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Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn 

Een bierbrouwers- en zeepziedersfamilie uit Gesmold 

Het aantal immigranten in Hoorn 
van de afgelopen eeuwen loopt in 
de tienduizenden, getuige de vele 
bewaard gebleven bronnen. Daar
naast konden passanten, soms niet 
geregistreerd door de autoriteiten, 
komen en gaan, zoals tijdelijke 
arbeiders in de zomermaanden: 
lapjes poepen, hannekenmaaiers, 
haringvissers, handelaren, militai
ren, prostitué(e)s, zwervers, etc. 
Onderzoek naar dergelijke men -
sen staat vaak gelijk aan het zoeken 
naar een speld in een hooiberg. 
Maar soms heb je geluk. .. Van de 
Duitse lijfeigene Johan Kaspar 
Witte (1766-1831) uit Gesmold in 
het Osnabrückerland is een 'ano
nieme' gedrukte biografie bewaard 
gebleven, geschreven door zijn 
neef Mathias Seling, die een prach
tig beeld geeft van een succesvolle 
immigrant in de Nederlanden (zie 
illustratie hiernaast). De titel 
'Kaspar, eine unterhaltende, lehr
reiche und erbauliche Lebens
beschreibung. Für jeden Bürger 
und Landmann, der sein Glück 
machen will.' Von J. M. Seling, 
erstem Pfarrkaplan zu St. Johann 
in Osnabrück. Uitgave Coppen
rath, Münster 1842, 90 pagina's. In 
het Staatsarchiv Osnabrück lag dit 
boekje te verstoffen, want nie
mand kon de genoemde Kaspar 
identificeren. Tot ik er 20 jaar 
geleden kwam en 'toevallig' in de 
kaartenbak op Kaspar keek, omdat 
de naam Witte daar geen resultaat 
opleverde. In de familie was een 
handschrift met de Nederlandse 
vertaling uit 'December 1899, 
Copie originali door WG. Joll' 
bewaard gebleven, getiteld 'Kasper, 
eene onderhoudende, leerrijke en 

Jos Kaldenbach, Alkmaar en Nico Witte, Hoorn 

stichtende Levensbeschrijving voor 
elken burger en landman, die zijn 
geluk maken wil', die dankzij mijn 
zorgen nu in het RCH/Regionaal 
Archief Alkmaar is opgenomen. 
Het bevat 40 hoofdstukken en 198 
pagina's. Dat de in deze biografie 
beschreven plaatsen en personen 
bijna allen anoniem zijn gemaakt, 

caz 

was waarschijnlijk een gevolg van 
de Franse bezetting in Nederland. 
Het mocht nog eens tegen je 
gebruikt worden... Een anoniem, 
bovendien religieus belerend 
geschrift kon immers als onschul
dig verdedigd worden. Dankzij 
onderzoek in notariële en andere 
archieven konden bijna alle gege-

·· ···.·.· ·: 
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Titelblad van de biografie over Johan Kaspar Witte. Gedrukt in 1842 (zie foto pag. 96). 
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vens in het boek worden nagetrok
ken en geverifieerd. De samenvat
ting van het Hoornse gedeelte van 
deze biografie luidt als volgt: 

Kaspar 1 
Kaspars vader is spinnewiel- en 
huisklokkenmaker, later bakker en 
brouwer (hij heet Bals (Johann 
Balthasar Henric) Witte/Kalmer 
en is gehuwd met Anna Sophia 
Seling). 
Kaspar moet naast zijn schoolwerk 
ook de ganzen, varkens en koeien 
hoeden, spinnen, klossen winden, 
hout hakken. Hij is de tweede zoon 
en werkt met broer Christiaan 
later bij zijn vader. Later moet hij 
zijn dwangdienst doen bij den 
grootgrondbezitter (de baron von 
Hammerstein), waar hij stalknecht, 
keukenmeester, bakker en eier
voogd wordt. Hij blijft zelfs een 
jaar langer dan verplicht en gaat 
daarna bij een pachter werken en 
wordt meester- spinnewielmaker. 
Hij besluit [rond 1787] naar 
Amsterdam te reizen met een 
vriend, wat een barre voettocht 
wordt. Hij vindt daar met moeite 
werk bij een tuinman en een 
onderkomen ver van de stad, bij 
de Muiderpoort. Bonen naar 
de stad varen en verkopen 
was een tijd lang zijn bezig
heid. Hij vat het plan op 
matroos op de grote vaart 
te worden, wat door een 
vriend sterk wordt afgera
den. Toch raakt hij in de 
handen van een zielenver
koper, ontsnapt ternauwer
nood aan hem, en klopt ten 
einde raad 's nachts aan bij 
het huis van de heer F., een 
zeer gegoed man, die met 
korenhandelaars allerlei zaken 
doet. Daar mag hij overnachten en 
hij doet later ook zaken met hem. 
Hij zoekt nu werk als hooier bij 
boeren buiten de stad, waarbij hij 
(rond 1790) door het drinken van 
bedorven water ziek wordt. Hij ligt 
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hier en daar, totdat hij naar het 
gasthuis wordt gebracht. Dat is 
echter vol, dus wordt hij met het 
ziekenschip getransporteerd naar 
het Pesthuis (op de plek van het 
latere Wilhelmina Gasthuis) in 
Amsterdam. Daar raakt hij 'dicht 
bij den dood', maar hij knapt toch 
langzaam op, ondanks honger, 
dorst en verzuim van de oppassers. 
Na zijn herstel sleept hij zich 
bleek, mager, uitgeteerd als een 
geraamte langzaam terug naar 
Amsterdam. Daar gaat hij aan de 
slag als linnenhandelaar, artsenij
kok in een fabriek, waar hij uit 
beenderen allerlei spiritus en 
geneesmiddelen kookt en als 
brouwersleerling, vatenschoonma
ker en later onderstoker in een 
grote brouwerij (wellicht van J. 
Taling?) voor 4112 gulden per week 
'en soms niets', 2 jaar lang. 

Johan Kaspar Witte (1766-1831). 

Promotie naar Hoorn 
Rond 1791 wordt hij benaderd 
door "de Heer B. uit een holland
sche stad die we J zullen noemen" 
(Philippus Constantinus Boon)*. 
Die heeft in een Amsterdams 
wijnhuis door Kaspars werkgever 
horen spreken over diens kwalitei
ten: "zeer ondergeschikt, hard wer
kend en verstandig". Daardoor 
komt Kaspar in Hoorn in diens 
brouwerij (Het Wapen van West
Friesland)** te werken onder 
"meesterknecht Joseph, een vader 
van 8 kinderen en een zeer een -
voudig man". Kaspar beschrijft in 
het boek, dat "hij soms midden 
onder het stoken werd weggeroe
pen door de vrouw Qonkvrouwe 
Jacoba Elisabeth van Foreest) en de 
dochter van B., de genadige freule, 
voor een klusje, want ieder van het 
huis van de heer mag over de 
knechten, ja zelfs over de meester
knecht bevelen". Daardoor wordt 
het bier vaak koud en moet dan 
worden weggegooid. Ook moet 
het personeel de duiven en hoen
deren van B. voeren en schoon -
houden en gebruikt het gereed
schappen en heet water uit de 

brouwerij voor privé-zaken van 
de eigenaar. Kaspar klaagt 
daarover bij hem: "De brou -
werij zal u nog arm maken". 
Maar B. lacht erom: "Ik heb 
ook nog vier azijnmakerijen 
en vele landgoederen, rijd 
telkens met vier harddra
vers, waarmee ik vele prij
zen win, ben ook lid van 
Gedeputeerde Staten, welke 
het land regeeren". Kaspar 

neemt als enige niet zijn pet 
voor hem af tijdens B's bezoe

ken op het werk. Toch wenst B. 
hem tot meesterknecht te bevor

deren, wat Kaspar alleen accep
teert, als Joseph, de 'oude' meester
knecht zijn loon behoudt en er 
verbeteringen worden doorge
voerd: "Geen anderen geven meer 
bevelen". Nu loopt alles goed, er 



wordt ook biergist aan de bakkers 
geleverd. "omdat het drooge gist 
toen nog niet bekend was". Kaspar 
geeft B. zelfs een lening van 
f 400,-. Hij wordt in Hoorn ook 
nog bekend, omdat hij een schoor
steenbrand blust, niet met water, 
maar met een beddendeken, die hij 
in de schoorsteen stopt. Ook als 
horlogemaker raakt hij bekend, 
alleen voor huisklokken, wat hij 
vooral 's winters doet. Daarvoor 
leent hij eerst gereedschappen van 
een collega en vriend, een rijke 
horlogemaker, tot hij ze zelf kan 
aanschaffen. Vóór deze collega 
sterft, wil hij, dat Kaspar met zijn 
vrouw, de horlogemakers weduwe, 
trouwt, maar dat gaat niet door, 
omdat hij haar geen goede moeder 
vindt. Hij berekent voor reparaties 
steevast één gulden. Hij helpt ook 
nog een arm kleermakers- en 
schoenmakersgezin met goede 
raad. Hij zal nog een burgerdoch- Kopie koop-/hypotheekakte. 

w· -~---- ..... ----- -

De eerste aankoop: Bierbrouwerij Het Fortuin in Alkmaar. 

- ""~· 
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ter Trijntje trouwen, maar haar 
vader wil niet, dat zij ooit uit J. 
verhuist, dus gaat ook dat huwelijk 
niet door. Kaspar ziet daarin de 
hand des Heren. 

Kaspar als brouwerij-eigenaar 
In de Haarlemsche Courant leest 
hij zes jaar later na een tip van een 
vriend een advertentie, waarin een 
brouwerij in de plaats Z. te koop 
wordt aangeboden. Alleen". 
Kaspar heeft dan geen Crediet
brief, want zes weken na de koop 
moet het geld daar zijn. Zonder 
medeweten van B. gaat hij er op de 
terugweg uit Amsterdam een kijk
je nemen, als hij toch al een brief 
voor de heer V. N. moet bezorgen. 
Onderweg bezoekt hij het huis van 
een landman Frans (Smet)***, die 
van zijn plannen hoort. "Wilt gij 
mij er deel in laten nemen? Ik 
breek mijn spekhandel en kersen -
fabrieken op om stil te gaan leven." 
Kaspar gaat akkoord en krijgt 
Frans' volmacht mee, bekijkt de 
brouwerij met behulp van de 
schipper Peter, buiten weten van 
de eigenaar en koopt hem, waarna 
ogenblikkelijk de zaak gerechtelijk 
wordt beklonken. 

Binnen 14 dagen zal ook Frans 
voor gerst zorgen, die hij door de 
al genoemde heer R. zal laten 
kopen. Met de koopbrief komt hij 
net op tijd aan bij de schuit naar J. 
Juist dan komt er thuis een brief 
van zijn vader, die hem beveelt 
naar huis terug te keren. Dat kan 
echter nu niet, maar het is een 
goede smoes om uit Hoorn te ver
trekken. Hij krijgt ook de 400 
geleende guldens mee. Nu moet 
hij na 6 jaar afscheid nemen van 
zijn heer. B. is heel kwaad en 
scheldt hem uit voor "Booswicht, 
lompe Duitse kerel. God zal u 
straffen, en anders zal ik het doen!" 
Tóch gaat Kaspar. Hij heeft dan in 
Alkmaar al wel de beschikking 
over de brouwerij, maar nog niet 
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De nog overgebleven Vrouwe Fortuna 
boven de voordeur aan de Laat. 

over een huis. Hij heeft moeite 
personeel te vinden, omdat nie
mand de levensvatbaarheid ver
trouwt. Toch vindt hij na lang zoe
ken een gewezen soldaat, genaamd 
Frits. Met moeite en na veel 
schoonmaakwerk brouwen ze de 
eerste 110 tonnen, die goed gelukt 
zijn. Nu komen er wel nieuwe 
knechts en 2 kuipers. En de 
Alkmaarse bakkers halen _hun gist 
voortaan bij Kaspar in plaats van 
uit Amsterdam. De heer Frans 
(Smet) komt uit Amsterdam over, 
dat geeft meer aanzien. De brou -
werij in Hoorn van B. verloopt 
langzaam, ofschoon Kaspar zijn 
belofte houdt om geen enkel vat 
naar Hoorn te leveren. (Uit de 
boedelscheiding van 1831 komt 
maar één Hoornse klant met een 
schuld van f 31,- aan bierleveran
ties naar voren: Pastoor Odendaal) 
De bierverkoop kan toen niet erg 
rendabel zijn geweest. De Engelse 
oorlogen, de blokkade van de 
havens en de Franse bezetting heb
ben daar hun weerslag op en kos
ten vele collega's de kop. Toch 
maakt Kaspar daar écht fortuin 

door de verkoop van drinkwater, 
omdat zijn brouwerij, als de oudste 
van Alkmaar, het recht heeft op 
het waterhuisje van Schoorldam, 
waar de watermolenaars schoon 
water oppompen en via een sloot 
naast de Damweg leveren. Hij 
moet daarvoor ook aan de ge
meente Schoorl belasting betalen, 
maar dat is het dubbel en dwars 
waard. De vrouw van Kaspars col
lega Frans, wij zullen haar Grietje 
noemen (dat was Catharina 
Margaretha Smet-Budding, die in 
Amsterdam tussen 1780 en 1790 
vier kinderen liet dopen. Ook zij is 
van Duitse afkomst.), dringt aan op 
een huwelijk, en hij vindt na lang 
zoeken ook in Hoorn de "enige 
dochter van een rijk koopman als 
geschikte kandidate, zoo rijk en 
deugdzaam" (Dit was de katholie
ke Trijntje Zwering/Sweering, ge
doopt in de Slijksteeg in Hoorn op 
30-10-1775, dochter van Jan 
Zwering en Jannetje Jagers, met 
wie hij op 18-2-1798 in Alkmaar 
trouwt. Ook zij is, zoals te ver
wachten was bij de eerste generatie 
Hollandgänger, van Duitse af
komst.) 

Philippus Boon druipt af 
Zijn oude Heer B., zijn vijand, 
komt hem na zeven jaar nog een 
keer bezoeken, in zijn huis in Z.: 
"Ik ben een zondaar. Mijn vrouw 
en kinderen zijn weggelopen". Zijn 
zaken zijn failliet, hij wil naar 
Indië vluchten. Kaspar geeft hem 
daarom f 800,- voor het schip. 
Volgens het Register van de 
Hoogstaangslagenen van 1812 
klimt Kaspar op tot, na burge
meester Maclaine Pont, de op één 
na rijkste Alkmaarder en hij is ook 
weldoener van de armen. Bij zijn 
begrafenis "werden alle stadsklok
ken geluid en werd het lijk door 
duizenden gevolgd, ook van ande
re gezindten." Op zijn bidprentje 
staan de woorden die hij vlak voor 
zijn dood tegen zijn kinderen zei 
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Het originele bidprentje van Johan Kaspar Witte. Hij overlijdt in1831. 

en een deel van de begrafenis
preek. 
Hij kan "in zijnen ouderdom nog 
goed Duitsch lezen, ofschoon hij 
40 jaren geene verdere oefening 
daarin had gehad, zelfs niet 
Duitsch had horen spreken." Dit 
lijkt wat sterk, want o.a. zijn neef 
Mathias Seling is naar Alkmaar 
gekomen om de biografie te 
schrijven. Deze wordt later be
roemd als 'Apostel der Mäfügkeits
bewegung' die ook in Nederland 

als soberheidsbeweging bekend 
wordt. De bedoeling daarachter is, 
dat de arme bevolking minder 
ellende zal meemaken, als de man -
nen minder slechte (zelfgestookte) 
jenever gaan drinken, en in plaats 
daarvan meer bier! Over hem en 
zijn sociale beweging verschijnt 
ook een biografie, geschreven door 
Franz Jostes. 

Nakomelingen 
Behalve met de hulp van zijn kin-

deren kan de brouwerij ook draai
en doordat Kaspar uit het vorstbis
dom Osnabrück personeel haalt: 
zijn jongere broer Coenraad, 
Casper Doodt uit Usüde en 
Hendrik Duivel, Johan Nieters en 
Fredrik Brandhorst uit Osna
brugge (Is dit de Frits, gewezen 
soldaat, die in de biografie als eer
ste personeelslid wordt genoemd?). 
Deze vorm van ketenmigratie is 
logisch en van alle tijden. In som
mige beroemde emigratiedorpen 
als Mettingen geldt een stilzwij
gende gentlemans agreement, dat 
jonge sterke mannen die uit het 
dorp weggaan en de meisj es ach
terlaten om voor de ouderen te 
zorgen, na een succesvolle carrière 
hun bruidjes toch weer in hun 
dorp zoeken. Tijdens de verplichte 
Kerstvakanties is er daarom een 
levendig sociaal verkeer met veel 
feesten om dit mogelijk te maken. 
Kaspar krijgt o.a. een zoon Coen
raad Melchior (1810-Alkmaar-
1876), en een zoon Johannes 
Christiaan Coenraad, ( 1863 
Hoorn -1896 Heiloo, zie Kas par 111) 
die jong overlijdt, 10 jaar na 
Kaspar, waarna zijn weduwe 
Veronica Oudhof tegen de uit
drukkelijke - en in Kaspars testa
ment genoemde - wens in brou
werij Het Fortuyn verkoopt aan 
meesterknecht J. J. G. Wahlen. Na 
een rentenierschap van 1833 tot 
1838 in de Schermer op 'Slot 
Wittenburg', het huidige raadhuis 
van de gemeente Schermer, koopt 
Coenraad Melchior in Alkmaar in 
1846 de verlopen brouwerij De 
Burg aan de Bierkade 6-10. Hier
voor moet een complete hinder
wetachtige vergunningsprocedure 
worden doorlopen, voordat de 
ketels weer mogen worden ge
stookt. 

