naast de kassa was
in stof

J.4

Groepsfoto leverde enkele reacties op
Frans Zack

In het kwartaalblad van afgelopen
juni heeft u het interessante verhaal over Sophie Bronsveld van de
hand van oud-pastor Gerard Weel
kunnen lezen. Ter aanvulling van
dit verhaal plaatste de redactie
twee interessante foto's, waarvan er
één ging over de gaslevering aan
Wijdenes. Van slechts één persoon,
de heer EJ.M. Stumpel sr. staande
tweede van rechts, stond de naam
vast. Van alle verdere afgebeelde
personen was niets bekend.
Helaas ontbrak de tijd om uitvoerig navraag te doen en daarom legden wij deze foto ter beoordeling
voor aan de Historische Vereniging
Suyder Kogge. Daar heeft men de
foto bekeken en de reactie was:
"De burgemeester, duidelijk herkenbaar! Dat is de heer Palenstijn,
verder konden wij (de aanwezigen)
geen verdere personen thuisbrengen". Dit is dan ook hetgeen wij in
het onderschrift hebben opgenomen.
De heer Nobel uit Hoorn reageerde met het volgende: 'Jan Palen-

Genootschap). In 1927 zijn dorpen
Venhuizen en Hem aangesloten op
leidingnet Hoornse gasfabriek.
Wijdenes is toen vermoedelijk
meegenomen. In 1927 was burgemeester van Wijdenes de heer D e
Goede: een zwaargewicht van rond
150 kilo, die voortdurend met zijn
raad overhoop lag," aldus de
Westfriese journalist Jac Broersen
in 37e jaarboek (1970), blz. 53 van
Westfries Genootschap. De dikke
man, vijfde van links, met ambtsketen.

Burgemeester De Goede.

stijn Gz. was burgemeester van
Schellinkhout van 1 mei 1932 tot 4
september 1941 (blz. 20-21 van
jaarboek 2004 van Westfries

Volgens deze uiteenzetting van de
heer Nobel moeten we er dus van
uit gaan, dat de afgebeelde burgemeester de heer De Goede is.
Temeer daar ook de heer K. Groot
uit Hoorn bevestigde dat we hier
met de heer De Goede te maken
hebben.
We hadden gehoopt ook wat
namen te krijgen van andere personen, die op deze unieke foto
staan afgebeeld. Dat is dus tot nu
toe helaas niet gelukt.

Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland
Introductiecursus in het
Westfries Archief
Een cursus voor liefhebbers en nieuwsgierigen die geïnteresseerd zijn in historisch onderzoek in het streekarchief.
De cursus biedt u een eerste kennismaking met de voornaamste bronnen
voor onderzoek naar de geschiedenis
van huis en familie en voor dorps- en
stadsgeschiedenis en richt zich op de
vragen 'Wat is hier te vinden?', 'Hoe
zoek ik het?' en 'Wat kan ik met dat
materiaal? '
Tijdens de cursus zal aandacht worden

besteed aan de volgende punten:
- Een kijkje achter de schermen van
het archief;
- Toelichting op het gebruik van
inventarissen en toegangen;
- Kennismaking met en nadere toelichting op een groot aantal archiefbronnen, die voor het onderzoek van
nut kunnen zijn, zoals: bevolkingsregister, kadasteradministratie, notariële akten, belastingregisters, gemeenteverslagen, landbouwverslagen en archieven van kerk, school of
polder.

Locatie: Westfries Archief, Blauwe
Berg Se, Hoorn
Docent: Kees van der Wiel
Tijdstip: 10.00-12.30 uur
Duur: 3 lessen
Kosten: € 45,00
Data: maandag 15, 22 en 29 januari
2007
Er worden diverse cursussen gegeven door het Museaal & Historisch
Perspectief.
Bel daarvoor: 023-5531498.
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Mede gebaseerd op informatie vanuit
de gemeentelijke Monumentencommissie en de Welstandscommissie
1 september 2006

In het 'Eindverslag Inspraak Kadernota Bestemmingsplan Hoorn Binnenstad' heeft de gemeente gereageerd op de reacties. Lees verder de
rubriek: Van de bestuurstafel.

ALGEMEEN

Achter de Vest 48 t/m 56

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. 'inbreilocaties' voor nieuwbouw: Pelmolenpad, Stationsgebied en de
Holenweg. De beoogde grootse
ontwikkeling van het Stationsgebied is in de ijskast gezet.

Deze karakteristieke pandjes staan
er zo rustig bij, maar donkere wolken lijken zich boven hen samen te
pakken. Intermaris - eigenaar werkt aan plannen, mede in het
licht van de verkregen eigendom
van de woning van de voormalige
burgemeester. Aandacht vereist
van de monumentencommissie.
Oud Hoorn is ingenomen met de
nieuwe functie van de toegangspoort binnen de Amsterdamse
Stijl. De houten poorten zelf verdienen een meer verzorgde uitstraling.

De stad (gemeente Hoorn/
lntermarisHoeksteen) heeft plan nen om boven de volgende winkels
woningen te realiseren: de
Schoenenreus aan de Gouw (6
appartementen), Xenos (Nieuwstraat 7-9), de Fortis-bank aan de
Veemarkt, de winkelpanden van
Stumpel (Grote Noord 83-85),
Douglas (Grote Noord/Nieuwsteeg) en het V&D-pand aan het
Nieuwe Noord. Oud Hoorn heeft
de versterking van de woonfunctie
van de binnenstad altijd toegejuicht.
De uitgangspunten ten behoeve
van het nieuwe bestemmingsplan
voor de binnenstad zijn in de z.g.
Kadernota gepubliceerd.
Tegelijkertijd verscheen een nota
die het horecabeleid meer ruimte
wil geven. Oud Hoorn heeft tweemaal gereageerd op deze nota's
(101105 en 210106).
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(samen met Geldersesteeg ongenummerd) in circa 1970 verbouwd
tot één. De ondergevel is na 1970
verbouwd.