Kaspar 2 
Kasba's kleinzoon Kaspar Gohan
nes Casparus Witte, 1810 Alkmaar 
1898) komt in het Bevolkings-
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Reclamebiljet van bierbrouwerij Den Burg van C. M. Witte te Alkmaar, tonend een gezicht op de brouwerij aan de Bierkade, waarvoor afge
meerd een schip geladen met tonnen. Links, uitvergroot, een wagen geladen met tonnen en hoog op de bok de koetsier met zweep. Het geheel 
geencadreerd en omrankt met hopplanten. 

register 34-136 van Hoorn voor 
vanaf 1862 op Nieuwsteeg 57 /79b. 
Na zijn huwelijk in Hoorn met 
Cornelia Wahlen trekt hij bij haar 
in op Achter de Vrouwenkerk 
6/172, nu Veemarkt 3. Hij is dan 
zeepzieder in De Pelicaan op 
Achter de Vest, nu Noorderstraat, 
op de plaats van het latere 
Bellevue/Café Wonder (Noorder
straat 10-12), achter uitkomend op 
de Baansttaat, dat door zijn vader 
is aangekocht op 27 -9-1859 en uit
gebreid met enkele belendende 
panden op 27-12-1875, o.a. met 
een kuiperij op het Kleine Noord 
10-12. Als die op 1-5-1878 wordt 
verkocht aan Frans van der Deure, 
trekt de familie weer naar 
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Alkmaar/Schermer. Daar heeft hij 
zich in de brouwerij De Burg van 
broer Coenraad Maria Witte en 
later met broer Frans (Franciscus 
Xaverius Maria, 1865-1941) Witte 
aan de Bierkade 6-10 in Alkmaar, 
in 1876 ingekocht. 

Kaspar jr. krijgt veertien kinderen, 
waarvan er tien in Hoorn geboren 
worden, o.a. Jan Goannes Jacobus 
Maria, 1868-1950). Deze wordt ten 
doop gehouden door oom Adriaan 
Bleijs, de architect en tante Brigitta 
Witte. Na een mislukte priesterstu
die komt Jan weer thuis in 
Alkmaar en gaat daar bij bakker 
Van der Moolen werken. Ook 
neemt hij schilderslessen bij 

Alexander Kläsener. Hij schildert 
o.a. het Mathias-altaar van hun 
parochiekerk, de . Laurentius en 
doet hetzelfde in Beverwijk. Hij 
wordt beroemd als broeder Everar
dus, het Heilig Bruurke van het 
Minderbroederklooster Alverna, 
later als portier en broeder en ten -
slotte als 'het Heilig Bruurke' van 
Megen en patroon van de daklo
zen. Omdat er veel genezingen bij 
hulp in moeilijke zaken dankzij 
hem plaatsvinden, wordt hij in 
1954, 3112jaar na zijn begrafenis, in 
de kloostertuin herbegraven in een 
praalgraf in de grafkapel van het 
klooster, waar nog steeds gelovigen 
komen bidden. In Alkmaar is zelfs 
een R.-K. MLK-school naar hem 



De gevelsteen, met het jaartal 1650 en twee biertonnen van de brouwerij Het wapen van 
West-Friesland, bevindt zich in het Wesifries Museum. 

markt). Hij trouwt in 1864 met 
Anna de Wolf uit Purmerend en 
verhuist met haar in 1866 naar de 
Engelse Straat 45 in Bergen op 
Zoom, waar hij brouwerij De 
Witte Engel op de hoek van de 
Blauwehandstraat koopt. Omdat 
beide bedrijven goed lopen en hun 
eerste kind na 3112 maand in 
Hoorn sterft, besluit hij tot de 
genoemde verkoop van zijn 
Hoornse bedrijven; het reizen kost 
toch teveel tijd. Ruim 10 jaar 
woont het gezin in Den Haag, later 
verhuist het naar Amsterdam, waar 
Kaspar een koffiehuis in de War
moesstraat drijft. Dat gaat 2 jaar 
later failliet. Hierna (hierdoor?) 
wordt hij ernstig ziek. Hij sterft in 
1883 in de Govert Flinckstraat. 
Daarna keert Margaretha met haar 
vijf overgebleven kinderen terug 
naar haar geboortestad Purme
rend. Eén van hun zonen, Johannes 
Christiaan Coenraad, wordt daar 
fotograaf en vestigt zich later als 
corpsfotograaf in Delft. 

vernoemd: de Everardus Witte
school, nu aan de Slochterwaard 
176. Dankzij het feit, dat er een 
kerkelijke procedure is gestart voor 
zijn zalig-heiligverklaring, bestaan 
er nog goede foto's van de schilde
rijen en andere kostbaarheden die 
toen nog in de familie waren, maar 
sindsdien verkocht zijn. 

Kaspar 3 
. Kaspar (Johannes Casparus) Witte 
(Alkmaar 1838- Amsterdam 1883) 
is de zoon van Johan Christiaan 
Coenraad Witte en Veronica 
Oudhof en dus ook een kleinzoon 
van Kaspar 1. Zijn schooltijd 
brengt hij in Hoorn door met 
broer Joseph. Ze wonen op het 
Grote Noord, in het vierde huis 
vanaf de steeg naast de Cyriacus
kerk, waar nu C&A zit. Hun vader 
overlijdt al in 1841, waarna een 
Alkmaarse notabele, de goudhan
delaar en wethouder Jacobus 
Theodorus Koorn tot hun voogd 
wordt aangewezen. Op zijn 26e is 
Kas par al steenkoper en kolenhan -
delaar. Hij woont Achter de 
Vrouwenkerk, nu Veemarkt. De 

steenkoperij heeft hij voor f 8000,
van zijn moeder gekocht. Vier jaar 
later, op 28-2-1868 verkoopt hij de 
hele zaak alweer aan Anton 
Gerhard Rensen voor f 12.500,-, 
inclusief de trasmolen**** aan de 
overkant van het Waaitje (Vee-

Nico 
De jongste Witte in Hoorn uit de 

Italiaanse Zeedijk, hoek Pompsteeg. Hier heeft de brouwerij Het wapen van West-Friesland 
van Philippus Boon gestaan. 
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± 1870, trasmolen aan het Waaitje, nu Veemarkt naast het voormalige Weeshuis / later 
kazerne-gebouw. 

Gesmoldse Kamertak is een klein -
zoon van Kaspar III, Nico Witte 
(geboren in 1934). Hij woonde 
jarenlang aan de Witte Singel in 
Leiden, maar sinds 10 jaar woont 
hij met zijn vrouw Lispelt weer in 
Hoorn! Zijn website is zeer uitge
breid: 
(home.hccnet.nl/n.witte/myweb) 
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en geeft veel nadere informatie 
over de familie Witte. 

* Philippus Constantinus Boon, 
bierbrouwer te Hoorn, lid van de 
Municipaliteit en maire van 
Hoorn in 1795, benoemd door het 
Comité Revolutionair met 99 
stemmen. Geboren in Purmerend, 

9.2.1753, als zoon van Philippus 
Reinier Boon (1731 - 1786 maire 
Indië) en Helena Constantina 
Loten, die met Wilhelmina 
Adriana Six hertrouwt. Hij trouw
de Jacoba Elisabeth van Foreest en 
sterft in 1812 in Duitsland of Indië. 
In de huidige digitale VOC
bestanden met uittreksels van 
ruim 400.000 scheepssoldijboeken 
van www.voc.websilon komt hij 
niet voor, omdat die 'alleen nog 
maar' de 18e eeuw bestrijken en 
dus net te oud zijn. Ook kan hij 
zich onder een valse naam hebben 
ingeschreven. 

**Dit is in het jaar 1796 dus Boons 
brouwerij Het Wapen van West
Friesland aan de zuidzijde van de 
Italiaanse Zeedijk, hoek Pomp
steeg, waarvan de gevelsteen uit 
1650 in het Westfries Museum be
waard is gebleven (zie Oud Hoorn 
1993). Gekocht in 1785 van Aaltje 
de Jongh, bejaarde vrijster, en de 
familie Van der Wolff. Hij ver
koopt de brouwerij in 1798 aan 
Allard Merens, evenals een huis of 
stal ernaast en een huis aan de 
Pompsteeg. Zie "Onder de vleugels 
van de stad" door Jan de Bruin over 
de Veenhoopdorpen in WFON 
1992, p. 82 e.v. 

*** Dat was Frans (Frans Hendrik) 
Smet/Smit uit Amsterdam die 
samen met Kaspar 26-4-1797 voor 
f 9500,- van Joan Groot en Jaco
mina van den Berg brouwerij De 
Fortuyn aan de toen nog niet 
gedempte Laat in Alkmaar koopt, 
en in 1805 door Kaspar wordt uit
gekocht. Daarvan getuigt nog de 
gevelsteen JCW 1806 met een bier
ton, die op de plek van de brouwe
rij (achterzijde) aan de Oudegracht 
(in die tijd Varkenmarkt geheten) 
in de nok is ingemetseld. 

**** In een Trasmolen werd turf
steen gemalen en met metselspecie 
vermengd. 



Van de bestuurstafel 

De beste gemeente 
We leven in een tijd van meten, in 
de veronderstelling dat meten 
weten is. We maken lijstjes voor 
van alles en nog wat, variërend van 
het Guinnes Book of records tot 
televisieprogramma's als de meest 
bizarre, macabere ... en vult u maar 
in. Wekelijks boekenlijstjes, jaar
lijks de tweeduizend beste pop
songs. 
Ook gemeenten worden vergele
ken. Er is een Atlas van de vijftig 
gemeenten met meer dan 50.000 
inwoners. Daarin is Hoorn een 
matige middenmoter. Er zijn bench
marks tussen gemeenten en Elsevier 
beoordeelde onlangs alle 443 
Nederlandse gemeenten. Hoorn 
kwam er niet best af Daar zitten 
we bij de twintig procent minst 
gewaardeerde gemeenten. On -
danks een uitstekende gemeente
lijke digitale dienstverlening, een 
goed winkelaanbod, gevarieerde 
schoolvoorzieningen, voldoende 
ziekenhuisbedden en goede thea
ter- en uitgaansmogelijkheden. 
Verkeersveiligheid, criminaliteit, 
bereikbaarheid (hoewel spoorver
binding uitstekend) en sociaal kli
maat doen ons de das om, naast de 
uiterst negatieve score op het 
hoofdstuk wonen. Het ontbreekt 
volgens Elsevier aan groen in 
Hoorn, de waterrijkdom is redelijk 
en we scoren matig op het gebied 
van het wonen: we hebben weinig 
'historische' panden en geen grote 
woningen. Dan zie je de betrekke
lijkheid van dit soort lijstjes, hoe
wel we met enkele betere scores 
beslist niet in de bovenste categorie 
terecht zouden zijn gekomen. Daar 
zijn de resultaten op andere onder
delen ook te mager voor. 
Groen: bos, hei, . agrarisch gebied 

bepalen de eerste waarde in het 
onderzoek. In Hoorn hebben we 
daarvan erg weinig. We zitten aan 
onze grenzen, zoals de ledenexcur
sie te fiets duidelijk maakte. En we 
gaan er als gemeente ook te weinig 
zorgvuldig mee om. 
Water was het tweede aspect. Als 
water heeft Elsevier 'geteld' water 
dat minstens 6 meter breed en een 
hectare groot is. Hoe we dan met 
het Markermeer en het Hoornse 
Hop aan de voordeur niet meer 
dan redelijk (middelmatig) scoren 
is een raadsel, waar Enkhuizen zeer 
goed scoort. Het historisch woning
aanbod is de derde gemeten waar
de, in de veronderstelling dat een 
historisch aanbod (woningen van 
voor 1945) synoniem is voor stede
lijke kwaliteit. Hoorn scoort in de 
laagste categorie. Daar zijn op zijn 
minst twee aantekeningen bij te 
maken. Ten eerste is de veronder
stelling onjuist dat oud kwaliteit is. 
Waarom anders de enorme stads
vernieuwingsoperatie in veel ste
den in ons land? In de tweede 
plaats wordt zo de groeikerntaak
stelling bestraft. Maar de kwaliteit 
van een historische binnenstad 
meet je mijns inziens af aan het 
aantal monumenten en de staat 
daarvan. En op dat eerste punt staat 
Hoorn op de derde plaats van 
monumentensteden in de provin -
cie Noord Holland. Na Amster
dam en Haarlem! En grote wonin -
gen, het vierde waardeoordeel? 
Uitgangspunt is daarvoor het aan
tal woningen met zes kamers of 
meer. Die woningen zijn de afge
lopen decennia in groeikernen en 
op Vinexlocaties nauwelijks ge
bouwd. 
Vraag is: wat is de reactie van ons 
college? 

Egbert Ottens, voorzitter 

Nieuw bestuurslid 
In de komende ledenvergadering 
zal het bestuur mevrouw Rita 
Lodde als kandidaat voor de vaca
ture van secretaris voordragen. 
Rita Lodde voldoet aan het profiel 
dat voor de functie was opgesteld. 
Het bestuur ziet in haar een waar
dige en kundige opvolger van 
Nelleke Huisman. 

Rita Lodde 

Redactie 
De redactie van ons Kwartaal blad 
kon opnieuw worden verblijd 
met uitbreiding. Twee nieuwe 
redactieleden traden toe. Het zijn 
Jacques Entius en Christiaan 
Schrickx. 

Legaat mevrouw Groefsema
Molenaar 
Woensdag 6 juni 2007 troffen de 
erfgenamen van mevrouw Groef
sema-Molenaar elkaar in het 
Foreestenhuis. Mevrouw Groefse
ma heeft acht instellingen met een 
groot legaat bedacht, waaronder 
vier in Hoorn: De heer Boon, exe
cuteur-testamentair, herdacht tij
dens een sobere plechtigheid 
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Enige eifgenamen: Wesifries Genootschap en enkele vertegenwoordigers van de Doops
gezinde/Remonstrantse gemeenten. 

mevrouw Groefsema. In dit num -
mer is haar levensbeschrijving van 
zijn hand opgenomen. Het bestuur 
wil dat de naam van mevrouw 
Groefsema bewaard blijft en dat 
zoveel mogelijk inwoners van onze 
stad van het legaat kunnen profite
ren. Daarbij wordt gedacht aan het 
vernieuwen (interactief maken) 
van de maquette van de stad 
Hoorn, eigendom van onze ver
eniging, die in het Museum van de 
Twintigste eeuw staat opgesteld. 
Mocht het museum zijn intrek op 
het Oostereiland kunnen nemen, 
waar wij groot voorstander van 
zijn, dan zou Oud Hoorn op deze 
wijze, die ontwikkeling extra kun -
nen steunen. Maar dat is nog een 
kwestie van lange adem. 
Een eerdere gedachte was het 
plaatsen van één of enkele bronzen 
plaquettes op een historische plek 
in onze stad. Die gedachte 1s op 
een laag pitje gezet. 

Activiteiten 90 jaar 
Oud Hoorn 
Een aantal activiteiten in het kader 
van het negentigjarig bestaan van 
de vereniging heeft inmiddels 
plaatsgehad: de fraaie ansichtkaar-
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ten, het extra jubileumnummer 
van ons kwartaalblad. De lezingen 
en rondleidingen trokken tot nu 
toe veel belangstelling. De leden -
excursie te fiets langs de grenzen 
van Hoorn, moest duidelijk con
curreren met andere activiteiten in 
de stad. De houtsculptuur Judith 
en Holofernes aan het Claes 
Stapelhofje is inmiddels onder lei
ding van Arie Boezaard door Max 
Polman geïmpregneerd en zo 
voorzien van een nieuwe bescher
mende laag. Op/Maat heeft op
dracht gekregen om een vitrine te 
maken voor het model van het 
fluitschip · Risdam. Er zijn nog 
enkele activiteiten te gaan. Zie 
voor actueel nieuws de website van 
de vereniging. 
De architectuurworkshop Noor
der Veemarkt gaat na de zomer 
van start. Er wordt samen gewerkt 
met het Architectuurcentrum. In 
december hopen we de resultaten 
te kunnen tonen:. 
Op vrijdagmiddag 14 september 
worden de vijf kunstwerken ge
presenteerd, die Peter de Rijcke, 
Christiaan Heidenrijk, Thea van 
Lier, Arie de Jong en Peter Dor
leijn in opdracht van de vereniging 

maken, met als onderwerp één van 
de vijf monumentale panden. 
Leden kunnen de zeefdrukken 
tegen een mooie prijs per stuk of 
als set aanschaffen. 

De hertaling van 
Velius kroniek 
Hoogtepunt van de viering van het 
90-jarig bestaan van de Vereniging 
Oud Hoorn is de officiële over
handiging van de hertaling van 
Velius kroniek op donderdagmid
dag 15 november a.s. in de Ooster
kerk. Het kloeke boekwerk dat 
bijna 1000 pagina's telt wordt in 
twee fraaie banden uitgegeven. 
Tegelijkertijd wordt in het Pakhuis 
een nieuwe tentoonstelling geo
pend, gewijd aan Velius en zijn 
werk. 