Achterom 95
(rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, windvaan
met paarden op de nok (stalhouderij). Pand kent een verwaarloosde
aanblik.

Achterstraat 17-21
Gemeente werkt mee aan de realisering van acht appartementen in
een hoog en fors nieuw gebouw.
Oud Hoorn kant zich tegen deze
grootschalige ontwikkeling in de
smalle Achterstraat. De panden 19
en 21 zijn inmiddels gesloopt.

Baadland
Achterom 17
(deel rijksmonument}

Oud Hoorn blijft standvastig pleiten voor een diepgaand historisch

Monumentenvergunning aangevraagd voor wijzigen van de kleurstelling van de aangebouwde galefl}

Achterom 29
Bedijfspand uit 1770 verkeert in
ernstige staat van verval. De topgevel is gepleisterd, op de vlucht
gebouwd. Tuitgevel met natuurstenen dekplaten op schouders en
segmentvormig fronton op de top
met het jaartal 1770. Boven de
ingang een getoogde pakhuisdeur
met stenen omlijsting, waarboven
een gesmeden hijsstaaf Inwendig
grenen balkenplafond, ondersteund door stijlen, om en om.
Aanvankelijk twee pakhuisjes

Achterom 29

onderzoek naar deze oorspronkelijk zeewerende dijk. We weten er
weinig over. Wie helpt ons?

Hoorn maakt zich ernstig zorgen
over de partij bomen rondom het
monumentale voormalige missiehuis.

beschrijvingen van de individuele
panden. De monumentencommissie ondersteunt deze ontwikkeling
van harte merken wij.

Blokker

Draafsingel/Eikstraat

Restanten van het voormalige
klooster Bethlehem uit 1475 opgegraven. Expositie in augustus en
september in de NH-kerk aan de
Westerblokker. Oud Hoorn ziet
met belangstelling uit naar de eerste schriftelijke rapportages over
deze belangwekkende archeologi sche vondst.

Met de bouw van 51 appartementen in Residence Eikstaete (waarom niet gewoon Eikenhof?) is de
projectontwikkelaar begonnen.
Nu nog de vier vrijstaande woningen en het verbouwen van de kerk
tot zeven wooneenheden.

Baanstraat 13
Plan voor uitbreiden wonmg en
plaatsen dakopbouw

Bangert-Oosterpolder
Hoorns laatste (?) grote nieuwbouwwijk is volop in ontwikkeling. Er komen zo'n 3400 woningen met een voorzieningencen trum, water-, groen- en wegenstructuren. In het plan zijn de drie
bestaande dorpslinten opgenomen.
Grote verkeersdruk, ook uit
monumentaal oogpunt een slechte
zaak.
Oud Hoorn heeft gepleit voor een
cultuurhistorisch onderzoek van
het plangebied, gekoppeld aan de
integratie van markante elementen
uit het agrarisch verleden (o.a.
behouden oude houten fruitkas,
overhaal e.d.). In de nieuwe toegangsbrug is de loop van het veenriviertje de Kromme Leek alsmede
de loop van oude sloten verwerkt.

Breed 30 (rijksmonument)
Monumentencommissie adviseert
negatief over het aanbrengen van
een extra verdieping.

Draafsingel 57-59
Boerderij Meta is grondig maar
zorgvuldig opgeknapt en verrijkt
het stadsbeeld ter plaatse. Nu de
villa Schermeroord nog, die een
steeds meer gevandaliseerde in druk maakt. Het idee om er twee
wooneenheden in te maken,
spreekt Oud Hoorn aan.
De brug tussen het sportinstituut
en de stadsboerderij wordt uitgevoerd in glas, van de daklijn tot aan
de onderzijde.
Bouwvergunning
aangevraagd
voor het bouwen van de luchtbrug,
zwembad en het verbouwen van
het kantoor tot behandelruimten
en het bouwen van appartementen
op de 1e en 2e verdieping.

Bangert 46
Pand is aangewezen als gemeentelijk monument.

Blauwe Berg Se
De aanleg van de kunstijsbaan vordert. De bouw van 226 woningen
laat op zich wachten. Deze laatste
moeten de aanleg van een park,
een geluidswal, een rotonde, een
bioscoop en een discotheek finan cieel mogelijk maken. Met de aanleg van de giga-dubbelrotonde
wordt dit najaar begonnen. Oud

Dubbele Buurt/Kleine Noord
Breed 30

Draafsingel
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht om de totale gevelwand te willen beschermen. Er is
ondertussen flinke vooruitgang
geboekt bij het maken van de

Er zijn voorlopige plannen voor
het complex van de z.g. 'natte
Schermer': Kleine Noord 47
(rijksmonument), 49 en 51 +
Dubbele Buurt 46-48. De monumentencommissie heeft zich
gebogen over de eerste ideeën, o.a.
over het handhaven van de
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Gouw
Geslaagde uitvoering van de herinrichting volgens de Leidraad.

Gouw 9 t/m 17
lntermarisHoeksteen heeft het
plan voor de bouw van 15 woningen boven de winkelruimte ingetrokken. Er is een sloopvergunning
verleend voor het slopen van de
buitengevel van de nummers 1315, de balk-laag, de plafonds, de
dakconstructie, de dakbedekking
van het magazijn achter de winkel.

Gouw 19
Plan voor realisering van twee
appartementen.
Gedempte Tutjhaven/Dal

bestaande percelering, het al dan
niet slopen van Vale Hen 46-48
(Oporto, gemeentelijk monument
en naar een ontwerp van architect
Bleijs). Zij heeft gevraagd om een
betere studie. De gevels aan het
Kleine Noord zullen daarbij zeker
niet veranderd mogen worden.

Er waren toch afspraken, nietwaar?
Het schijnt dat het herinrichtingsplan in voorbereiding is.
Oud Hoorn pleit voor handhaving
van de oude bestrating voor het
Sint Pietershof en van de bestrating van de Spoorstraat langs het
hof

Eikstraat 1
(gemeentelijk monument}

Gerritsland 67

De monumentenvergunning is
verleend: de kerk wordt verbouwd
tot zeven wooneenheden.
Het markante gebouw zelf dateert
uit 1934 en is in de stijl van de late
Amsterdamse School ontworpen
door de Hilversumse architect C.
Trappenburg. Hoorn moet zeer
zuinig zijn op haar geringe aantal
bouwwerken in de stijl van de
Amsterdamse School.

Plan ingediend voor het plaatsen
van een hekwerk.

Gedempte Turfhaven
Hoorns winkeluitstallingsbeleid
staat 4 stoeptegels-breedte commercieel gebruik toe van de openbare ruimte, als de doorgang voor
het voetgangersgebied op het trottoir maar 150 cm bedraagt.
Hoe staat het met het handhavingsbeleid? Hoe staat het met de
herinrichting volgens de Leidraad?
122

Gerritsland 67

Grote Noord 1
(rijksmonument)
Plan voor drie appartementen op
de verdiepingen.

Grote Noord 1
(rijksmonument)
Aanvraag om monumentenvergunning ingediend in verband met
beoogde verbouwing.

Grote Noord 2-4-6
Oud Hoorn is zeer te spreken over

de uitvoering van de nieuwbouw
op de locatie van de voormalige
Winstonbioscoop. Vormgeving
leek gewaagd, blijft fors maar past
heel goed op deze plaats. Ook de
materiaalkeuze en de kleurstellin gen zijn verantwoord. Een aanwinst voor het stadsbeeld. Het
eindresultaat verdient onze waardering.

voor het aanbrengen van gebrandschilderde achterzetramen.

Holenweg
Inbrei-locatie op de plaats van de
huidige Philipsopstallen; supermarket op het terrein van transporteur Groot. Daarnaast plan
voor tachtig woningen op datzelfde terrein. Hoe staat het met de
uitvoering?

Grote Noord 40-42-44-46
Hoofd

Planologische vrijstelling overwogen voor het maken van extra
doorbraken in de scheidingsmuren.

Grote Noord 64

Grote Oost 26

woning. Monumentencommissie
reageert uiteindelijk positief op
het ontwerp van de nieuwe entree
in dit kleinere Bleijspand. Monumentenvergunning aangevraagd.

Grote Oost 28
(beeldbepalend)
Pand wordt binnenkort betrokken
door Hoorns Stichting Beeldende
Kunst. Plan voor uitbreiding op de
begane grond en voor het inrichten met appartementen op de verdiepingen.

Grote Noord 64

Grote Oost 29
(rijksmonument)

Grote Noord 83
(rijksmonument)

Planologische vrijstelling verleend
voor verbouw garage en berging
aan de kant van de Trommelstraat
(ooit een stadsgracht); wijzigen
gevel en uitbreiding berging is
akkoord.

Plan voor acht appartementen
door IntermarisHoeksteen. Monu mentenvergunning aangevraagd.

Grote Oost 58-60-62
(rijksmonument)

Plan voor inbouw van appartementen.

Grote Noord 100
Plan voor wijzigen voorgevel.

Grote Oost 26
(rijksmonument)
Ingrijpend verbouwingsplan voor
de bestemmingsverandering tot

Kwaad van de bonte knaagkever
bestreden met de z.g. verhittingsmethode: zie elders in dit nummer.
Oud Hoorn is bereid bij te dragen
in de kosten: één van de jubileumactiviteiten in het kader van het
90-jarig bestaan in 2007.
Monumentenvergunning verleend

Hoofdtoren met Houten Hoofd
zijn rijksmonumenten.
Oud
Hoorn vraagt zich af wanneer de
gemeente nu eens begint met de
versobering van deze historische
locatie in het havengebied? Het
politieke draagvlak daarvoor was
aanwezig eind vorige eeuw. Waar
hangt dit op?

Italiaanse Zeedijk 34
Door brand verwoest karakteristiek pand in oude glorie hersteld.

Jeudje 10
(gemeentelijk monument)
Monumentenvergunning
leend.

ver-

Johan Messchaertstraat 3
Het Horizon College heeft dit
pand verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze bouwt het liefst
een woontoren op deze kwetsbare
plaats.
Oud Hoorn heeft zich van meet af
aan verzet tegen sloop van het huidige schoolgebouwtje, de vroegere
Margriet/VGLO-school.
De schoolbestemming is in ieder
geval nog voor de komende twee
jaar veilig gesteld.
Deze locatie krijgt uiteindelijk een
'inbrei-bestemming', zij het op de
B-lijst.

Julianapark
Oud Hoorn werpt de idee van een
aanlegsteiger van 140 meter langs
het park verre van zich.
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Keern

Kerkplein 26

Vele grafmonumenten van oude
Hoornse families liggen er vervallen bij. Actie gevraagd.
De gemeente Hoorn heeft de graven beschreven, maar neemt verder geen initiatief Is er niet één
raadslid, dat zijn nek wil uitsteken
ten behoeve van de algehele revitalisering van deze kwetsbare plek?
Oud Hoorn heeft gepleit voor
plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst.