Actie Suriname 
Het voorstel van het bestuur om 
ter gelegenheid van het negentig 
jarig bestaan van onze vereniging 
via de Stichting Cultureel Erfgoed 
Suriname bij te dragen aan de res
tauratie van de villa Berkenveld in 
Paramaribo, werd tijdens de voor
j aarsledenvergadering afgewezen. 
In overleg met de initiatiefnemers 
heeft het bestuur besloten geen 
vervolgactie te starten. 

Station 
We informeerden u eerder over de 
zorgen van ons bestuur over de 
manier waarop met het monu -
mentale stationsgebouw wordt 
omgesprongen. We hebben daar
over geschreven met de gemeente, 
ProRail en het ministerie. Alleen 
van de laatste ontvingen we een 
reactie. Onlangs vond in het 
Architectuurcentrum de presenta
tie plaats van de verschillende 
plannen voor de voetgangersover
steek naast het station. Naar aan
leiding daarvan constateerden wij 
opnieuw dat er geen enkel respect 
lijkt te bestaan voor het stationsge
bouw zelf In sommige ontwerpen 
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Geen respect voor monumentaal stationsgebouw? 

bezien hoe deze het best behouden 
kan worden, en of en zo ja welke 
publicatie- en expositiemogelijk
heden er zijn. In dit nummer van 
ons Kwartaalblad vindt u een 
enkele pagina uit één van de vele 
indrukwekkende fotoboeken (zie 
pag. 106). Het is een genot om door 
de boeken te bladeren en je jaren 
terug te wanen. En om er de tek
sten van Van der Zel bij te lezen. 
De collectie, welke Van der Zel in 
meer dan vijfenzestig jaar heeft 
verzameld, is op zich een belang
rijk cultuur-historisch document 
dat bewaard moet blijven. 
Vereniging Oud Hoorn zal de col
lectie digitaal opslaan en ontslui
ten zodat deze optimaal toeganke
lijk is voor belangstellenden. 

was geen stationsgebouw te zien, 
in andere was het slechts als een 
onooglijk wit blokje getekend. We 
hebben ons wederom schriftelijk 
tot het college van burgemeester 
en wethouders gewend en ge
vraagd om meer rekening met het 
monument te houden. De volledi
ge brief is op de website te lezen. 

Oostereiland 
We meldden reeds gematigd opti -
mistisch te staan ten opzichte van 
de plannen voor het Oostereiland. 
Het idee van een museumeiland, 
waar een aantal Hoornse musea 
samen willen gaan, heeft dan ook 
onze volle instemming. Wij hopen 
dat college en raad de mogelijkhe
den in deze richting verder nagaan. 
Onder andere bij provincie, rijk en 
Europese Unie. De kans op een 
unieke ontwikkeling van het 
eiland krijgen we maar éen keer. 

Overleg gemeente 
Onze vereniging sprak jaarlijks 
met (vertegenwoordigers van) het 
Hoornse college van burgemeester 
en wethouders. Uitgezonderd een 
eerste kennismaking, kort na het 
aantreden van het nieuwe college, 
lijkt het overleg tot nu toe erbij te 
zijn ingeschoten. We hebben het 
college om een gesprek gevraagd 

en een flinke lijst van onderwerpen 
in de brief vermeld (zie voor meer 
de website). Want aan onderwer
pen om over te praten mankeert 
het niet. 

Collectie Giel van der Zei 
Met een kleine omweg misschien, 
maar de unieke collectie van Giel 
van der Zel sr., die begin dit jaar 
overleed, is door de Vereniging 
Oud Hoorn verworven. Een kleine 
commissie bestaande uit Jan de 
Bruin van het Westfries Archief, 
Femke Uiterwijk, Trudy de Rooy, 
Coen Droog en Egbert Ottens, 
buigt zich over de collectie om te 

Een D. Ooijevaar 
Enige tijd geleden belde de heer 
Jan Broertjes uit Odijk. Hij was in 
het bezit van een schilderij van de 
Hoofdtoren van D. Ooijevaar. Zijn 
vader kreeg het in 1952 toen hij 
afscheid nam van zijn collega's bij 
de P.T.T. in Hoorn. Het schilderij, 
de Hoofdtoren, geschilderd vanaf 
de binnentuinen achter de Itali
aanse Zeedijk, toont de toren van
uit een minder bekende hoek. Nu 
de familie Broertjes ging verhui
zen wilden ze het schilderij aan 

TMzt moet er met de kaartencollectie van Ciel v. d. Zel gebeuren? Overleg vindt plaats in het 
O.I. Pakhuis. 
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Personeel van de kistenf a
briek Graftdijk op de foto. 

Zo te zien wordt er hout ge
lost uit een schip liggend 
in de Karperkuil ... maarrrrr 
wat heeft dat met onze Zee
dijk te doen??? 

'~********************** 

Wel er zitten drie geboren Zeedijkers op en dan hoort zo ' n foto er toch wel bij ,we gaan de 

mannen even langs vooraan Henk Spel-Dries Bri l leman(It.Zeedijk 116) en Willem Kramer 

(It. Zeedijk 89). 

De tweede rij:Bram Neuteboom-Dirk Fontein(It .Zeedijk 6l)en Jan Dam(in 1949-Vijzelstraat 30) 

die hoort er eigenlijk ook een beetje bij , en dan achterin Chris Schotten(ook een kleine 

binding met deze buurt,weten we het nog vader stalde een"ket" in de Foreestensteeg.) 

Helaas is de jongen achter,rechts,niet meer te herkennen door de fotograaf onthoofd . .. 

Op de volge n de bladzijde de"Bij namen" 

rr . 

- -=·-
~~::..._~ ·~----

?fi T L> E /1 !L;<I__ 

H L>E LS.f.!.ifJ L ., 

Een pagina uit één van de boeken van C iel van der Zei. 
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De heer Broertjes (r.) overhandigt Egbert Ottens het Hoofdtoren schilderij van Dirk Ooievaar. 

Vereniging Oud Hoorn cadeau 
doen. Dinsdagmiddag 17 juni 
kwamen de heer en mevrouw 
Broertjes naar Hoorn, waar we hen 
met enkele bestuursleden en vrij
willigers hartelijk ontvingen. 
Dirk Ooijevaar (1876-1963) was een 
zeer verdienstelijk amateur kunst-

schilder (en de vader van Klaas 
Ooijevaar, een bekend kunst
schilder). Hij was kapper, zijn zaak 
stond op de Gedempte Turfhaven. 
Dirk was bij velen beter bekend als 
preparateur van dieren en maker 
van haarkunstwerken, onder ander 
van overleden personen. 

Drie publicaties in éen week 
Drie publicaties in één week, de 
eerste week van augustus, gewijd 
aan de geschiedenis van onze stad. 
Allereerst kwam het maandblad 
Monumenten uit. Het binnenka
tern, 24 bladzijden groot, is ge
wijd aan Hoorn Monumenten
stad. Verschillende auteurs uit 
Hoorn hebben een bijdrage gele
verd. Gerdien de Galan beschrijft 
de geschiedenis van de stad en het 
Hoornse monumentenbeleid. Ton 
van Weel krijgt de gelegenheid 
om het werk van onze vereniging 
te presenteren. Bijzonder aan
dacht geeft hij aan de vijf rijksmo
numenten die de vereniging bezit. 
Jan van der Heijden belicht de 
activiteiten van de 35 jaar oude 
Stichting Stadsherstel. 45 Histo
risch waardevolle panden en com -
plexen zijn gerestaureerd en ver
bouwd. Hendrick de Keijser bezit 
achttien rijks- en twee gemeente-

lijke monumenten in de stad. In -
termarisHoeksteen, eveneens 
eigenaar van achttien rijksmonu
menten en negen gemeentelijke, 
beschrijft de opkomst van de 
sociale woningbouw in onze stad. 
Jos van der Lee schenkt aandacht 
aan de jongere bouwkunst in 
Hoorn en het doet ons deugd dat 
ook de gelukkig behouden TSH 
met foto en beschrijving in zijn 
artikel prijkt. Het katern werd 
door wethouder Van der Maat in 
de Statenpoort aan de schrijvers 
overhandigd. Het binnenkatern is 
afzonderlijk te koop in de winkel 
van de vereniging à € 2,50. 
IntermarisHoeksteen publiceerde 
'Historische route Hoorn', waarbij 
men fietsend of wandelend langs 
de monumenten van de corpora -
tie wordt geleid. De folder bege
leidt de tentoonstelling 'Weer in 
gebruik', die van 25 augustus tot 

Het schilderij krijgt, nadat het is 
schoongemaakt en van een nieuwe 
lijst voorzien, een ereplaats in het 
verenigingsgebouw. 

Straatnamen 
Het college heeft een nieuwe 
straatnamencommissie ingesteld. 
Wij zijn verheugd dat ons be
stuurslid Hieke Stapel gevraagd is 
tot de commissie toe te treden. We 
hopen dat de nieuwe commissie 
slaagt in een heldere en inspireren -
de naamgeving voor nieuwe wij
ken en straten. Even ter herinne
ring: Enkele jaren geleden stelde 
een groepje betrokken inwoners 
voor om een aantal voor onze stad 
van belang zijnde 'cultuurdragers' 
in de laatste uitbreidingswijk, 
Bangert/Oosterpolder, te vernoe
men. Tot nu toe wachten zij nog 
steeds op antwoord. Misschien dat 
de commissie hun ideeën in haar 
werk alsnog kan betrekken. 

E. Ottens 

30 september in het Westfries 
Museum te zien is. 
4 Augustus werd de tentoonstel
ling 'Duistere Zaken', ook in het 
Westfries Museum geopend. 
Tegelijk kwam het fraai verzorgde 
boekwerk 'Hoogtepunten uit 
Hoornse Bodem' uit, deel 1 uit 
een nieuwe serie van uitgeverij 
Uniepers, gewijd aan de Archeo
logie in Noord-Holland. Een 
groot aantal interessante artikelen 
vanaf het neolithicum - een bijl
via de middeleeuwen tot aan 
de VOC-jaren van Chistiaan 
Schrickx, Tosca van de Walle en 
vijf gastschrijvers, begeleid door 
prachtig fotowerk. Een boek om 
te hebben. In de winkel is het voor 
lede!l van de vereniging voor de 
ledenprijs van € 14,90 te koop 
(winkelprijs€ 17,90). Ook de ten
toonstelling in het Westfries 
Museum is een aanrader. 
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Wie was E. N. J. C. Groefsema-Molenaar? 

In den beginne ... 
Op 13 maart 1918 kwam in de 
namiddag omstreeks 18.00 uur ter 
wereld Eva Nella Johanna Catha
rina Molenaar. Mogelijk was de 
geboorte niet gemakkelijk, want 
de bevalling vond plaats in de 'Zie
kenverpleging' aan de Draafsingel 
te Hoorn. 
Zij was het tweede kind van Pieter 
Molenaar, geboren te Heerhugo
waard op 21 oktober 1883 als zoon 
van Pieter Molenaar en Sijtje 
Rooker, en Jacoba Noë, geboren te 
Hoorn op 11 september 1890 als 
dochter van Jan Noë en Johanna 
Catharina van Kam. 
Ze werd Nel genoemd en zij had 
een oudere broer Pieter Cornelis, 
geboren te Hoorn op 12 mei 1912. 

Mevrouw Nel Groefsema-Molenaar op 
jonge leeftijd. 
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Nel groeide op aan de Koepoorts
weg 18 te Hoorn in een vrijzinnig 
en liberaal denkend Remonstrants 
gezin. Vader Piet Molenaar deed 
zijn naam eer aan: hij was ook 
molenaar, een beroep dat hij uit
oefende te Hoorn en naderhand, 
vermoedelijk vanwege economi
sche redenen, vanaf 1939 te 
Amsterdam. 

Jong volwassene ... 
De kinderen, Piet en Nel, waren 
bovenmatig intelligent. Beiden 
deden resp. in 1930 en in 1936 
eindexamen H.B.S.-A. aan de Rijks 
Hoogere Burgerschool te Hoorn 
voor de vijf-jarige cursus. 
Zeker voor een meisje was een 
dergelijke opleiding uitzonderlijk, 
temeer daar toentertijd in 1936 te 
Hoorn er slechts zes kandidaten 
waren die eindexamen deden. 
Gedurende twee jaar heeft Nel 
Molenaar na haar schooltijd een 
betrekking gehad op het kantoor 
van de N.V. Hoornsche IJzer
handel, voorheen Firma Gebrs. 
Eijken, Groote Noord 52 te Hoorn. 
Zij moet een toegewijd mede
werkster geweest zijn, want de 
directeur van het bedrijf schrijft bij 
haar vertrek in 1939 lovend over 
haar: "Ondergetekende verklaart 
hiermede dat Nel Molenaar gedu
rende twee jaar met nauwgezet
heid en plichtsbetrachting bij mij 
op het kantoor werkzaam is 
geweest." 1 De reden voor het ver
trek was de verhuizing met haar 
ouders en broer naar Amsterdam, 
waar het gezin ging wonen aan de 
Houtmankade 72 I. 

Twijfel... 
Kennelijk is Nel Molenaar in de 
periode van kort voor de Tweede 

Drs. H.]. Boon 

Wereldoorlog onzeker omtrent 
haar toekomst, want zij raadpleegt 
in de winter van 1939 een zekere 
M. Haas te Bilthoven. Deze is in 
staat om via horoscopie haar toe
komst te voorspellen. Eén van haar 
onzekerhedèn moet de beroeps
keuze geweest zijn. Ziekenverple
ging, laboratoriumwerk, een studie 
in de medicijnen zou volgens M. 
Haas tot de mogelijkheden beho
ren. Ook constateert hij bij haar 
"een sterk gevoel voor orde en 
regel, systematische indeling van 
werkzaamheden."2 

Heel veelzeggend is zijn volgende 
constatering: "Gij hebt grote be
hoefte aan vertrouwelijkheid en 
toch: zo weinigen begrijpen u en___, 
gij begrijpt anderen ook moeilijk.''3 

Toen ik haar veel later in het leven 
ontmoette, kwam ik tot dezelfde 
conclusie! 
"Laat u niet leiden tot vlagen van 
teruggetrokkenheid, noch melan
cholie" 4, zo raadt de horoscopist 
haar tenslotte aan. Het waren 
helaas juist deze eigens~happen die 
zo kenmerkend waren voor de 
latere jaren van haar leven. 

Amsterdam 
Vermoedelijk werd Nel Molenaar 
op 10 april 1938 in Amsterdam 
bevestigd als lid van de Remon -
strants-Gereformeerde Gemeente 
aldaar. Twee exemplaren van de 
orde van dienst op die dag duiden 
daarop, hoewel zij daarin niet bij 
name genoemd wordt.5 Zeker is 
dat zij in dat jaar nog niet in de 
hoofdstad woonde. 
Eenmaal woonachtig te Amster
dam, dient zij in 1940 korte tijd de 
gemeente Amsterdam als arbeids
contractante bij het Gemeentelijk 
Grondbedrijf Enige tijd later, tot 



1947, werkt zij bij de Gemeente
lijke Distributiedienst. 
In juni 1949 behaalt Nel Molenaar 
via het staatsexamen te Utrecht de 
Akte van Bekwaamheid als onder
wijzeres. Een jaar later volgt de 
Akte van Bekwaamheid voor huis
en schoolonderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes. Vanaf 
1949 tot 1957 werkt zij in Amster
dam als onderwijzeres, eerst in tij
delijk dienstverband tot 1952 aan 
de Theo Thijssenschool en daarna 
als vaste leerkracht aan de Rozen -
school. 
Ik ben in het bezit van vele foto's 
uit die dagen. Nel Molenaar is 
daarop te zien als een knappe 
jonge vrouw, starend met enigszins 
melancholische trekken in het ge
laat en hoogstzelden lachend. Tot 
op hoge leeftijd sprak zij met vol
doening over haar tijd als leer
kracht. Volgens haar leerden de 
kinderen toen nog iets, in tegen -
stelling tot wat thans op scholen 
zou gebeuren. Orde en regelmaat 
stonden hoog aangeschreven m 
haar betoog over die dagen. 

Huwelijk 
In 1957 trouwt de wat schuchtere 
en teruggetrokken Nel Molenaar, 
enigszins tot ieders verrassing, met 
Jan Groefsema. 
Vele jaren woonde het gezin 
Groefsema, waar Jan deel van uit
maakte, in Midwolda (Gr). Maar 
Jan is vanaf 1933 vaak van huis: hij 
is dan zeeman geworden op de 
grote vaart. Eerst is hij matroos, 
later brengt hij het tot stuurman. 
De oorlogsjaren brengt hij in het 
verre oosten in Japans krijgsgevan
genschap door. Na de oorlog is Jan 
Groefsema kapitein op diverse 
middelgrote schepen van de grote 
vaart. 
In 1957 wil hij het kennelijk 'wat 
dichter bij huis zoeken.' Hij laat 
zich inschrijven op de Zeevaart
school te Amsterdam vanwege 
omscholing tot loods. Hij zoekt 

Nel Groefsema-Molenaar bracht de laatste jaren van haar leven in Voorst door. 

onderdak in de hoofdstad en vindt 
dat ten huize van de familie 
Molenaar aan de Houtmankade 
72 r. Aldaar komt Jan Groefsema 
dochter Nel tegen, zijn toekomsti
ge bruid. 
Op de morgen van de lOe oktober 
1957 trouwen zij in Amsterdam. 
Op de bruidsfoto staat Jan gekleed 
in het uniform van kapitein ter zee 
en Nel is gekleed in stemmig wit. 
's Middags wordt het huwelijk 
ingezegend door Ds. J. J. van Hille 
in de Oude Remonstrantse Kerk 
aan de Keizersgracht. Op 11 okto
ber volgt voor Nel het eervol ont
slag als leerkracht aan de Rozen -
school te Amsterdam. 
Jan moet volgens zijn inmiddels 
hoogbejaarde schoonzus een aar
dige goedlachse man geweest zijn 
die zich, in tegenstelling tot Nel, 
gemakkelijk in de ziel liet kijken. 
Het niet zo heel jonge paar vestigt 
zich aan de Esther de Boer-van 
Rijkstraat 174 hs. te Amsterdam.6 

In oktober 1966 sterft Jan Groefse
ma plotseling. De oorlogsjaren 

hadden zijn hart meer verzwakt 
dan hij zelf vermoedelijk wist.7 

Een vroege oude dag 
In 1967 treedt Nel Molenaar nog 
een paar keer op als tijdelijke leer
kracht op diverse lagere scholen in 
Amsterdam. Maar daarna is haar 
werkzame leven buitenshuis 
definitief voorbij. 
Zij is dan nog geen 50 jaar en lang
zamerhand vereenzaamt zij. Haar 
vader sterft in 1950 en haar moe
der in 1975. Slechts haar ongehuw
de broer Piet, die thuis is blijven 
wonen, bezoekt haar nu en dan, en 
zeker altijd op haar verjaardag op 
13 maart. Dan geeft Piet haar 
f 100,- cadeau. Op 12 mei krijgt 
Piet diezelfde f 100,- dan weer 
voor zijn verjaardag van Nel 
cadeau. Wel zijn de contacten met 
de Remonstrantse Gemeente van 
Amsterdam van blijvende aard. 
In 1999 geeft zij te kennen niet 
langer in Amsterdam te willen wo
nen. Ze voelt zich onveilig. Nel 
vindt een geschikt appartement in 
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Voorst in woonsevicecomplex 'De 
Nieuwenhof, waar zij de laatste 
jaren van haar leven doorbrengt. 
Goed beschouwd zijn voor Nel 
Molenaar na het sterven van haar 
echtgenoot Jan in 1966 als het ware 
de gordijnen voor de vensters, die 
uitzicht geven op het grote leven, 
voorgoed dichtgetrokken. Dit blijft 
zo tot op de dag van haar onver
wachte dood op 6 augustus 2006. 

Mijn relatie tot E. N. J.C. 
Groefsema-Molenaar 

Bankbediende 
In 1965 aanvaardt mijn broer 
Frank een eenvoudige betrekking 
op het hoofdkantoor van de 
Amro-bank aan het Rembrandts
plein te Amsterdam. Hij is dan 19 
jaar jong en woont nog thuis bij 
vader en moeder te Koog aan de 
Zaan. Op kantoor is het Pieter 
Cornelis Molenaar die Frank in -
wijdt in de gewone werkzaamhe
den die voor hem aldaar moeten 
gebeuren. Piet Molenaar werkt 
daar al sinds 1946 op veel hoger 
niveau en is de vertrouwensman 
van velen. Onder anderen dus ook 
van mijn broer. 

Een trouwe erudiete 
huisvriend 
Al snel wordt Piet een gewaardeer
de huisvriend die alle zondagen bij 
Frank en zijn (mijn) ouders door
brengt. Piet is vriendelijk, voorko
mend en zogezegd een man van de 
wereld, hoogbegaafd, met onder 
meer een enorm historisch besef, 
gepaard gaande aan een ijzeren 
geheugen. De vaderlandse parle
mentaire geschiedenis kende hij 
door en door. Op latere leeftijd 
behaalt hij nog de Akte Geschiede
nis M.O. Waarom Piet nooit in 
vroeger dagen is doorgedrongen 
tot wetenschappelijk academisch 
niveau heb ik nooit begrepen. 
Waarschijnlijk gebrek aan durf 
Een feit is echter dat hij zich prima 
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thuis voelt bij ons. In die dagen 
woont hij met zijn moeder aan de 
Houtmankade 72 1 in Amsterdam. 
Ruim dertig jaar lang deelt Piet 
als vriend van mijn broer in het 
lief en leed dat onze familie over
komt. Eerst is het Piet die als 
getrouwe leidsman mijn broer 
door het grote leven leidt, nader
hand, toen Piet in oudere dagen is 
aangekomen, is het andersom. 
Na een week in het Lucas-zieken
huis in Amsterdam te hebben 
gelegen vanwege klachten aan de 
luchtwegen, sterft Piet vrij plotse
ling, in maart 1996. Hij is dan bijna 
84 jaar. 

Tante Nellie 
Dan komt voor mij opeens zijn zus 
Nel in beeld, die mij verzoekt de 
uitvaart van Piet te leiden. De cre
matie vindt plaats te Hoorn. Met 
veel moeite hebben moeder en 
Frank de draad van het leven weer 
hervonden. Zij konden zich een 
leven zonder Piet niet goed voor
stellen. 
Kort na de uitvaart van haar broer 
Piet bezocht ik Nel Groefsema
Molenaar thuis aan de Esther de 
Boer-van Rijkstraat. Wat ik daar 
aantrof, vergeet ik nooit meer. De 
inboedel, taf el stoelen, vloerkleed, 
etc., alles was tot op de draad ver
sleten. Het vloerkleed lag half 
opgerold op de grond, de gordij
nen en vitrage waren in ruime 
mate voorzien van rafels en gaten. 
Het behang uit 1957 sierde de 
wanden van het appartement en 
alle comfort, voor zover aanwezig 
in de woning, stamde eveneens uit 
het jaar 1957. Er was geen radio en 
geen televisie. 
Vanaf die tijd (1996) noemde ik 
haar tante Nellie. Zij verzocht mij 
de ontruiming van de woning van 
haar broer te regelen en tevens zijn 
nalatenschap te verzorgen, waar
van zij de enige erfgenaam was. 
Daarna was ik vele jaren betrokken 
bij al haar fiscale aangelegenheden. 

Haar verhuizing naar Voorst werd 
intensief door mijn echtgenote en 
mij begeleid. Tante Nellie was 
intelligent, in feite zelfs meer 
begaafd dan haar broer Piet, maar 
naar die maatstaf gemeten onvol
doende ontwikkeld. Zij had een 
brede interesse voor het wereldge
beuren, waarvan zij via dagblad 
'De Telegraaf op de hoogte bleef 
Die krant spelde zij tot de laatste 
letter. Helaas werd zij in de laatste 
jaren van haar leven nagenoeg 
blind. Levenslang bleef zij sparen 
voor haar oude dag. Haar angst om 
van weinig geld te moeten rond
komen nam bij tijd en wijle neur
otische vormen aan. Op belang
stelling van familie of andere 
bekenden stelde zij nagenoeg geen 
prijs. Niemand bezocht haar, 
behalve ik. Desondanks voelde zij 
zich niet eenzaam. Koffie, thee, 
frisdranken, etc. waren noch aan 
haarzelf, noch aan mij als zo onge
veer haar enige bezoeker, besteed, 
zo meende zij. Zij leefde van wat 
de keuken van woonservicecom -
plex 'De Nieuwenhof' haar voor
zette. En dat was voor haar genoeg. 

Nalatenschap 
Herhaaldelijk drong ik er bij tante 
Nellie op aan om een testament op 
te stellen, omdat ik op de hoogte 
was van de grootte van haar ver
mogen. Van haar moeders zijde 
zouden er nog enkele verre neven 
of nichten in leven zijn, maar die 
had zij nooit gezien. Alleszins 
goede redenen dus voor het opstel
len van een laatste wilsbeschik
king. Maar dat weigerde zij jaren
lang. Deze houding veranderde 
toen ik haar aanbood de helft van 
de kosten van de notariële akte te 
betalen. De noodzaak voor het 
opstellen van een testament werd 
voor haar compleet toen zij via de 
krant vernam dat de afscheidsre
ceptie van Rotterdams burgemees
ter dr. Bram Peper in 1998 1,2 mil
joen gulden had gekost. Onverant-



woord hoog vond zij de kosten 
hiervan. Mijn suggestie aan haar 
was toen, dat zij het wel eens zou 
kunnen zijn die deze receptie zou 
betalen na haar sterven, vanwege 
het ontbreken van een laatste wils
beschikking. 
Over wie haar erfgenamen zouden 
moeten zijn, had zij niet nage
dacht. Samen overdachten zij en ik 
haar leven, waarbij zij instemde 
met mijn voorstel omtrent wie 
haar erfgenamen zouden moeten 
worden. Vast kwam te staan dat de 
gemeente Hoorn en omstreken 
vrij centraal in haar herinneringen 
stonden. Historisch besef was haar 
niet vreemd. 
Vandaar dat een aantal van haar 
erfgenamen uit die plaats afkom -
stig zijn. Aldaar wilde zij ook 

gecremeerd worden. In 2000 werd 
het testament opgemaakt en z:u 
was er blij mee. 

Naschrift 
Een alleszins gerechtvaardigde 
vraag zou kunnen zijn waarom ik 
Nellie Groefsema-Molenaar zo lang 
en zo trouw nabij heb gestaan. In de 
eerste plaats uit piëteit ten opzichte 
van haar broer Piet. In de tweede 
plaats omdat ik het proces van ver
eenzaming als één van de ergste 
kwalen beschouw die een levend 
mens kan overkomen. Via voortdu
rende zorg heb ik haar die totale 
vereenzaming niet willen aandoen. 
In de derde plaats omdat ik lang
zamerhand haar via mijn werk in 
het pastoraat te Voorst als een van 
mijn pastoranten ging beschouwen. 

Amor omnia vincit. Met dit credo 
voor ogen begeleidde ik deze mens 
tot het einde van haar aardse 
dagen ... 

Noten 
1 Schrijven Hoornsche IJzerhan -

del, Hoorn, d.d. 15 juni 1939 
2 Schrijven D. Haas, Bilthoven, 

d.d. 10 januari 1939 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Remonstrantsch-Gereform. Ge

meente Amsterdam, Bevesti
gingsdienst 10 April 1938 

6 Extract Boek der Besluiten 
B. en W van Amsterdam No. 
644/432 Ond. 108 (1957) 

7 Opgave M. J. Groefsema-Gar
retsen, Muiden, d.d. 18 april 
2007 

LEZINGEN SEIZOEN 2007 / 2008 

Zondag 23 september 2007. Aanvang 13.30 en 16.00 uur. 
Dick Bakker 
Deze keer zullen wij niet de film over de viering van 600 jaar stadsrechten vertonen maar daarvoor in de plaats 
historische films van de stad. 

Maandag 8 oktober 2007. Aanvang 20.00 uur 
Jan de Bruin - Watersnood en waterkeringen sedert Floris V. 
Op 7 maart 1918 vond de eerste lezing van Oud Hoorn plaats in restaurant De Witte Engel met hetzelfde onder
werp. Jan de Bruin van het Westfries Archief vertelt hier nu weer over met de kennis van nu. 

Dinsdag 6 november 2007. Aanvang 20.00 uur 
Diederik Aten - Conflict tussen de marktsteden. Kaasmarkten te Hoorn, Alkmaar en Purmerend. 
Nog steeds overheerst het beeld van de door de Hollanders zo eensgezind tegen het water gevoerde strijd. Daarbij 
worden dan vaak de grote 17e eeuwse droogmakerijen als de Beemster en de Schermer als lichtend voorbeeld 
aangehaald. De praktijk was echter totaal anders. Na bedijking van de Heerhugowaard dreigde er in 1625 zelfs 
een oorlogje tussen de marktsteden Alkmaar en Hoorn uit te breken. Tot twee keer toe trok de met snaphanen 
bewapende schutterij van Hoorn naar Oudorp om daar het werk aan een nieuwe vaarweg naar Alkmaar te ver
nielen. Door die vaart zou Alkmaar een stuk beter bereikbaar worden voor de West-Friese boeren en dat zou 
zeker nadelig uitpakken voor de drukte op de markten in Hoorn. 

Deze lezingen zullen plaatsvinden in Theater 'Het Pakhuis', Onder de Boompjes 21 in Hoorn. De toegang 
bedraagt€ 3,50, leden van Oud Hoorn hebben€ 1,- reductie. Kaarten kunnen ook worden afgehaald in ons 
verenigingsgebouw op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Telefonisch reserveren op tele
foonnummer 0229-273570. 
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Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
11 april 2007) Oosterkerk te Hoorn 

1. Welkom en opening 
De heer Egbert Ottens heet ieder
een van harte welkom. Het is zijn 
eerste vergadering als voorzitter 
van Oud Hoorn; een bijzonder 
welkom aan Nelleke Huisman, 
Marjan Faber en Hieke Stapel. Aan 
de eerste twee omdat zij afscheid 
nemen en aan Hieke omdat - als 
de leden het bestuursvoorstel 
goedkeuren - zij de plaats van 
Marjan zal innemen. Verder een 
welkom aan Tosca van der Walle, 
stadsarcheologe, die na de pauze de 
lezing voor haar rekening zal 
nemen. 
Wij hebben bericht van verhinde
ring ontvangen van de heren John 
Lamers, Arie Boezaard, Sebastiaan 
Hol en Pim van der Waal en de 
dames Diana van den Hoogen, 
Lena Bonte en Marigold Dijkstra. 
Tenslotte enkele opmerkingen 
over de agenda: Bij de begroting 
2007 worden de voorstellen voor 
het 90-jarig jubileum van de ver
eniging besproken. Daarbij zal 
Sefanja Nods bij het voorstel voor 
de bijdrage aan de stichting Erf
goed Suriname verslag doen van 
haar bezoek aan het pand en het 
bestuur van de stichting. 

2. Bestuursmededelingen 
De activiteiten in het kader van de 
viering van Hoorn 650 jaar zijn in 
volle gang. Oud Hoorn is daarbij 
actief betrokken in de persoon van 
Nelleke Huisman, als bestuurslid 
van de stichting Hoorn 650. De 
opening, met de historische op
tocht was een succes. Wij gaan er 
van uit dat ook in de rest van het 
feestjaar vele geslaagde activiteiten 
zullen zijn. 
De voorzitter staat stil bij het 
terugtreden van de beheerscom -
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M.Faber 

Vierde van rechts Hieke Stapel. Zij neemt o.a. als notuliste de plaats van Marjan Faber in. 

missie van het Westfries Museum. 
Daarmee is onze directe invloed, 
via Fokko de Boer, en ook die van 
het Historisch Genootschap West
Friesland en van de Vrienden van 
het Museum onverwacht beëin -
digd. Wij hebben ons daartegen 
gezamenlijk verzet en betreuren 
deze ondoordachte beslissing van 
het gemeentebestuur. Inmiddels is 
er een tijdelijke directeur be
noemd, de heer Peter Westenberg. 
Het standpunt van het bestuur is 
dat wij bij het museum betrokken 
willen blijven en we verwachten 
binnenkort in gesprek te kunnen 
gaan met het gemeentebestuur. 
Samen met het Genootschap en de 
Vrienden blijven wij ijveren voor 
een directe bestuurlijke inbreng. 
De samenvoeging van de Wel
stand- en Monumentencommis
sies is inmiddels een feit. Wij heb
ben ons hiertegen lange tijd verzet. 
Vooral tegen het terugbrengen van 
het aantal zetels voor Oud Hoorn 
en Stadsherstel van 3 naar 1. Er is 
een compromis bereikt. Zowel 

Oud Hoorn als Stadsherstel heb
ben in de nieuwe commissie elk 1 
lid. Frans van lersel is onze eerste 
vertegenwoordiger en Jaap Bronk
horst zijn vervanger. Met Stads
herstel zijn wij in gesprek om te 
bepleiten dat Jaap Bronkhorst ook 
namens Stadsherstel als vervanger 
kan optreden. 
Over de ontwikkelingen voor het 
Oostereiland zijn wij gematigd 
positief Oud Hoorn is tegen een 
ontwikkeling met veel woningen. 
Het bestuur staat een culturele, 
museale en historische ontwikke
ling van het eiland voor ogen, met 
aandacht voor ons maritieme ver
leden. 
De ontwikkelingen rondom het 
station baren ons zorgen. Elke keer 
wordt er een stukje van het monu
mentale pand afgeknabbeld. Nu 
zijn er plannen van een hambur
gerketen om de ramen te blinde
ren en de geplande nieuwe loop
brug vlak naast het monument te 
plaatsen. Wij hebben tegen de 
blindering van de ramen actie 



ondernomen en zullen dat ook 
doen als de plannen voor de loop
brug doorgang vinden zoals voor
zien. 

Getuige de acties van het Hoog
heemraadschap en de gemeente bij 
de kaalslag van bomen langs de 
lJsselmeerdijk ter hoogte van de 
Willemsweg en de monumentale 
magnolia op het binnenterrein van 
het voormalig Missiehuis staat het 
behoud van monumentale bomen 
bij een aantal beslissers niet hoog 
op de agenda. Dat geldt ook voor 
de monumentale bomen langs het 
Weeshuiscomplex. Wij hebben 
daartegen bezwaar gemaakt en 
blijven alert. 
De medewerking aan de Hoornse 
canon is in dit jubileumjaar nog 
niet spectaculair. welgeteld één 
reactie. 