Plan voor het gedeeltelijk verbouwen van garage/woning tot appartement.

Kerkplein 33 (Grote Kerk)
Monumentenvergunning verleend
voor het aanbrengen van hekwerken.
Planologische vrijstelling overwogen voor het plaatsen van twee
openbare toiletten. Kunnen deze
aanfluitingen in het stadsbeeld niet
een minder opvallende uitstraling
hebben?

Kerkplein 12
(gemeentelijk monument)
Monumentenvergunning aangevraagd voor verbouwing.

Kerkplein 20
(beeldbepalend)
Plan voor wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel.

Kerkstraat 6
(rijksmonument)
Monumentenvergunning aangevraagd.

Kleine Oost-Willemsweg
Het hekwerk rond de z.g. Beatrix' kroningsboom staat er slecht bij.
Ook verdienen soortgelijke hekwerken in het Noorder- en
Oosterplantsoen meer aandacht
van de beheerder van de openbare
ruimte.

Lange Kerkstraat 23 t/m 27

Koepoortsweg 73
(gemeentelijk monument)

Koewijzend 4
(gemeentelijk monument)

"Statig bakstenen woonhuis met
dwarskap (schilddak); voorgevel
begin twintigste eeuw (voor ouder
pand?) vijf traveeën breed. Boven
middenpartij onder kroonlijst
alliantiewapens met het jaartal
1746. Harmonisch pand met typische neo-ornamentering .en van
architectonische en historische
waarde" alsdus de monumentenbeschrijving. Oud Hoorn maakt
zich ernstig zorgen over de staat
van onderhoud van het pand. (red.:
Pand is onlangs aangekocht door

Het initiatief te komen tot het
behoud van de fruitkassen als
onderdeel van een Fruitmuseum
wordt door Oud Hoorn ondersteund.

Stichting Stadsherstel, die de restauratie ter hand zal nemen.)

Korte Achterstraat 4
(rijksmonument)
Monumentenvergunning aangevraagd voor de verbouwing van
het Weeshuiscomplex.

Lange Kerkstraat 11
(rijksmonument)
Monumentencommissie kan zich
vinden in het herstelplan na de
brand.

Lange Kerkstraat 23 t/m 27
Plan tot verbouwen van twee pan den tot woon - en winkelruimten.

Leliestraat 5

Kerkplein 20
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Schandalig verwaarloosde straat
midden in het hart van de monumentale stad. Nog steeds is er niets
te merken van het resultaat van de
opdracht van de Hoornse raad aan
architect en buurtbewoners tot
overleg. Nog geen bouwvergunning verleend en de verloedering
gaat maar door.

Nieuwland 38/
Koepoortsplein
Plan voor plaatsen van markiezen.
Een jammerlijke ontwikkeling.

Nieuwstraat 9/BO
Voormalige winkelpassage van de
Blauwe Steen. Tien tweekamerappartementen gerealiseerd met
daaronder winkelruimten. De
weer gesloten gevelwand doet
goed aan.

Nieuwstraat/Wisselstraat

Nieuwland 38

Liornestraat/J oh. Poststraat

Merenstraat 44

Plan is nog steeds om het complex
van het voormalige TSH-gebouw
om te zetten tot een nieuw wijkcentrum met 80 tot 100 woningen
(op de B-lijst van de inbrei-locaties) plus nieuw onderkomen voor
het Ortho Pedisch Diensten Centrum; deel van het gemeentelijk monument dreigt daarvoor te
moeten wijken.

Plan voor het plaatsen van dakopbouwen en het verbouwen van de
womng.

De praktijklokalen met het gezaagtande dak zou moeten worden
gesloopt voor 30 tot 40 jongerenwoningen. Oud Hoorn blijft zich
hiertegen fel verzetten. Zie ook de
rubriek: Van de bestuurstafel.

Munnickenveld
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeelden wordt nog steeds ontsierd
door parkeerplaatsen met autoblik.
Wanneer treedt de gemeente in
overleg met de bewoners om te
praten over alternatieve parkeeroplossingen?

Onder de Boompjes/Ged.
Turfhaven
Er is gesnoeid maar nog niet drastisch genoeg. De historische waterstructuur van Onder de Boompjes
naar de Gedempte Turfhaven kan
nog beter zichtbaar worden gemaakt. Er worden 10 bomen gerooid in verband met de herstelwerkzaamheden aan de kademuur.
Sloopvergunning verleend voor
het slopen van de walmuur (Weeshuistuin).

Er hebben zich de afgelopen jaren
goede ontwikkelingen voorgedaan
in dit gebied: herinrichting, restauraties, nieuwe bestemmingen. De
Nieuwstraat heeft aan uitstraling
gewonnen. Poortje uit 1603 blijft
evenwel schreeuwen om een
opknapbeurt. Begin negentiger
jaren zijn twaalf monumentale
poortjes gerestaureerd. Na 10 jaar
zouden de poortjes opnieuw worden aangepakt. Waar blijft onze
hoeder over onze monumentale
omgeving?

Onder de Boompjes 21
(rijksmonument)
Voegwerk hersteld in dit Oud
Hoorn-pand waardoor de tweelinggevels weer als nieuw staan te
gloren in het stadsbeeld. Pand zelf
verkeert in slechte staat van onderhoud. Er komt een stuclaag op de
linker zijgevel. Daarnaast wordt er
een nooduitgang aangebracht naar
het terrein van Intermaris
Hoeksteen aan de achterzijde van
Onder de Boompjes 20. De
Stichting Stadsherstel praat met de
gemeente over overname.