3. Verslag van de 
naj aarsledenvergadering 

Het verslag wordt met enkele wij
zigingen goedgekeurd: naam van 
Sevanja wordt gewijzigd in Sefanja 
en bij de opmerkingen van Rik 
Singer wordt toegevoegd dat hij 
voorstander was van het voorstel 
voor de houtsculpturen van Judith 
en Holofernes. 

4. Jaarverslag 2006 
Dit is het laatste jaarverslag op
gesteld door Nelleke Huisman, 
als secretaris: helder en zakelijk. 
Er zijn geen opmerkingen. Het 
verslag wordt goedgekeurd met 
buitengewone dank aan de secreta
ris. 

5. Jaarrekening 2006 en 
Begroting 2007 
Financieel verslag 2006 

De voorzitter stelt het financiële 
verslag aan de orde. Gerard 
Beemsterboer vraagt een toelich
ting op de inkomsten voor de 
lezingen. Jeroen Spiekker ant
woordt onder welke post deze zijn 

verantwoord. Voor het overige zijn 
er geen opmerkingen. Het verslag 
wordt vastgesteld. 

Verslag 
kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie brengt 
een positief verslag uit. De com -
missie vraagt aandacht voor de 
producten in de winkel en de be
heersing van kosten en opbreng
sten. Er wordt besloten om be
stuurslid Coen Droog hiermee te 
belasten. Op basis van het verslag 
van de commissie verleent de ver
gadering aan de penningmeester, 
Jeroen Spiekker, décharge. 

Begroting 2007 
Allereerst stelt de voorzitter de 
begroting 2007 in algemene zin 
aan de orde. De onderwerpen voor 
het jubileumjaar volgen aanslui
tend. Over de begroting 2007 zijn 
geen opmerkingen en deze wordt 
- m.u.v. de jubileumactiviteiten -
goedgekeurd. 

Activiteiten 
jubileumjaar 2007 

Eén activiteit heeft al in 2006 
plaatsgevonden. Onze bijdrage aan 
de bestrijding van de boktor in de 
Oosterkerk. De andere activiteiten 
zijn met bedragen vermeld op pag. 
43 van het Kwartaalblad. 

Hertaling kroniek van Velius 
De voorbereiding is in volle gang. 
Op 15 november 2007 is de bijeen
komst gepland voor de officiële 
presentatie. Anders dan het college 
heeft de gemeenteraad besloten 
om € 10.000 subsidie beschikbaar 
te stellen. Het geraamde tekort ten 
laste van Oud Hoorn zal worden 
gedekt door een bijdrage uit de 
reserve van het Veliusfonds. De 
vergadering gaat akkoord. 

De vijf kunstopdrachten 
Vijf kunstenaars zijn benaderd om 
elk een kunstwerk te produceren 

van een van onze monumentale 
panden. De kunstenaars zijn: Peter 
de Rijcke, Christiaan Heijdenrijk, 
Thea van Lier, Arie de Jong en 
Peter Dorleijn. De kunstwerken 
worden op vrijdag 14 september 
gepresenteerd. De leden kunnen 
de werken tegen een redelijke prijs 
per stuk of als set aankopen. De 
vergadering gaat akkoord. 

Extra uitgave van 
het Kwartaalblad 

Eind april komt een extra nummer 
van het Kwartaal blad uit, mede in 
het kader van Hoorn 650 jaar, over 
de stadsrechten en de geschiedenis 
van onze stad. Alle leden krijgen 
het nummer thuisbezorgd. Voor 
niet-leden zijn losse nummers 
voor € 5,00 te koop in onze winkel 
en in de boekwinkels. De vergade
ring gaat akkoord. 

Ansichtkaarten 
Bij het eerste nummer van het 
Kwartaalblad hebben alle leden de 
set ansichtkaarten ontvangen. Ook 
zijn deze te koop voor niet-leden 
voor€ 3,00 per set. De vergadering 
gaat akkoord. 

Onderwijsproject: 
Hiep - Hiep - Hoorn 

In samenwerking met het Archi
tectuurcentrum is een boekje 
gemaakt over oude en nieuwe 
monumenten, mede in het kader 
van Hoorn 650 jaar. Op 30 maart 
hebben de basisscholen de boekjes 
ontvangen in een feestelijke bij
eenkomst. De vergadering gaat 
akkoord. 

Architectuurworkshop 
!IJoorderVeetnarkt 

Dit is een project samen met het 
Architectuurcentrum om ideeën 
te ontwikkelen en voorstellen te 
doen voor de herontwikkeling van 
dit gebied. Planning is september 
tot en met december 2007. De ver
gadering gaat akkoord. 
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De gevel/houtsculptuur Judith en Holojernes in de gevel van Munnickenveld 15-17-19. 

Houtsculptuur 
Judith en Holofernes 

Volgens Arie Boezaard en Max 
Polman kan de sculptuur goed 
behouden blijven door deze te 
impregneren. Er vindt nog onder
zoek plaats naar het materiaal 
waarmee dit moet gebeuren. 
Daarna kan het werk starten. De 
vergadering gaat akkoord. 

Het Fluitschip 
De overdracht van het Fluitschip is 
gelukt. Het model staat nu in de 
tentoonstellingszaal van ons pand. 
We zijn nog bezig met een goede 
vitrine. De vergadering gaat 
akkoord. 

Bronzen plaquettes 
Het is niet gelukt om Hoorn 650 
of andere instellingen te interesse
ren om mee te doen. Voorlopig 
ziet het er niet naar uit dat uitvoe
ring zal plaatsvinden. De vergade
ring neemt dit voor kennisgeving 
aan. 

Lezingen/wandelingen 
Zowel in het lezingenprogramma 
als bij de wandelingen vinden 
extra activiteiten plaats in het 
kader van Hoorn 650 en het jubi-
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leumjaar. De begrote kosten wor
den hieraan besteed. De vergade
ring gaat akkoord. 

Restauratieproject 
Villa Berkenveld, Paramaribo 

Als laatste komt dit project aan de 
orde. Tijdens de najaarsledenver
gadering 2006 werden de nodige 
vragen gesteld. Het bestuur kreeg 
mandaat om het project voor te 
bereiden en heeft toegezegd uit
voerig op dit punt terug te komen 
bij de begroting 2007. Namens de 
werkgroep die dit project heeft 
voorbereid heeft Sefanja Nods zich 
in Paramaribo geïnformeerd over 
het herstel van de Villa en de stich
ting Gebouwd Erfgoed Suriname. 
De stichting is nog maar kort 
actief, ca. 10 jaar en spant zich 
ondermeer in om de Villa Berken -
veld te behouden voor het nage
slacht. Mw. Berkenveld is bereid de 
villa aan de stichting te legateren, 
waarna de stichting met de fond
sen die zij verwerft de villa kan 
restaureren. 
Restauratieactiviteiten staan in 
Suriname nog in de kinderschoe
nen. Volgens Sefanja en de werk
groep is het zeer de moeite waard 
dat Oud Hoorn dit project onder-

steunt om zo een voorbeeldfunctie 
te vervullen. De villa krijgt na res
tauratie een educatieve functie. 
Diverse leden uiten hun reserves 
over de bijdrage voor dit project. 
Zij menen dat het volgens de sta -
tuten niet past in de doelstellingen 
van Oud Hoorn. Bovendien zijn er 
ook in Hoorn nog voldoende pro
jecten, die onze steun verdienen. 
De voorzitter heeft de notaris om 
een uitleg gevraagd over de statu -
ten. Volgens deze kunnen de leden 
op grond van de statuten hun 
prioriteiten stellen. Dit sluit steun 
aan dit project niet uit. Daaraan 
voegt een aantal leden toe dat het 
niet moet gaan om formele argu
menten of steun aan dit project 
kan op grond van de statuten. De 
vraag is of wij het project inhoude
lijk de moeite waard vinden om 
het te steunen. Tenslotte meent een 
aantal leden dat de bijdrage van 
€ 10.000,- te hoog is. Alles gehoord 
hebbende, besluit de voorzitter om 
het voorstel in stemming te bren -
gen. Van de 46 aanwezige leden 
stemmen 21 leden voor, 23 tegen 
en onthouden 2 leden zich van 
stemming. Dit betekent dat het 
voorstel is verworpen. 

Benoeming 
kascontrolecommissie 2007 

Op voorstel van de voorzitter wor
den de heren Harm Stumpel en 
Sebastiaan Hol benoemd. 

6. Bestuursverkiezing 
Zoals in de uitnodiging valt te 
lezen stelt het bestuur voor om 
Hieke Stapel te benoemen in de 
vacature die met het vertrek van 
Marjan Faber ontstaat. Hieke pre
senteert zich kort. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend en 
Hieke wordt bij acclamatie geko
zen. De voorzitter dankt de verga -
dering en feliciteert Hieke van 
harte met haar benoeming. Hij 
hoopt op een vruchtbare samen
werking. 



7. Afscheid van de bestuurs-
leden Faber en Huisman 

De voorzitter geeft aan dat het 
hem wel enige moeite kost om 
afscheid te nemen van twee uiterst 
bekwame en zeer betrokken be
stuursleden. Marjan had vorig jaar 
aangekondigd dat zij na tien jaar 
bestuurslidmaatschap er mee wil
de stoppen, maar de aankondiging 
van Nelleke kwam onverwacht 
vanwege haar benoeming tot 
directielid van IntermarisHoek
steen. Zij wilde - terecht - belan -
genverstrengeling voorkomen. 

In Marjan Faber verliest het 
bestuur een lid met een indruk
wekkende historische kennis. Deze 
bracht zij geregeld tijdens de 
bestuursvergaderingen en onze 
excursies in. Daarnaast was zij als 
notulist nauwgezet. Zij maakte 
goede en duidelijke verslagen van 
de bestuursvergaderingen. Verder 
was zij onze contactpersoon voor 
de gidsen en zelf ook al jaren als 
gids actief. Zij was actief bij de 
stichting Maquette Hoorn 1650 en 
een uitstekende organisator van de 
bestu ursexcursies. 

Nelleke verslaat Marjan in jaren als 
lid van het bestuur, ongeveer 12,5 
jaar. Zij is kordaat, slagvaardig en 
heel goed in het formuleren van 
heldere standpunten. Deze kon zij 
ook kernachtig verwoorden in 
brieven aan het gemeentebestuur 
en andere organen. Nelleke is een 
rasbestuurder, deskundig op vele 
terreinen, vooral op dat van de 
ruimtelijke ordening. Ook heeft zij 
met haar juridische expertise de 
vereniging de nodige diensten 
bewezen. Haar jaarverslagen blon
ken uit in duidelijkheid en 
beknoptheid. Zij heeft mede aan 
de basis gestaan van de professio
nalisering van de vereniging, was 
contactpersoon voor de lezingen 
en het documentatiecentrum en 
lid van de projectgroep Velius. 

Tijdens de havenwandeling kreeg iedere deelnemer een stukje haring aangeboden (zie 
Lezingen/wandelingen. 

Ook is zij onze vertegenwoordiger 
in de stichting Hoorn 650. 

De voorzitter stelt dat wij afscheid 
nemen van twee geweldige vrou -
wen en concludeert dat het een 
genoegen was om met hen samen 

Sejanja Nods leest een verslag voor over 
het project Villa Berkenveld in Paramari
bo. 

te werken. Zij hebben veel bete
kend voor de vereniging. 

Als dank ontvangen zij beiden een 
mooi boeket bloemen en ieder een 
bronzen plastiek van Truus 
Menger: voor Marjan, getiteld 
'Februaristaking' en voor Nelleke 
met de titel 'Mensen achter 
gescheurde vaan'. 

Marjan en Nelleke bedanken de 
voorzitter en de leden voor de 
mooie woorden, cadeaus en de 
jaren van samenwerking. Zij blij
ven lid en blijven betrokken bij de 
vereniging. Zij wensen de vereni
ging onder de nieuwe voorzitter 
een goede toekomst toe. 

8. Rondvraag 
Albert de Graaf vraagt aandacht 
voor de Noorderkerk. De kerk is in 
zijn ogen een 'vergeten monu
ment'. Recent is de kerk opnieuw 
gepleisterd. Hij stelt voor om weer 
een ledenvergadering te houden in 
deze kerk. De voorzitter zegt toe 
dit voorstel in het bestuur te be
spreken. 
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Kerkmeijer-de Regt Stichting viert 50-jarigjubileum 
Stichting schenkt Hoornse bevolkingfraai kerkraam in Oosterkerk 

Wanneer Johan Christiaan Kerk
meijer overlijdt, heeft hij ervoor 
gezorgd dat het levenswerk van 
hem en zijn vrouw Christine de 
Regt kan worden voortgezet. In 
1950 richt hij de Kerkmeijer - de 
Regt Stichting op met als brede 
doelstelling: "de verzorging, res
tauratie, instandhouding en ver
krijging in eigendom of zakelijk 
genotsrecht van, uit oogpunt van 
Historie en Kunst, belangrijke 
gebouwen in Nederland, bijzon
derlijk in West-Friesland en met 
name in Hoorn, alsmede die van 
historische voorwerpen, speciaal 
van belang voor of betrekking 
hebbende op de stad Hoorn, welk 
doel zij tracht te bereiken door tij
delijke, eenmalige of duurzame 
toelagen uit de opbrengst van het 
vermogen der Stichting". 
Kerkmeijer stort honderd gulden 
als startkapitaal en bestempelt de 
revenuen van zijn woonhuis aan de 
Noorderstraat tot stichtingskapi
taal. De immer strijdbare overlijdt 
in 1956, een paar maanden na de 
viering van zijn 80ste verjaardag. 
In 1957 gaat de stichting aan het 
werk. Hoorn staat er belabberd bij, 
de stad telt talloze onbewoonbaar 
verklaarde woningen. Op monu -
mentaal gebied is het bij lange na 
geen alleluja. Nederland is bezig 
met de wederopbouw. De stichting 
behoeft maar sporadisch in aktie te 
komen. Zij leeft nog niet echt. 
Daardoor groeit in de loop van de 
jaren het vermogen. In de tweede 
helft van de zeventiger jaren treedt 
er een voorzichtige kentering op. 
Niet alleen groeit het aantal subsi
dieverzoeken, ook de grootte van 
de toegekende bedragen neemt 
toe. Waar gaan die bedragen zoal 
naar toe? Koploper is het Westfries 

116 

Bestuursleden van de Kerkmeijer-De Regt
stichting voor het 'poortjes' raam in de 
Oosterkerk. 

Museum met zo'n 25% van het 
totaal. Goede volgers zijn de stich
tingen die zich de afgelopen 
decennia gestort hebben op de res
tauraties van de kerken in Hoorn, 
Zwaag en Blokker. Ook de 
gemeente Hoorn deelt mee bij de 
restauratie van de beroemde 
Hoornse Poortjes en het Staten -
logement. De Stichting Stads
herstel Hoorn, de Archeologische 
Dienst Hoorn, de Stichting Stads
plan Hoorn anno 1650, Vereniging 
Het Carillon, enkele particuliere 
panden, Stichting Westfries Mo
lens, Kasteel Radboud Medemblik, 
de restauratie van de boogbrug te 
Wognum, Vereniging Hendrick de 
Keyser (Bossupanden), VVV 
Hoorn, Stichting De Hoornse 
Schouw, Stichting Kaap Hoorn
vaarders, het logegebouw aan de 
Binnenluiendijk, Stichting Hoorn 
Oh Ja, alle hebben hun plaats in 
deze onvolledige opsomming. Feit 

Ton van Weel 

blijft, het is een indrukwekkende 
lijst organisaties die aangeeft hoe 
groot het draagvlak in onze stad en 
in ons gewest is voor monumen
tenzorg en openbaar kunstbeheer; 
zeer bemoedigend voor de achter
eenvolgende stichtingsbesturen. 
Steeds hebben zij zoveel maar kan, 
gehandeld in de geest van de heer 
en mevrouw Kerkmeijer. 
Het geschenk van het gebrand
schilderde gedenkraam - naar een 
idee van oud-bestuurslid Albert de 
Graaf - past in dit beeld. Twaalf 
Hoornse stadspoortjes sieren in 
warme kleuren voortaan de oost
zijde. Gidsen van Oud Hoorn leid
den de genodigden op de jubi
leumdag er eerst deskundig langs. 
Kerkmeijer schreef ooit dat de stad 
Hoorn in de periode 1624 - 1669 
vierentwmtig gebrandschilderde 
ramen cadeau heeft gedaan aan 
nieuw gebouwde kerken in onze 
regio. Al zijn er helaas nog maar 
bitter weinig van over, de cirkel is 
toch een beetje rond. 

Na de wandeling is het raam tij
dens een korte plechtigheid op 
donderdag 31 mei 2007 onthuld 
door het langstzittende bestuurslid 
Jan Wigard en wethouder Cees 
van der Maat. De wethouder kreeg 
het raam formeel aangeboden 
maar droeg het vrijwel direct over 
aan de eigenaar van het kerkge
bouw, de Stichting Oosterkerk, in 
de persoon van voorzitter Hans 
Schipper. "Het is een prachtig ont
werp van deze tijd. Dat is juist 
mooi". Het Enkhuizer bedrijf 
Bloem en Von Knetsch heeft het 
glas -in-loodraam ontworpen en 
gemaakt. Het raam zelf markeert 
vijftig jaar monumentenbehoud. 
Moge het daar niet bij blijven. 



Huis 'Vredehof': idyllische plek aan Koepoortsweg 

Het laatste stukje van de Koepoortsweg 
is haast een hofje. Er is geen doorgaand 
verkeer, want het eind van de straat is 
van de Provinciale Weg afgesloten door 
een bijna dubbel scherm, dat door mid
del van een soort sluisje voor fietsers nog 
wel toegang geeft naar het fietspad langs 
de autoweg naar Enkhuizen en anders
om van het fietspad naar de Koepoorts
weg. Als fietser bevind je je dan ineens 
van de lawaaiige Provinciale Weg in het 
laatste stuk - vanuit de binnenstad 
gezien - van deze eeuwenoude straat. 
In het midden van deze brede oude aan
voersweg is plaats gemaakt voor een 
plantsoen en vóór dit stiltegebiedje buigt 
het autoverkeer rechtsaf naar de Vrede
hofitraat met de sporthal en een klein 
winkelcentrum en linksaf naar een 
nieuwe afilag met verkeerslichten rich
ting de A 7 en Enkhuizen. 

Voor Horinezen is dat stille stukje 
het einde en voor velen van ons die 
buiten de stad zijn opgegroeid is 
het daar het begin van de Koe
poortsweg. Jarenlang het punt 
waar het meeste verkeer Hoorn 
binnen kwam en waar de weg 
ongeveer dertig jaar geleden voor 
auto's werd afgesloten. 
Waar nu negen huizen staan, stond 
tot 1935 het monumentale woon
huis met boerderij genaamd 
Vredehof In het gelukkig nog 
steeds bestaande huis staat in een 
balk opgetekend de naam Wijde
nes en het jaartal 1813. 
Daar zal ongetwijfeld vreedzaam 
zijn gewoond, maar de naam 
verwijst waarschijnlijk naar de vrede 
van 1813, die na jarenlange overheer
sing van Holland door de Fransen 
o.l.v. Napoleon gesloten werd. 
Mogelijk werd in 1813, zoals de balk 
aangeeft, door een familie Wijde
nes het huis Vredehof gebouwd. 

Frans Groot 

Het einde van de Koepoortsweg richting Provinciale weg vormt een klein plantsoentje. 

Ik heb het genoegen gehad me
vrouw Oortman Gerlings, die tot 
ongeveer 1990 op de hoek van de 
Vredehofstraat woonde, als buurt
genote te hebben gekend. 
Veel vertelde ze over de lange 
periode die zij daar woonde. 
Toch wilde ik één en ander beves
tigd hebben en ik zocht daarvoor 
contact met haar kinderen. 
Het was één van de zo zeldzaam 
mooie aprildagen, toen haar zoon 
Christiaan uit Leiden mij uitno
digde naar zijn zeilboot te komen 
in de Hoornse haven waar hij aan 
één van de ontvangststeigers had 
aangelegd. In het avondzonnetje 
met koffie op het achterdek liet hij 
zijn jeugd in Hoorn en de jaren dat 
zijn familie op Vredehof woonde 
de revue passeren. 

Grootvader Christiaan Oortman 
Gerlings, geboren in 1865 was een 
telg uit een vermaard patriciërsge
slacht. Hij wilde, anders dan zijn 
familie gewend was, boer worden. 
Daartoe volgde hij studies in 

Wageningen om zich zo de agrari
sche wetenschappen toe te eige
nen. Toen hij afgestudeerd was, 
kocht zijn vader de Sophiahoeve in 
Opmeer voor hem. Het wende niet 
echt in Opmeer en daardoor werd 
in 1891 besloten naar Hoorn te 
verhuizen, waar de hoeve Vrede
hof werd aangekocht. Deze boer
derij waar vermoedelijk een fami
lie Wijdenes had geboerd, besloeg 
een groot grondgebied. Daarvan 
werd al gal,lw een aanzienlijk deel 
verkocht, waarna op ruim tien 
hectare een tuinbouwbedrijf met 
hoofdzakelijk fruit werd aange
legd. In die tijd een zeer groot 
bedrijf in die sector. In de 
west/ oost richting strekte het zich 
uit van de Tocht (sloot ten westen 
van de Koepoortsweg) tot de 
Holenweg. Pas vorigjaar zijn voor
afgaand aan de bouw van wonin -
gen voor de 'Streektuinen' de laat
ste hoogstambomen gerooid. Zij 
waren de laatste herinnering aan 
de plaatsgevonden bedrijfsactivi
teiten. 
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Terug naar het j aar 1891. Het wei
land achter Vredehof werd be
werkt en beplant met fruitbomen 
op het midden - en achtergedeelte 
met dichter bij de boerderij groen -
ten, vijgen, kleinfruit en druiven, 
gedeeltelijk in voor die tijd moder
ne kassen. 
Het grasland aan de overzijde tus
sen Koepoortsweg en de Tocht 
werd gebruikt voor het uitspannen 
en laten grazen van de paarden. 
Het was de tijd, waarin nog geen 
gemotoriseerd verkeer bestond en 
de veilingen nog niet waren opge
richt. Veel groente en fruit werd 
met paard en wagen in en rond de 
stad aan de huizen uitgevent. 

Grootvader kreeg twee kinderen, 
John Alexander (1891) en Jan 
Anthonie (1895). 

Na hun jeugd in Hoorn volgden 
zij studies Tropische Landbouw, 
waarna zij hun toekomst aan van -
kelijk zochten in Nederlands Indië. 
Na goede jaren daar waren het de 
veranderde omstandigheden en 
gezondheidsproblemen, die de 
beide broers weer naar Nederland 
hebben geleid om daar in het 
ouderlijk bedrijf Vredehof te gaan 
werken. 
John Alexander liet op eigen 
grondgebied het huis bouwen op 
de plek waar nu de hoek is met de 
Vredehofstraat en Jan Anthonie 
kwam te wonen in het voorhuis 
van Vredehof 
Voortvarend werd het bedrijf 
voortgezet met op het voorgedeel
te - tot ongeveer waar nu de sport
hal en de moskee staat - vanaf 
1938 een unieke grote orchideeën
kwekerij, genaamd Anggrek (La
tijn voor orchidee). Zij deden dat 
samen met de heer F. v. d Ven die 
als specialist van deze bijzondere 
teelt landelijke bekendheid ge
noot. 
Tevens werd een bestrijdingsmid
delenhandel gedreven te Blokker 
onder de naam Combinex. 
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Ingang naar het gebied van de familie Oortman-Gerlings rond 1950. Nu de Vredehofstraat. 

De kinderen van de derde genera
tie hadden andere aspiraties dan 
hun vaders en grootvader. 
Na hun studies trokken zij de we
reld in en verlieten de stad Hoorn 
om in andere beroepen dan die 
van de agrarische sector verder te 
gaan. 
In het jaar 1953 werd de Vredehof 
met alle toebehoren verkocht aan 
de gemeente Hoorn. 
Mijn vraag aan kleinzoon Herbert 
of het verhaal de familie niet te 
uitgebreid gaat beschrijven, beant
woordt hij met de woorden: 

Einde Koepoortsweg zo'n honderd jaar geleden. 

"Google de naam Oortman 
Gerlings op het scherm en alles is 
te vinden". En inderdaad volgden 
na aanklikken van "Het geslacht 
Gerlings" 130 pagina's. 
De tiende t/ m twaalfde generatie 
bieden een kleurrijke weergave 
van de Hoornse periode. 
Herbert wist als bijzondere herin
neringen te vermelden dat er bij de 
aanleg van waterleiding funda
menten zijn aangetroffen op het 
voorterrein van Vredehof die van 
voor 1800 moeten zijn. 
Ook kon hij de daar aangetroffen 



Huis Vredehof aan het eind van de Koepoortsweg. 

delen van grafstenen verklaren: de 
voortuin is na de brand en de sloop 
van de Grote Kerk van Hoorn in 
1883/1884 opgehoogd met van 
daar aangevoerde grond! 

Na 1953 werden boerderij en kas
sen gesloopt om plaats te maken 
voor de stadsuitbreiding van 
Hoorn-Noord: de Vredehofstraat, 
de Goudsmidstraat, de Liorne
straat en omstreken. 
Het monumentale huis zou ook 
worden gesloopt. Toeval was dat 
even tijdelijk woonruimte nodig 
was voor de nieuw gearriveerde 
directeur van de Rijks HBS met 
zijn gezin. Of hij alstublieft genoe
gen wilde nemen met deze voor 
sloop bestemde huisvesting. 
Het is aan deze directeur de heer 
G. Bouter te danken dat het woon -
huis van Vredehof behouden is 
gebleven. 

Met historisch besef en waardering 
voor de schoonheid die dit oude 
huis had te bieden was hij het, die 
de burgemeester vroeg of hij zijn 
status van huurder mocht omwis
selen voor die van eigenaar. Geluk
kig was daar geen bezwaar tegen 
en heeft de familie Bouter daar 
vele mooie jaren gehad op deze zo 
bijzonder verworven plek. 
Helaas is de heer Bouter op af
schuwelijke wijze aan zijn einde 
gekomen. 
Het huis is daarna verkocht aan 
Lucas en Renate van Rosmalen, die 
er nu met hun vier dochters 
wonen. 

In vergelijking met het begin van 
de vorige eeuw is er veel veranderd 
op het terrein waar alleen Vrede
hof was met veel ruimte rondom 
en aan beide zijden van de Koe
poortsweg sloten. 

Tussen 1935 en 1939 volgde de 
bouw van de huizen Koepoorts
weg 126, nummer 135, nummer 
133 en nummer 131. 
Na 1952 aan de oostzijde aange
vuld met nr. 130 en nr. 126-A. 
Ook zijn in die jaren de nummers 
2 en 4 aan de Maelsonstraat ge
bouwd. 
Daarmee is de locatie waar vroeger 
één gezin woonde en werkte, inge
vuld met negen woonhuizen met 
voor ieder nog volop ruimte. Het 
gebied waar hoogstambomen 
jarenlang het beeld bepaalden 
heeft plaats gemaakt voor diverse 
voorz1enmgen en talrijke wonin -
gen. 

Met speciale dank aan: 

Eddy Oortman Gerlings 
Herbert Oortman Gerlings 
Lucas en Renate van Rosmalen 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit 
de gemeentelijke Monumentencom
missie en de Welstandscommissie 

1 augustus 2007 

ALGEMEEN 
De ruimtenood in Hoorn noopt 
tot bouw op inbreilocaties: Pel
molenpad, Stationsgebied, Holen
weg en kleinere locaties her en der 
over de stad verspreid, maar de 
plannen voor het Stationsgebied 
zijn door het huidige college in de 
ijskast gezet, hoewel er wel weer 
ontwikkelingen zijn. Die betreffen 
het stationsgebouw, de fietsenstal
ling en de voetgangersbrug. Hoog
bouw van meer dan tien verdie
pingen is in de Stadsvisie afgewe
zen. 
Gemeente en Intermaris realiseren 
wonen boven winkels in de bin -
nenstad. Oud Hoorn juicht ver
sterking van de woonfunctie van 
de binnenstad toe. 
De 'Kadernota binnenstad' schetst 
de uitgangspunten voor het nieu -
we bestemmingsplan binnenstad. 
In een tegelijkertijd verschenen 
nota krijgt het horecabeleid meer 
ruimte. Oud Hoorn heeft op de 
nota's gereageerd. In het 'Eind
verslag Inspraak Kadernota Be
stemmingsplan Hoorn-Binnen
stad' antwoordde de gemeente op 
de reacties. 
De plannen voor het Oostereiland 
gaan de goede richting uit. 
Veel reactie komt er niet van de 
kant van de gemeente(raad) als 
Oud Hoorn zich in deze rubriek 
zich kritisch over ontwikkelingen 
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uit. De vorige keer schreven we 
over het welstandsbeleid dat jaar
lijks geëvalueerd zou worden en 
we vroegen om tegelijkertijd ook 
aandacht voor het reclamebeleid in 
de binnenstad. Misschien dat het 
nu wel wordt gelezen en opgepakt. 
Dat een groot aantal panden aan 
de Koepoortsweg wordt onder
zocht met het oog op eventuele 
plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst is een goede 
zaak. Het is zaak om de historische 
schoonheid van deze verbinding 
met de binnenstad te behouden. 

Commissie Welstand en 
Monumenten 
Mei 2007 ving de nieuwe gecom -
bineerde commissie haar werk
zaamheden aan. Nog wat omslach
tig met twee secretarissen en twee 
verslagen, een voor de Welstand en 
een voor de Monumenten. Dat 
heeft de commissie inmiddels ook 
zelf ervaren. Men streeft naar het 
ineen schuiven van de verslagen. 
Waar geen verschillende opvattin -
gen tussen welstand en monumen
ten zijn, lijkt mij dat niet moeilijk. 
Waar dat wel het geval is zouden 
beide opvattingen in de verslagen 
duidelijk vermeld kunnen worden. 
Wij hopen wel dat de monumen
tale belangen en aspecten niet 
ondersneeuwen in de pakken 
plannen die de commissie passe
ren. Temeer daar de voorzitter van 
de nieuwe commissie het consen -
susmodel lijkt na te streven. Een 
stad gebouwd op louter compro
missen, zal weinig tot de verbeel
ding spreken. 

Aanlichten monumenten, 
Koepelkerk 
Het aanlichten van monumenten 
in Hoorn begint zo langzamer
hand een hoofdpijndossier te wor
den. De Stichting Hoorn 650 was 
voornemens om een aantal top
monumenten in onze stad ter ge
legenheid van het feestjaar in een 
elektrisch zonnetje te zetten. Er 
schijnt nu een door het college 
vastgestelde Nota Aanlichten van 
Gebouwen te liggen. De commis
sie Welstand en Monumenten be
sprak voor de zoveelste keer een 
voorstel om de koepel van de 
Cyriacuskerk aan te lichten. In de 
commissie overheerst twijfel over 
de mogelijkheid. De commissie 
wil eerst inzicht in de effecten. Het 
feestjaar zal voorbij zijn eer deze 
kogel door de kerk is. 

Achter de Vest 48 t/m 56 
De toekomst van deze karakteris
tieke pandjes is onzeker. Inter
maris werkt plannen uit na het 
verwerven van de woning van de 
voormalige burgemeester. Aan -
dacht vereist van de commissie 
welstand en monumenten. Oud 
Hoorn is ingenomen met de nieu -
we functie van de toegangspoort 
binnen de Amsterdamse Stijl. De 
houten poorten zelf verdienen een 
meer verzorgde uitstraling. 

Westerdijk 15-17, 
Vogel poel 
Het bouwplan tot realisering van 
acht appartementen op deze loca
tie (beschermd stadsgezicht) wist 
op hoofdlijnen instemming te ver-



krijgen. Met een aantal suggesties 
vanuit de commissie Welstand en 
Monumenten kan het plan verder 
worden voorbereid. De gevels zul
len op de vlucht worden gebouwd. 

Achterom 16 
Van enkele leden ontvingen we 
reactie op de oproep om hier wat 
te doen. Het betreft de muur naast 
Achterom 16, de laatste resten van 
het rond 1950 uitgebrande en ver
volgens gesloopte tuinpaviljoen 
dat behoort bij het pand aan het 
Rode Steen waarin de Rozen -
kruizers hun onderkomen hebben. 
Honderd jaar geleden verwierf de 
gemeente de panden bij legaat van 
het toenmalige burgemeesterspaar 
De Vicq. Voorwaarde was dat het 
een publieke functie zou krijgen. 
Burgemeesterwoning, museum of 
bibliotheek worden in het legaat 
genoemd. Een jaar of twaalf terug 
lag er een ontwerp voor een 
ruimte voor de Rozenkruizers en 
twee woningen aan het Achterom, 
dat om onduidelijke redenen niet 
tot uitvoering kwam. Daarna is 
nog serieus overwogen om het 
oorspronkelijke tuinhuis terug te 
bouwen. Een particulier wilde het 
'Rozenkruizerspand' voor eigen 
rekening opknappen, zodat het bij 
het Westfries Museum kon wor
den getrokken. Een andere parti
culier was als dat zou lukken voor
nemens zijn omvangrijke collectie 
beeldende kunst aan de gemeente 
in bruikleen te geven. Jammer dat 
dat alles nooit gerealiseerd is. Het 
Westfries Museum kampt met 
ruimtegebrek. Misschien moeten 
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we die oude bouwplannen weer 
eens uit een la opdiepen en kijken 
of het nu wel mogelijk is om daar 
een goed bouwplan te realiseren. 
De tuin kan dan ook aan het 
museum worden toegevoegd en 
het uitgebrande paviljoentje weer 
teruggebouwd. Misschien dat de 
gemeente het initiatiefkan nemen. 

Achterom 21 
Dit pandje is een aanfluiting voor 
de stad. Een bouwval. Wanneer 
treedt de gemeente aanschrijvend 
op? De gemeente bezit dat instru -
ment toch niet voor niets? 

Achterom 29 
Bedrijfspand uit 1770, verkeert in 
droevige staat. De topgevel is 
gepleisterd, 'op vlucht' gebouwd. 
Tuitgevel met natuurstenen dek
platen op schouders en segment-

Achterom 41 

vormig fronton op de top met het 
jaartal 1770. Boven de ingang een 
getoogde pakhuisdeur met stenen 
omlijsting, waarboven een gesme
den hijsstaaf Inwendig grenen bal
kenplafond, ondersteund door stij
len, om en om. 
Aanvankelijk twee pakhuisjes 
(samen met Geldersesteeg onge
nummerd) in circa 1970 verbouwd 
tot een. De ondergevel is na 1970 
verbouwd. 