Oostereiland

Onder Boompjes/Ged. Tutjhaven

Het heeft er alle schijn van dat het
nieuwe college van B&W alle
ideeën die in de vorige collegeperiode zijn ontwikkeld en onderzocht naar de prullenmand heeft
verwezen.
Alle opties lijken opnieuw open
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gelet op de ideeënbeurs over de
toekomstige ontwikkeling in Het
Park. Oud Hoorn heeft de gemeente schriftelijk haar voorlopige
standpunt meegedeeld. Zie verder
de rubriek: Van de bestuurstafel.
Vorige keer vroegen we ons af of
een brugverbinding tussen Visserseiland en Oostereiland verwerpelijk is. Ja, die is verwerpelijk. Daardoor zou de oplossing van het verkeersprobleem voor het Oostereiland worden afgewenteld op de
bewoners van het Visserseiland.
Wij blijven ons afvragen of er op
dit moment wel een probleem
voor Hoorn is. Zou het niet beter
zijn wanneer het eiland in handen
van het rijk blijft?

Oosterplantsoen
(rijksmonument)
Oud Hoorn heeft zich tevergeefs
verzet tegen verdere aantasting van
het rijksmonument.
Ook het verplaatsen van de kiosk
plus damestoilet naar gene zijde
van de straat vindt in de ogen van
het college geen genade. Gedoogbeleid leidt altijd tot narigheid, dat
is inmiddels wel gebleken.

Opperweg
(tussen het bedrijventerrein
Hoorn 80 en Schellinkhout)
Oud Hoorn verzet zich tegen de
plaatsing van drie windturbines van
125 meter hoog. Langzaam maar
zeker wordt duidelijk dat er in
Drechterland geen politiek draagvlak is voor deze ontwikkeling. De
initiatiefnemer zet evenwel door.

Oude Doelenkade
Ottobrug gerestaureerd.

Pakhuisstraat
De Publicatiestichting Bas Baltus
krijgt van de Vereniging Oud
Hoorn een ei'gen opslagplaats voor
haar boekenvoorraad op de voormalige verenigingszolder. Een kleine verbouwing is daarvoor nodig.
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Pakhuisstraat 2

Pakhuisstraat 2
Markante wonmg verbouwd.
Kapconstructie uitgebreid.

Proostensteeg 22
Plan voor het wijzigen van de
gevel, het wijzigen van de indeling
van de eerste verdieping en het
plaatsen van dakramen.

de Haarlemse bestuursrechter
steunde het afsluitingsverzoek.
Oud Hoorn steunt de gemeente
Hoorn in haar strijd deze historische plek open te houden. De
gemeente is eigenaar van dit opebaar gebied. De zaak dient voor de
Raad van State.

Rode Steen
Provinciale weg N506
Met toepassing van art. 19 lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke
Ordening is vrijstelling verleend
voor de realisering van een semioverdekte kunstijsbaan met bijbehorende ontsluitingsstructuur: een
giga dubbel-rotonde plus de aanleg van de aansluitingsweg op de
Bobeldijkerweg/Keern in het
gebied van de Blauwe Berg.

Monumentencommissie adviseert
positief over de plaatsing van een
urilift op de kop van het plein; planologische vrijstelling overwogen.

Schelphoek Westfriese Omringdijk
(provinciaal monument)

Ramen 18-20 /
Arminiaanse Glop

Oud Hoo.rn heeft de gemeente in
een briefhaar opvattingen over het
plan voor een nieuwe jachthaven
kenbaar gemaakt. Zie de rubriek:
Van de bestuurstafel en
www.oudhoorn.nl.

Tussen deze rijksmonumenten
loopt de oude historische doodlopende straat/ steeg het Arminiaanse Glop in dit voormalige
schuilkerkgebied. De bewoners
willen de steeg afsluiten in verband
met 'de overlast door allerlei
gespuis'. De gemeente wees het
afsluitingsverzoek af maar de
bewoners vonden wel gehoor in
hun beroep bij de provincie. Ook

Voorontwerp bestemmingsplan
ingediend: bedrijventerrein en
nieuwe jachthaven: plan voor 500
nieuwe ligplaatsen met een uitbreidingsmogelijkheid naar 800,
een nautisch kwartier met de
mogelijkheid van groepsaccommodatie, zoveel mogelijk drijvend
uitgevoerd. Tevens een plan voor
25 waterwoningen.

Slapershaven
Hoorns unieke overtuinen (die aan
het Dal zijn er nog!) zijn getransformeerd in openbaar groen. Weer
stukje stadshistorie teloor gegaan.

Stationsplein 1
Monumentencommissie wijst de
plaatsing van een geldautomaat in
de voorgevel af

Vale Hen/Dubbele Buurt
Ook over de beoogde ontwikkelingen in dit gebied - het z.g. plan
Soeters - horen we niets meer.
Oud Hoorn vraagt het gemeentebestuur naar de stand van zaken.
Stationsplein 1

Van Goyenstraat 16
Plan voor plaatsen van een dakopbouw.

Veemarkt
Slecht verzorgde staat van onderhoud van het electriciteitsgebouwtje gesignaleerd.

moest o.a. tweemaal zo breed worden, dient te worden aangekleed
met historische lantaarns (die zijn
er nu wel genoeg in de oude stad),
vier steigers om te zwemmen en
aan te meren. Wie gaat dat betalen?

het oude dijk- en slotenverloop.
Nog steeds gelden de oorspronkelijke gemeentelijke uitgangspunten: er komt woningbouw met een
dag-horecavestiging op deze toplocatie. Actie graag!