Achterom 41 
(beschermd stadsgezicht) 
Commissie Welstand en Monu
menten stemt in met uitbreiding 
van de woning en realisering van 
een dakterras. 

Achterom 95 
(rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pan -
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nen belegd schilddak, windvaan 
met paarden op de nok (stalhoude
rij). Pand kent een verwaarloosde 
aanblik. 

Achterstraat 17-21 
Gemeente werkt mee aan de reali
sering van acht appartementen in 
een hoog en fors nieuw gebouw. 
Oud Hoorn heeft zich tegen deze 
grootschalige ontwikkeling in de 
smalle Achterstraat verzet. De 
nieuwbouw vordert gestaag. 

Baadland 
Oud Hoorn blijft standvastig plei
ten voor een diepgaand historisch 
onderzoek naar deze oorspronke
lijk zeewerende dijk. We weten er 
weinig over. Wie helpt ons? 

Bangert-Oosterpolder 
Hoorns laatste grote nieuwbouw
wijk is volop in ontwikkeling. Er 
komen 3400 woningen met voor
zieningencentrum, water-, groen
en wegenstructuren. In het plan 
zijn de drie bestaande dorpslinten 
opgenomen. Aandacht is vereist 
voor de toename van de verkeers
druk, ook uit monumentaal oog
punt. 
Oud Hoorn heeft gepleit voor een 
cultuurhistorisch onderzoek van 
het plangebied gekoppeld aan de 
integratie van markante elementen 
uit het agrarisch verleden (o.a. 
behoud van oude houten fruitkas, 
overhaal, e.d.). In de nieuwe toe
gangsbrug is de loop van het veen -
riviertje de Kromme Leek alsmede 
de loop van oude sloten verwerkt. 

Blauwe Berg - Mill Hill -
missiehuis 
Voor de verbouw van het missie
huis en de realisering kantoorto
rens achter het missiehuis is een 
mooi plan uitgewerkt. Het karak
ter van het pand blijft bewaard, 
waarbij wordt teruggegrepen op 
de oorspronkelijke kloosterwaarde. 
Authentieke details worden terug-
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gebracht. Het gebouw wordt van 
binnen vrijgemaakt van onder 
andere verlaagde plafonds en 
scheidingswanden. Het monu
mentale metselwerk van trappen
huizen en de kapel worden behou -
den. De gevels blijven ook intact. 
In het dakvlak komen vrij forse 
dakkapellen. De vraag is of dat niet 
iets kleiner kan. In de kapel is een 
verdiepingsvloer gedacht over 
ongeveer de helft. De sf eer van de 
kapel gaat hierdoor teniet. Daar 
maakte de Monumentencommis
sie bezwaar tegen. Zorg is dat uit
eindelijk omwille van de kosten 
toch weer beknibbeld gaat worden 
op de kwaliteit en dat de vele 
goede aanzetten alsnog verloren 
gaan. Verder is het voornemen om 
alle niet originele aanbouwen en 
aantastingen, zoals het ambulance
gebouw, te saneren. De Monu
mentencommissie gaat akkoord 
met de nieuwe uitwerking door de 
architect. De eerder gemaakte op
merkingen zijn alle door de archi
tect in de nieuwe tekening ver
werkt. 
De tulpenboom, die op de gemeen -
telijke monumentenlijst stond, is 
zodanig geknot dat de boom het 
niet heeft overleefd. Een voldongen 
feit. Maar toelaatbaar? 

Blokker 
Restanten van het voormalige 
klooster Bethlehem uit 1475 opge
graven. Oud Hoorn ziet met be
langstelling uit naar de eerste 
schriftelijke rapportages over deze 
belangwekkende archeologische 
vondst. 
Het Bestemmingsplan Blokker
IJsselweg 2005 is in werking getre
den. Er komen verschillende 
bouwblokken in een parkachtige 
omgevmg. 

Breed 10 (rijksmonument) 
Het voorstel voor wijzigen van de 
voorgevel is met verdeeld advies 
van de Monumentencommissie 

Breed 10 

aan het college toegezonden. Naar 
aanleiding van opmerkingen van 
de Monumentencommissie is een 
nieuw plan voor wijziging van de 
voorgevel ingediend. Oud Hoorn 
betreurt dat de uitstraling als 
woonhuis verloren gaat en vindt 
dat teveel woonhuizen worden 
opgeofferd aan andere functies. De 
Monumentencommissie blijft ver
deeld. 

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

Dorpsstraat 230 (voormalig 
gemeentelijk monument) 
In de Monumentencommissie is 
meegedeeld dat de gemeente 
Hoorn bij het eisen van een her
bouwplan voor de ingestorte stolp 
aan de Dorpsweg 230 in Zwaag, 
juridisch niet sterk stond. Kenne
lijk was er vooraf geen goed advies 
ingewonnen zodat de rechter de 
gemeente in het ongelijk stelde. 
Hoger beroep had geen zin. Het 
nieuw ingediende plan past in de 
contouren van de oorspronkelijke 
boerderij. De commissie Welstand 
en Monumenten heeft geen be
zwaar om de nieuwe woning 7,5 in 



plaats van vier meter van de weg te 
situeren. 

Draafsingel 13 t/m 17 
en 55-56 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht om de totale gevel
wand te beschermen. De panden 
Draafsingel 13 t/m 17 en 55-56 
zijn aangewezen tot gemeentelijk 
monument. 

Draafsingel 57-59 
Boerderij Meta is grondig en zorg
vuldig opgeknapt en verrijkt het 
stadsbeeld ter plaatse. Villa Scher
meroord nadert de voltooiing. Een 
monumentenvergunning is afge
geven. De brug tussen het sportin -
stituut en de stadsboerderij wordt 
uitgevoerd in glas, van de daklijn 
tot aan de onderzijde. 

Dubbele Buurt/kl. Noord 
St. J ansteeg 
Het plan voor de bouw van tien 
appartementen in het complex van 
de z.g. 'natte Schermer': Kleine 
Noord 47 (rijksmonument), 49, 51 
en Dubbele Buurt 44-46-48 
(waaronder gemeentelijk monu
ment, architect Bleijs) en waarvoor 
twee gemeentelijke monumenten 
gesloopt moeten worden, stuit op 
een negatief advies in de Com -
missie Welstand en Monumenten 
bij de behartigers van de monu -
mentenbelangen. De Monumen
tencommissie had zich al eerder 
gebogen over het handhaven van 
de bestaande percellering en ande
re aspecten. Ook de welstandsver
tegenwoordigers hebben zodanige 
bezwaren dat behandeling van het 
plan is aangehouden. Een nieuwe 
ontwikkelaar heeft zich gemeld, 
nadat de vorige er de brui aan gaf 
Het standpunt van Oud Hoorn is 
helder: het gemeentelijke monu
ment moet behouden blijven. 
Verwaarlozing mag niet tot sloop 
leiden. Maar hoe het bouwplan 
voor deze kleine locatie zich zal 

verhouden tot de grootschalige 
plannen van Sjoerd Soeters voor de 
Vale Hen, is de vraag. 

Eikstraat 1 
{gemeentelijk monument) 
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. De ontwik
kelaar wilde extra dakramen aan -
brengen om het nog niet verkoch
te appartement aantrekkelijker te 
maken. De monumentencommis
sie is tegen. Gelukkig is het dak
vlak niet doorbroken door dakka
pellen. 
De bouwer is met de bouw van 51 
appartementen in Residence Eik
staete al vergevorderd. Nu nog de 
vier vrijstaande villa's. 

Gedempte Turfhaven 
Hoorns winkeluitstallingsbeleid 
staat commercieel gebruik van de 
openbare ruimte tot maximaal vier 
stoeptegels breed toe als de door
gang voor het voetgangersgebied 

Dubbele Buurt/St. Jansteeg 

Gravenstraat 15 

op het trottoir maar 150 cm 
bedraagt. Hoe staat het met het 
handhavingsbeleid? Het herinrich
tingsplan voor de Gedempte 
Turfhaven is in voorbereiding. 
Oud Hoorn pleit voor handhaving 
van de oude bestrating voor het 
Sint Pietershof en van de bestra
ting van de Spoorstraat langs het 
hof 

Gravenstraat 15 
(gemeentelijk monument) 
Nar aanleiding van discussie in de 
Monumentencommissie wordt 
een gewijzigd plan uitgewerkt. 
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Grote Noord 83 

Grote Noord 1 
(rijksmonument) 
Plan voor drie appartementen op 
de verdiepingen. Aanvraag om 
monumentenvergunning en 
bouwvergunning ingediend in 
verband met beoogde verbouwing. 

Grote Noord 83 
(rijksmonument) 
Plan voor acht appartementen 
door Intermaris te bouwen. Mo
numentenvergunning en bouw
vergunning aangevraagd. 

Grote Noord 113 
(rijksmonument) 
Het in 2002 na een melding van 
Hermans herontdekte schitteren -
de plafond Grote Noord 113 
(pand met luifel) blijft gehand
haafd. De Monumentencommissie 
is akkoord met het wijzigen van 
het interieur. Wat monumentaal is, 
wordt behouden. Er komt een sta
len spiltrap om de te maken 
bovenwoning te bereiken. Monu -
mentenvergunning is verleend. 

Grote Oost 7D 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor het splitsen van het 
oorspronkelijke appartement m 
twee appartementen. 
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Grote Oost 26 
(rijksmonument) 
Ingrijpend verbouwingsplan voor 
de bestemmingsverandering tot 
wonmg. 
Monumentencommissie reageert 
uiteindelijk positief op het ont
werp van de nieuwe entree in dit 
kleinere pand van architect Bleijs. 
Monumentenvergunning is aange
vraagd. 

Grote Oost 28-30 
(rijksmonument) 
De begane grond van het voorma
lige postkantoor wordt thans 
betrokken door de Kunstuitleen. 
De verbouw is volop in uitvoering. 

Daarmee heeft dit beeldbepalende 
rijksmonument weer een goede 
publieke bestemming gekregen. 
Boven komen zeven appartemen
ten. Ook dat is een aanwinst voor 
de straat en de stad. 

Grote Oost 98-100 
(gemeentelijk monument) 
De voormalige dubbele arbeiders
woning onder een schilddak, uit 
1863, ooit de woning van Oud
Hoorn-voorzitter Bas Baltus, is op 
de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. 

Hoofd 
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? 

Juliana park 
Oud Hoorn is tegen een aanleg
steiger van 140 meter langs het 
park. 

Keern, begraafplaats 
De begraafplaats aan het Keern 
wordt slecht verzorgd. De paden 
zijn overwoekerd met onkruid. De 
grafmonumenten op het oudste 
deel bij het gebouwtje aan het eind 
van het hoofdpad zijn ernstig ver
waarloosd. Het grafmonument van 
de familie Carbasius is ingestort. 
Het is een schande hoe met het 
Hoornse voorgeslacht, dat mede 
onze stad heeft groot gemaakt, 
wordt omgegaan. Is het de ge
meente teveel gevraagd om ook dit 
cultuurgoed goed te onderhou
den? Snelle actie is nodig. 

Grote Oost 7D 



Grafstenen Keern 

Keern 175 
(beschermd stadsgezicht) 
Commissie Welstand en Monu
menten is akkoord met uitbreiden 
en verbouwen bestaand bijgebouw. 

Kleine Noord 44 
Monumentenvergunning voor 
verbouw afgegeven. De Monu
mentencommissie is voor de twee
de keer niet akkoord met de voor
gestelde herziening van de pui. 
Oud Hoorn blijft vasthouden aan 
een borstwering in de gevel. 
Verwijderen eerste verdiepings
vloer om winkel groter te maken is 
in eerste instantie afgewezen. De 
vloer verkeert in slechte staat 

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

Koepoortsweg 73 
(gemeentelijk monument) 
Dit statige bakstenen woonhuis 
met schilddak en alliantiewapens 
met het jaartal 1746 onder de 

kroonlijst, is verworven door 
Stichting Stadsherstel. Samen met 
Wilgaerden wordt gewerkt aan de 
verbouwing tot zorghotel met tien 
kamers. Voorgesteld werd om de 
aanbouw te slopen, zópat meer 
bouwvolume gerealiseerd kon 
worden. De commissie Welstand 
en Monumenten is tegen uitbrei
ding van bouwvolume in de tuin. 
Uitbreiding aan de voorzijde werd 
door de gemeente afgewezen. De 
commissie Welstand en Monu
menten acht de bestaande aan -

Koepoortsweg 73 

bouw dermate interessant, dat ze 
tegen sloop is of althans grote 
bezwaren daartegen heeft. De 
aanbouw kon wel eens ouder zijn 
dan het pand, dat uit 1876 dateert, 
en zegt iets over de wordings
geschiedenis van het pand en het 
oorspronkelijke patroon van de 
Koepoortsweg. Misschien dat 
bouwhistorisch onderzoek dat de 
commissie wenst tot duidelijkheid 
leidt. Eén ding is wel helder: het 
programma van eisen, de verwaar
loosde staat van het pand en cul
tuurbehoud zijn nauwelijks met 
elkaar te rijmen. Voor Vereniging 
Oud Hoorn staat het cultuur
behoud voorop. 

Koewijzend 4 
(gemeentelijk monument) 
Het initiatief te komen tot het 
behoud van de fruitkassen als 
onderdeel van een Fruitmuseum 
wordt door Oud Hoorn onder
steund. 

Liornestraat/J oh. Poststraat 
(gemeentelijk monument) 
Plan om het voormalige TSH
gebouw te verbouwen tot wonin
gen, o.a. voor starters en een nieuw 
wijkcentrum. De sloop van de 
zaagtandvleugel is van de baan. 
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Johan Messchaertstraat 3 

Johan Messchaertstraat 3 
Het Horizon College heeft dit 
pand verkocht aan een projectont
wikkelaar. 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 Prinses Marijkeschool. 
Deze locatie krijgt uiteindelijk een 
'inbrei-bestemming', zij het op de 
B-lijst. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603 blijft schreeuwen 
om een opknapbeurt. Begin 
negentiger jaren zijn twaalf monu
mentale poortjes gerestaureerd. Na 
10 jaar zouden de poortjes op
meuw worden aangepakt. Wan -
neer? 

Pastoor Nuijenstraat 3 
(gemeentelijk monument) 
Plan tot aanbrengen van een GSM
mast in de toren wordt aangehou
den. De aanvrager moet de nood
zaak toelichten. 

Oostereiland 
Het collegebesluit tot aankoop van 
het Oostereiland om het volgens 
een historisch scenario in te vullen 
heeft de volle steun van Oud 
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Hoorn. Inmiddels zijn er verschil
lende goede ideeën uit de samen -
leving ingebracht. Vereniging Oud 
Hoorn hoopt dat het gemeente
bestuur gaat voor een royale aan
pak, waarin de kwaliteit van de 
toekomstige invulling voorop 
staat. 

Johannes Poststraat, 
Engelbewaarderskerk 
In hoog tempo zien we in sommi
ge steden gebouwen uit het inter
bellum, de wederopbouwperiode 
en van kort daarna, plaats maken 
voor nieuwbouw. Om die reden 
verdient het aanbeveling eens na te 
denken over gebouwen die een 
bepaalde architectonische of histo
rische waarde hebben en daarom 
niet zo maar uit het stadsbeeld 
mogen verdwijnen en wellicht een 
beschermde status verdienen. Eén 
zo'n gebouw is de Engelbewaar
derskerk aan de Johannes Post
straat. Ons bestuur houdt zich voor 
meer aanmeldingen van te behou -
den gebouwen aanbevolen. 

Schelphoek -
Westfriese Omringdijk 
(provinciaal monument) 
Voorontwerp bestemmingsplan 
ingediend: bedrijventerrein en 

nieuwe jachthaven: plan voor 500 
nieuwe ligplaatsen met een uit
breidingsmogelijkheid naar 800, 
een nautisch kwartier met de 
mogelijkheid van groepsaccom
modatie, zoveel mogelijk drijvend 
uitgevoerd. Tevens een plan voor 
25 waterwoningen. 

Stationsplein 1 
(rijksmonument) 
Oud Hoorn maakt zich zorgen 
over de 'verhamburgering' van dit 
unieke monument. Er kan nog 
enig begrip worden opgebracht 
voor een andere formule (Burger
king) die kennelijk aansluit bij de 
wens van het publiek. Maar de 
eigenaren (NS) en uitbaters moe
ten ook begrip tonen voor behoud 
van de monumentaliteit en de nog 
spaarzaam aanwezige details in het 
interieur. Oud Hoorn heeft schrif
telijk bij eigenaar en andere partij
en aandacht gevraagd. De minister 
van OCW heeft als enige gere
ageerd. Hij prijst het werk van 
Oud Hoorn maar is niet eerstver
antwoordelijk. 