Westerdijk 48
Wabenstraat
Het complex van het Streekziekenhuis maakt plaats voor het
nieuwe woondomein: de Streektuinen. Het plan bestaat uit de
realisering van 300 woningen en
appartementen in deze 'inbreilocatie'.

Westerdijk 47A
Alleenstaand karakteristiek pand
met plat dak (nog steeds!) wacht op
de ontwikkelingen op het braakliggend terrein van de oude
schouwburg, in het z.g. gat van
Hansen. Opgraving aldaar hebben
nieuwe gegevens opgeleverd over

Met de bouw van een nieuw huis
in de karakteristieke gevelwand is
een begin gemaakt.

Zon 11
Een welhaast structurele dissonant
van verwaarlozing m een opgeknapte omgeving.

Weeshuiscomplex hoek Korte Achterstraat
(rijksmonument)
Het plan van lntermarisHoeksteen
- zie het vorige kwartaalblad vindt vrij algemeen bijval. De
realisering is hoogst noodzakelijk,
maar zal nog wel even op zich
laten wachten.

Westerdijk
(provincial monument)
De politieke partijen - "roept u
maar" - formuleerden 19 richtinggevende uitspraken voor de
Westerdijk als promenade met een
boulevard-uitstraling. Het pad

Weeshuiscomplex
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Men vraagt ons
Femke Uiterwijk

In de vier kwartaalbladen van 1984 en in het eerste blad van 1985 verscheen een serie
artikelen geschreven door de heer Ridderikhoff, waarin hij zijn herinneringen aan de
bewoners en winkels van de Hoornse binnenstad van zo'n honderd jaar geleden
opschreef In het kwartaalblad van september 1985 schrijft Henk Saaltink in een
klein artikeltje dat er bij de redactie nogal wat reacties binnenkomen van leden, die
enthousiast foto's opsturen van verenigingen, schoolklassen e.d. uit vervlogen tijd.
Foto's, waar personen opstaan, waarvan de inzenders lang niet altijd alle namen nog
weten. In het blad van 1 maart 1986 verschijnt dan voor het eerst 'Men vraagt ons'.

De heer Saaltink schrijft in zijn
inleiding: "Ridderikhoff heeft wat
losgemaakt. De redactie ontvangt
nog regelmatig verzoeken groepsfoto's uit een ver of een minder ver
verleden in het kwartaalblad te
plaatsen. Meestal wil men op deze
manier de namen van de niet meer
bekende geportretteerden aan de
weet komen.

De verzoeken zijn meestal vergezeld van een schat aan informatie.
Foto's en informatie zijn historisch
waardevol. Bovendien kunnen ze
gezien worden als een blijk van
vertrouwen in het blad bij de
leden.
Daarom willen we, als we tenmin ste regelmatig van nieuwe foto's
voorzien worden, de rubriek 'Men

vraagt ons' tot regelmatig terugkerende rubriek in het blad
maken.
Nu ligt het blad van 15 september
2006 voor u en u leest op dit
moment weer de rubriek 'Men
vraagt ons', maar degene die de
tekst geschreven heeft, is niet
Henk Saaltink. Door gezondheidsproblemen is hij niet in staat de
rubriek nog langer samen te stellen. Hij heeft 21 jaar lang de foto's,
die leden hem toestuurden, van
commentaar en de juiste namen
voorzien. De laatste tijd viel hem
dat steeds zwaarder.
De redactie wenst Henk Saaltink
natuurlijk alle goeds toe en is hem
voor zijn grote toewijding al die
jaren veel dank verschuldigd!

Foto 1. 1951/52. Foto gemaakt in speeltuin 'Zon en Vreugd' aan de Westerdij'k op de plek, waar nu de nieuwe schouwburg staat.
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Wordt de rubriek 'Men vraagt ons'
nu voortgezet? De voorraad historische foto's van groepen mensen is
op! Nieuwe foto's zijn dus van
harte welkom! Maar bent u wellicht in het bezit van oude foto's,
die een straatbeeld van Hoorn
weergeven, waarvan de leden den ken: "Hè, waar was dat nou?", dan
lijkt mij dat ook erg spannend! Als
u informatie over de foto's heeft,
schrijf er dan een briefje bij. Geef
e.e.a. in het O.I. Pakhuis in bewaring. Ik haal de foto's daar wel op
en lever ze daar ook weer in! U
kunt uw foto dan zelf onder het
genot van een consumptie en een
goed gesprek weer ophalen.
Van Henk Halsema, gastheer in
onze pakhuisruimte, kreeg ik twee
foto's, genomen in zijn kinderjaren. De eerste foto is omstreeks
1951/52 gemaakt in speeltuin 'Zon
en Vreugd' aan de Westerdijk,
ongeveer op de plek waar nu de
nieuwe schouwburg staat.
Deze tuin is door veel kinderen in
de tijd van haar bestaan bezocht.
Wie schrijft eens wat herinneringen aan deze speeltuin op? Denk
niet: Ik kan niet schrijven, want op
die manier gaan leuke verhalen
verloren en... de redactie is er niet
voor niks. Die maakt er wel iets
leesbaars van. Hoewel, meestal valt
dat wel mee. Herinneringen zijn
zo leuk, dat de zinnen vanzelf wel
gaan 'lopen'. De redactie zit er niet
om in hoongelach uit te barsten,
als er een verhaal is ingeleverd
door een onervaren schrijver/
schrijfster!
Terug naar de speeltuinfoto van
Henk Halsema. Hij meldt nog dat
enkele kinderen zijn verkleed; ze
hebben circus gespeeld. Hij weet
slechts enkele namen en die geef ik
u nu. Hopelijk weet u er ook nog
een paar.
Voorste rij met twee zittende meisjes: namen niet bekend.
Rij met knielende kinderen en één

1951. Klassejoto gemaakt op de stoep van de Sint-Jozefichool aan het Achterom. De meester
staat er niet op, maar dat was meester Schoof

zittend jongetje, de tweede rij dus,
van links naar rechts: l. een meisje
Veldboer, voornaam onbekend, 2.
?, 3. ?, 4. jongetje Van Wees van het
Grote Noord, 5. jongetje Van Os,
6. ?, 7. Hans Koppies.
Staande rij: vierde van links met
doek om hoofd en schouders: Han
Ebbelaar en zesde van links een
jongen met omslagdoek met de
achternaam Schouten. Helemaal
aan het eind de jongen met bril die
voorover staat, is Henk Halsema
zelf.

Schoolfoto Jozefschool
De tweede foto betreft een schoolfoto, gemaakt in 1951 op de stoep
van de Sint-Jozefschool aan het
Achterom. Deze school wordt nu
niet meer voor het basisonderwijs
gebruikt, maar de mooie tegeltableaux in de gangen en het trappenhuis, die allerlei nieuwe industriële ontwikkelingen laten zien,
zijn het bekijken zeker waard.
De school is in 1922 gebouwd door
architect Langius. Hij heeft in
Hoorn nog het één en ander gebouwd.

De onderwijzer van deze kinderen
was meester Schoof. Hier komen
namen die bekend zijn.
Bovenste rij, van links naar rechts:
l. Hans Keet, 2. Theo Hof1and, 3.
Freek Hart, 4.? 5. Henk Halsema,
6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?10. ?, ll. Kees Reus,
12. ?
Tweede rij van boven, van links
naar rechts: l. ? Bruins, 2. Leo Rijpkema, 3.Jan Schagen, 4.? 5.? 6.? 7.
Ko Heideman.
Derde rij van boven, van links naar
rechts: l. jongen in padvindersuni- .
form:? 2. ? 3. ? Groot, 4. ? Lippits, 5.
Martin Brozius, 6. Peter Verberne.
Vierde rij van boven, op de knieën:
l. ? 2. Sjaak van Dulmen, 3. ? 4. ?
Karels, 5.? Overbeek, 6.? 7.?
Voorste rij, zittend: 1. ? De Vries, 2.
? 3. Martin Hoving, 4. Leo Lievens,
5. Muus Groot, 6. ? Kenter.
Informatie kunt u ook in het O.I.
Pakhuis afgeven of rechtstreeks in
mijn brievenbus doen: Geldersesteeg 27 of per post: F. Uiterwijk,
Geldersesteeg 27, 1621 LA, Hoorn.
129

Eeuwenoude schoenen in tuin Schoenenreus
Frans Zack

Een bijzonde fraaie en kleurrijke wandtegel met daarop een eenhoorn werd gevonden in de tuin achter de Schoenenreus aan
de Gouw.

De gemeentelijke archeologische
dienst heeft kort geleden de mogelijkheid gehad enig speurwerk uit
te voeren op het achterterrein van
Gouw 13-17. Achter in de tuin van
de Schoenenreus werd in de periode van 31 juli tot en met 8 augustus j.l. een kleine opgraving verricht. Dit hield verband met de
bouwaanvraag voor uitbreiding
van het winkelmagazijn.
En ondanks dat men slechts ongeveer één week kon graven, werden
er toch enkele interessante zaken
naar boven gebracht. De mooiste
vondst is wel een vroeg 17e-eeuwse wandtegel met de afbeelding
van een eenhoorn zoals die ook in
het wapen van Hoorn voorkomt.
Een tweede, nog mooiere tegel die
gevonden werd, draagt de afbeelding van een fluitschip.
En geheel in het kader van de huidige bewoner van het pand, de
Schoenenreus, vond men ook
enkele 16e en 17e eeuwse schoenen. Volgens de archeologische
dienst is dit niets bijzonders want
in onze natte, zuurstofarme bodem
blijft leer uitstekend bewaard. Zo
werden bijvoorbeeld bij de tweede
fase van het onderzoek op het terrein van de voormalige Winston 130

bioscoop maar liefst 2700 fragmenten van leer aangetroffen. En
daarbij ging het met name ook om
schoenen.
Het kortstondige onderzoek strekte zich alleen uit over het bedreigde areaal, zodat slechts een klein
stukje van het terrein onderzocht
is. Zo werden er muur- en vloerresten aangetroffen, die vermoedelijk ooit behoorden tot de huisjes
die in de loop van de 16e eeuw en
de 17e eeuw gebouwd zijn op het
binnenterrein tussen de Gouw en
Ramen. Deze bebouwing is bekend van oude kaarten. De ophogingslaag onder deze bebouwing
bevatte materiaal dat met name uit
de 16e eeuw stamt en verder
spaarzaam materiaal uit de 15e
eeuw.
Hoewel het onderzoekje te kort
heeft geduurd om harde conclusies te kunnen trekken, lijkt het
erop dat deze zijde van de Gouw
later bebouwd is dan de andere
kant. Het is natuurlijk mogelijk
dat er ouder materiaal aanwezig is
op de plek vlak langs de Gouw zelf
waar archeologen niet konden

graven (dus onder de huidige
bebouwing).
Maar het zou ook kunnen zijn dat
hier pas laat gebouwd is vanwege
de nabije aanwezigheid van het
Ceciliaklooster, zodat de Nieuwsteeg nog lang de noordgrens van
de bebouwing gevormd heeft in
dit stukje van de stad.
Aanleiding tot het onderzoek was
een bouwaanvraag van IntermarisHoeksteen voor uitbreiding van
het winkelmagazijn. IntermarisHoeksteen nam dan ook een
belangrijk deel van de kosten van
het archeologisch onderzoek voor
zijn rekening. Ten gevolge van het
Verdrag van Malta moeten verstoorders van het bodemarchief op
archeologisch belangrijke plekken,
zoals nu in de binnenstad, tegen woordig in bepaalde situaties
(mee)betalen.
Als het programma van de
Archeologische Dienst naar wens
verloopt is men op het moment
dat u dit leest, dus zo rond 15 september, van start gegaan met
onderzoek op de open plek in de
Achterstraat.

Op de plaats waar de rokerij van vishandel Fikke aan de Achterstraat stond, hoopt de
Archeologische Dienst onderzoek te kunnen doen.

'Aed Levwerd' bezocht (Oud) Hoorn
Frans Zack

Tijd voor een foto: het gezelschap van 'Aed Levwerd' poseert voor ons verenigingsgebouw.
Op zaterdag 8 juli bracht een
groepje leden van de Leeuwarder
Historische
Vereniging
'Aed
Levwerd' een bezoek aan Hoorn.
Bij die gelegenheid werd het
gezelschap in ons eigen verenigings-onderkomen ontvangen en
kon het Friese gezelschap kennis
maken met de Hoornse Broeder,
die bij de koffie geserveerd werd.
Vervolgens kregen de aanwezigen
een uiteenzetting door voorzitter
Ton van Weel over de activiteiten
van onze veremgmg.
De Leeuwarder Historische Vereniging 'Aed Levwerd' werd op
27 januari 2000 opgericht. Deze
nieuwe vereniging zet de activiteiten voort van de Stichting 'Aed
Levwerd' en de Studiegroep 'Geschiedenis Leeuwarden'. De bestaande organisaties werden op dat
moment opgeheven. Vanaf dat
moment beschikt Leeuwarden
voor het eerst in haar geschiedenis

over een volwaardige, voor iedereen toegankelijke Historische
Vereniging. De 'oude' Stichting
'Aed Levwerd' organiseerde o.a. de
jaarlijkse Open Monumentendag.
De Studiegroep 'Geschiedenis
Leeuwarden' verzorgde lezingen in
Theater 'Romein'. Verder nam de
Studiegroep het initiatief tot de
uitgave van het vorig jaar gereedgekomen standaardwerk over de
geschiedenis van Leeuwarden met
de titel: 'Leeuwarden 750-2000,
hoofdstad van Friesland'.
Als naam voor de nieuwe vereniging heeft men gekozen voor 'Aed
Levwerd': de naam van de vroegere stichting. Aed Levwerd is één
van de 225 naamsvarianten van
Leeuwarden en komt voor op de
gevelsteen van het pand Grote
Kerkstraat 43 te Leeuwarden.
Het contact met de Friese vereniging kwam voor het eerst tot stand
tijdens de jaarlijkse gidsendag van

Oud Hoorn. Die kregen bij ·die
gelegenheid een excursie door de
Friese hoofdstad aangeboden. En
nu was het dan de beurt aan Oud
Hoorn om de leden van Aed
Levwerd te ontvangen.
Het gezelschap kreeg ook in
Hoorn een rondleiding aangeboden en bezocht o.a. het St. Pietershof, het Museum van de 20e eeuw
en bekeek de daar aanwezige
maquette van Hoorn. Helaas ontbrak de tijd om ook nog een rondgang door het museum zelf te
maken.
Tegen het einde van de middag
kon gastvrouw Marjan Godvliet
het gezelschap weer uitzwaaien op
het station richting Enkhuizen.
Daar nam men vervolgens de boot
naar Stavoren en vervolgens de
trein richting Leeuwarden. Gezien
de reacties van het Aed Levwerdgezelschap kon men terug zien op
een zéér geslaagde excursie-dag.
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OE HOORN VJERANDJERDJE
Femke Uiterwijk

De bovenste foto is genomen bij werkzaamheden aan de
Vollerswaal. Misschien zo'n 70 jaar geleden. Op de achtergrond zijn de gashouders te zien van de aan de overkant
gelegen gasfabriek. Langs de Vollerswaal, een eeuwenoude
gracht, staat al weer enige tijd een rustige nieuwbouwwijk.
Aan deze gracht lag een industrieterrein in het klein.Vanaf
1910 stond er bijvoorbeeld de N.V. Stoomcementsteen- en
dakpannenfabriek 'Drechterland' en in 1928 richtte de
fa. Gebrs. Hage hier een betonfabriek op. Op nr. 4 was vanaf
1920 de N.V Trio Kunstmesthandel gevestigd. Op nr. 6 had
eerst de Melkverbruikersvereniging 'Ons Belang' haar pakhuizen en daarna was Wasserij Kwaad er vele jaren geves-

132

tigd. In 1928 begon de fa. Gebrs. Hage op nr. 8 ook de
N.V. Westfriesche Bouwstoffenhandel en -betonfabriek en
daar vlakbij stond aan de Schellinkhoutersteeg en het
Watertje een kalkoven met een lange schoorsteen, die op
oude ansichtksaarten boven de huizen van het Kleine Oost
uitsteekt. Kortom: er werd wel gewerkt aan de Vollerswaal!
Sommige bedrijven zijn op de Vollerswaal gevestigd geweest
tot de jaren zestig en zeventig. Bijgaande oude foto is
afkomstig van de familie Ligthart, die zich met het verhandelen van kolen bezighield. De mannen op de foto zijn voor
deze firma, die aan de Vollerswaal een opslagplaats had, een
schip met kolen aan het lossen.