Stationsplein -
voetgangersbrug 
21 juni 2007 organiseerde het 
Architectuurcentrum een bijeen
komst waarin de verschillende 
plannen voor de voetgangersbrug 
bij het station werden gepresen -
teerd en toegelicht. Namens Oud 
Hoorn is aangegeven dat er in alle 
ontwerpen onvoldoende was gean -
ticipeerd op het monumentale sta
tionsgebouw. De gemeente bena
dert het gebied helaas niet inte
graal, waardoor samenhang in de 
verschillende plannen ontbreekt. 
Het hele stationsgebied, zowel aan 
de noord- als aan de zuidzijde, 
moet vanuit een integrale visie 
worden ontwikkeld. Zo'n plan lag 
er ook. Van architect Rijnboutt. Te 
duur misschien, maar delen daar
uit kunnen wel gefaseerd opgepakt 
worden. De brug vormt de verbin -



ding tussen de twee gebieden, de 
nieuwe en de oude stad met elk 
hun eigen specifieke functies. Het 
is een levensader tussen die twee 
locaties en alleen al daarom dient 
de brug onderdeel uit te maken 
van een integrale visie op het tota
le gebied. Omdat ook de fietsen
stalling aan de zuidzijde heront
wikkeld gaat worden, verbaast het 
temeer dat de fietsenstalling niet 
in de ontwerpopdracht voor de 
voetgangersbrug is meegenomen. 
Door het opschuiven van de brug 
in westelijke richting wordt een 
betere en ruimere toegang tot het 
station mogelijk en blijft de kwali
teit van het monumentale sta
tionsgebouw beter gewaarborgd. 
Door de ongecoödineerde en inci
dentele aanpak, ontstaat een onsa
menhangende lappendeken op een 
voor de stad cruciale plek. Door 
ons bovendien te laten leiden door 
de kosten is de kans aanwezig dat 
genoegen wordt genomen met een 
kwalitatief minder ontwerp. In de 
stedenbouw moeten we ons vooral 
laten leiden door kwaliteit. Elke 
stedenbouwkundige misser en elke 
goedkope en armetierige oplossing 
draagt de gemeenschap een men -
senleven met zich mee. Niet alleen 

Stationsplein - voetgangersbrug 

dat we er al die tijd naar moeten 
kijken, maar slechte stedenbouw 
heeft ook een nadelige effect op de 
leefomgeving en de leefbaarheid. 
Het beste bewijs van een slechte 
oplossing: de brug die (nu al) weg 
moet. De brief aan het college staat 
op de website van de vereniging. 

Trommelstraat 
De nieuwbouw in het gat in de 
Trommelstraat vordert goed. We 
kijken er naar uit dat het gebouw 
uit de steigers komt. Het zal deze 
aardige stadsstraat opfleuren. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Het blijft veel te lang stil over de 
plannen voor dit gebied. Architect 
Soeters legde een goed plan voor. 
Wanneer mogen we eens iets 
horen? 

Veermanskade 12 
(rijksmonument) 
Met de door de Monumenten -
commissie gevraagde aanpassingen 
voor het plaatsen van dakkapellen, 
dakramen en het wijzigen van 
kozijnen om een volwaardige 
woning te kunnen creëren, kon 
instemming met het bouwplan 
worden verleend. 

Veermanskade 12 

Veemarkt-Kazerneplein 
De bouw van zeven woningen op 
deze binnenstedelijke inbreilocatie 
verwierf instemming van de com -
missie Welstand en Monumenten. 
Wel moet extra aandacht worden 
besteed aan de aansluiting bij de 
belendende panden. Enkele oude 
bedrijfshallen worden gesloopt. 

Weeshuiscomplex -
hoek Korte Achterstraat 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor de verbouwing van 
het Weeshuiscomplex voor een 
logies-, een culturele bijeenkomst
functie en de huisvesting van 
gehandicapten. 

Weeshuis tuin/ 
kap zilveresdoorns 
Het college heeft ons bezwaar
schrift tegen de voorgenomen kap 
van de monumentale zilveres
doorns ongegrond verklaard, om
dat we geen bezwaarschrift inge
diend hadden tegen het verwijde
ren van de bomen van de monu
mentenlijst en de planologische 
procedure. Daarnaast had de ver-
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Weeshuistuin/kap zilveresdoorns 

eniging alleen bezwaar ingebracht 
maar geen deskundigenrapport bij 
de Hoor- en Adviescommissie 
(HAC) ingediend.Jammer dat niet 
alsnog een afweging heeft plaats 
gevonden, want wij zijn met de 
Monumentencommissie ervan 
overtuigd dat een andere oplossing 
mogelijk was geweest. De gemeen
te gaat ons inziens te lichtvaardig 
met het openbaar groen om. In 
delen van de Grote Waal en langs 
de Schellinkhouterdijk is alles met 
de grond gelijk gemaakt, terwijl 
geen aanstalten is gemaakt met 
herplant. Toch is ons bezwaar niet 
helemaal zonder gevolg gebleven. 
De HAC heeft gesteld dat de 
herplantplicht beter omschreven 
moet worden. Er komen nu 
10 platanen met een stamdiameter 
van minimaal 25 centimeter. Het 
betekent in ieder geval volwassen 
bomen die in redelijke tijd de 
kades zullen sieren. Maar plata
nen? Zijn dat niet die bomen die 
overal in Hoorn voet- en fiets
paden omwoelen door hun 
enthousiaste wortelgroei? 

West 27 
(beschermd stadsgezicht) 
Het plan om de voorgevel te wijzi-
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gen kon geen instemming verkrij
gen. Er dient volgens de Monu -
mentencommissie samenhang te 
zijn tussen zij- en voorgevel. De 
stijl van de detaillering van de 
borstwering dient behouden te 
blijven. 

Westerdijk 
(provincial monument) 
De politieke partijen formuleer
den al weer enkele jaren geleden 
19 richtinggevende uitspraken 
voor de Westerdijk als promenade 
met een boulevardachtige uitstra
ling. Het voetpad moest o.a. twee
maal zo breed worden en te wor
den aangekleed met historische 
lantaarns (die zijn er nu wel 
genoeg in de oude stad), vier stei
gers om te zwemmen en aan te 
meren. Wanneer start de uitvoe
ring? 

Westerdijk 15-17 
Sloop is aangevraagd. Oud Hoorn 
vindt dat niet eerder gesloopt 
moet worden dan dat er een geac
cordeerd plan ligt dat aansluitend 
kan worden uitgevoerd. Anders 
ontstaat er weer een meerjarig gat 
aan de dijk. 

Westerdijk 47A-voormalige 
schouwburglocatie 
Alleenstaand karakteristiek pand 
met plat dak (nog steeds!) wacht op 
de ontwikkelingen op het oude 
schouwburgterrein, het 'Gat van 
Hansen'. Opgraving aldaar heeft 
nieuwe gegevens opgeleverd over 
het oude dijk- en slotenverloop. 
Nog steeds gelden de oorspronke
lijke gemeentelijke uitgangspun -
ten: er komt woningbouw met een 
dag-horecavestiging op deze top
locatie. 
Het door het college uitverkoren 
plan van de Parijse architecten 
Breitman & Breitman is het 
dichtst bij de uitgangspunten ge
bleven en geeft bovendien een visie 
op het voorliggende gebied en de 

aansluiting met het Achterom. Het 
bouwplan in een kitscherige retro
stijl grijpt terug op de klassieke 
bouwkunst, inclusief een Grieks
Romeinse colonnade in het bin -
nengebied. 
Mediterrane invloeden zijn onder
deel van het plan. Maar hebben we 
ook het lef om de door Breitman 
en Breitman getekende pier te 
bouwen? Afwachten wanneer de 
uitvoering start. 

Gemaal Westerkoggeland. 
Zeeman Vastgoed heeft een plan 
gepresenteerd om het gemaal te 
verbouwen tot woonhuis. De 
erkers worden gesloopt en de 
bestaande bebouwing wordt zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke stijl 
gerestaureerd. Aan de achterzijde 
wordt op een lager niveau een 
vleugel bijgebouwd. Het plan ziet 
er volgens de monumentencom
missie goed uit, maar moet op een 
aantal punten worden aangepast 
en uitgewerkt. 

Zon 11 
Structureel wordt deze rubriek 
beëindigd met deze structurele 
dissonant van verwaarlozing in een 
opgeknapte omgeving. 



Lezers schrijven 

Geachte redactie, 

Ik heb afgelopen vrijdagavond met 
de wandeling door het havenge
bied meegelopen. Ik vond het heel 
interessant en ook heel verhelde
rend en het was goed te volgen 
voor mij, die geheel onbekend was 
met Hoorn. Ikzelf woon in 
Leidschendam en ik was voor het 
eerst een week op vakantie in 
Noord-Holland. Ik wil hier ook 
veel lof uitspreken voor de organi
satie, die dit zo goed georganiseerd 
had. Als ik een punt zou moeten 
geven, gaf ik een tien. 

Met vriendelijke groet, 
C. A. van Grieken 

Geachte redactie, 

In STADSBEELD staat onder 
Johan Messchaertstraat 3: sloop 
van het huidige schoolgebouwtje, 
de vroegere Margriet/VGLO
school. Dit is fout. Het moet zijn: 
de Prinses Marijkeschool. Mijn
heer van Berkel was hier hoofdon -
derwijzer. De Margrietschool er
naast, waar mijnheer G. Penning 
o.a. hoof donderwijzer was, heette 
de Gemeenteschool nr. 2. 

vr. groeten, 
Frans Pol 

Geachte redactie, 

In de tekst, behorende bij de foto 
van de openluchtmaaltijd op de 
Noorderveemarkt in 1957 (zie 
kwartaalblad nr. 2, 2007) staat ver
meld, dat er een varken aan het 
spit was geregen. Het was de 
bedoeling, dat er een os in de 
openlucht zou worden gebraden 
aan het spit. Helaas het kwam 

anders. De os was te groot en het 
vuurtje te klein. Waarschijnlijk 
zou het beest nu nog aan het spit 
ronddraaien. Het alternatief was: 
een koeienkop aan het spit en voor 
de rest een groot aantal rollades er 
aan vast gebonden. Er kwamen 
toen een aantal slagers met in -
drukwekkende, grote messen, van 
de fa. Rein Groot, die, naar ik 
meen, Ernst Stracke kwamen 
assisteren, om het gebraad te ver
delen. 

Met vriendelijke groeten, 
Bram Klaij 
Vermeerlaan 1 
1624 GK Hoorn 

Geachte redactie, 

In het artikel: Reclameplaatjes 
uit Hoorn, schrijft Karin Wester 
dat het Jugendstil huis nu van de 
familie Schrickx gebouwd is 
door de architect P. Snel uit 
Amsterdam. 

Deze Piet Snel is geboren in 
Medemblik op 13 februari 1868 en 
overleden in Alkmaar op 31 okto
ber 1934. Hij was gehuwd met 
Eugenie Keet, geboren in Schagen 
op 5 april 1860 en overleden in 
Laren op 15 mei 1938. Het echt
paar woonde aan de Ramen, op 
nummer 11. 
Piet Snel was een zwager van mijn 
grootvader J. G. Keet, die sinds 
1905 een slagerij had op de 
Gedempte Turfhaven 44. 
Piet Snel een strenge rechtlijnige, 
streng katholieke man. 
Hij is onder meer ook de architect 
van de voormalige pastorie van de 
R.K. Kerk op het Grote Noord. 
De band van deze architect 
met Amsterdam is mij niet bekend 

/;' 

en lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Tegelijkertijd met deze aanvulling 
wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken om u en uw redactie te 
complimenteren met het prachti
ge, informatieve tijdschrift. 

Hoogachtend, 
George Keet, geboren te Hoorn 
26 maart 1938 
Libanonweg 23 
8051 NT Hattem 

Geachte redactie, 

Als reactie op het artikel over 
reclamekaartjes in het laatste 
nummer van Oud Hoorn ontvang 
ik van Christiaan Schrickx een 
kopie van een reclamekaartje 
waarop vermeld staat dat de firma 
F. van Exter gevestigd was nabij de 
Kaasmarkt. Volgens hem was dit 
het pand Roode Steen 14, waarin 
het bureau stadstoezicht gevestigd 
was. Volgens het boek Hoorn, 
huizen ... was in dit pand in 1912 
gevestigd de grossier in koloniale 
waren en grutterswaren enz. de 
heer J. J. Potgieser. Al in 1908 
vraagt J. J. Potgieser een vergun -
ning aan voor het plaatsen van een 
uithangteken. Hieruit valt op te 
maken dat de reclamekaartjes van 
de firma Exter al dateren van voor 
1908. 

De vader van Christiaan, Piet 
Schrickx, heeft aan Hillebrand, 
echtgenoot Karin Wester, verteld 
dat architect P. Snel nooit in 
Amsterdam gezeten heeft. De heer 
Schrickx beschikt over een uitge
breide documentatie over zijn 
pand. 

Groeten, 
Karin Wester 
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Geachte redactie, 

Terwijl ik u mijn gedicht over 
DE MOLEN aanbied, met mijn 
verzoek om dit eventueel in één 
van uw organen te publiceren tij
dens dit molenjaar, mag ik mijzelf 
bij u inleiden. 
Geboren Zwager (1935) was ik 
jarenlang missionaris van Mill Hill 
in Afrika. Enkele keren was ik bur
ger van Hoorn, bijv. van 1948-
1952, toen ik student was en met 
eigen ogen de molen van C. Kuin 
zag branden; nog eens in de jaren 
'80, toen ik om studieredenen in 
Europa verbleef. In al die verre 
jaren bleef ik sterk gehecht aan 
West-Friesland. 
Het jaar van de Molen bracht mij 
op de gedachte mijn kleine jon
gensherinneringen aan deze ooit 
markante molen, aan de rand van 
het vroegere Hoorn, in een gedicht 
te verwoorden (ik rijm en dicht al 
jaren). Daarbij probeer ik de bewe
ging en het gekraak van de molen 
in het ritme van de tekst over te 
brengen .. Ik doe mijn best om de 
wellevende molenaar, die Kuin 
was, weer tot klinken te brengen; 
de oorlog even op te roepen, die 
mijn vader zijn bakkerij kostte en 
mijn groot vreugdegevoel op te 
roepen, dat ik op de vang beleefde. 
Mijn broer Pieter, die vaak mee
ging, zei bij het lezen van mijn 
tekst: "Hillegaar precies". 

Ik zou er een eer in stellen om 
mijn vers gepubliceerd te zien. Het 
Westfries Genootschap toonde 
haar publiek een paar jaar geleden 
het zicht op de molen, zoals de 
stadshistoricus Kerkmeijer dat ooit 
had geschilderd. Een foto daarvan 
sluit ik nu bij deze kopij in. 
'Kerkie' herinner ik mij heel goed, 
voortsjokkend door Hoorns stra
ten, toen mijn broer en ik, onder 
de oorlog erna, vijf jaar lang iedere 
week in de buurt van het Kleine 
Noord om pianoles kwamen. 
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DE MOLEN VAN KUIN 

Daar stond aan het Keern, in een bocht van de weg, 
een molen met wieken, zo hoog en zo recht. 
Wat genoot ik van 't gewentel bij een stevige wind. 
Met verbazing in 't hart keek ik hoog-'k was nog kind. 

Met mijn vader, die bakker was, mocht ik soms mee. 
't was vroeg in de oorlog: hij scharrelde voor twee. 
Net als and'ren kwam hij hier met een paar mudjes koren: 
"Wil je malen voor mij?", vroeg hij de mulder van Hoorn. 

Op een keer zei mijnheer Kuin met een knipoog naar mij: 
"Zal ik het ventje vertellen over de loef en de lij?". 
En hij duwde mij voorzichtig de ladder op naar boven 
om de wind te zien kruien en wrikken en sloven. 

Toen vertelde mij Kuin welke wind valt te vrezen; 
dat de stand van de wieken een boodschap geeft te lezen; 
hoe behendig hij zijn moet om de vang te begaan; 
dat hij dan aan zijn knechts seint: "de molen gaat staan". 

"Moet je voelen, kleine kerel, hoe het riet van ons dek 
dicht en stevig erop zit- onze molen mag niet lek! 
Dit soort riet wordt pas hard na een vriezende winter. 
Het kan honderd jaar liggen zonder rotting of splinter. 

Op 't verdiep liet de mulder ook de binnenkant zien. 
"Deze krachtpatser, Benno, die telt hier voor tien. 
't is de kaarsrechte spil- hij is hier koning, onze baas. 
Zonder hem komt geen maalsteen of wiel tot geraas". 

Weer beneden zag ik slurven waaruit meel kwam gestoven. 
"Dit, zei Kuin, is voor 't brood in je vader z'n oven". 
En de molenaar wees nog naar koeken en naar gort: 
"Voor het vee van de boeren- dat is morgenvroeg vort". 

Toen mijn vader betaalde voor het meel, zei hij: "Kuin, 
ik kom d' and're keer terug voor wat Zwitsers en bruin". 
Maar de oorlog bracht krapte, met grondstof op de pof. 
Zelfs m'n vaders bakkerij moest op slot van de mof. 

'Wederopbouw', vijf jaar verder, kwam voor Kuin het moment, 
dat zijn molen in de brand vloog: 'k zag het zelf als student. 
Heel m'n leven heb 'k geweten en verteld aan wie 't hoort: 
hoog getild bij de vang heeft West-Friesland mij bekoord. 

Met vriendelijke groet, 
B. Beemster 
Kerkhofweg 14, 4835 GC Breda. 
Tel. 076.5653712 

Geschreven met posthume dank 
aan Piet Laan, molenaar van 'De 
Krijgsman' aan de Dracht, wegens 
het gebruik van enkele vaktermen. 
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OH jubileert met de Kroniek van Hoorn van Velius 

De intekentermijn is per 1 augustus 
verstreken. U kunt de Kroniek van 
Hoorn nog wel bestellen voor de prijs 
van € 32,50 maar dan moet u uw 
exemplaar zelf afhalen; zie hieronder. 
Wilt u het bestelde exemplaar 
thuis bezorgd krijgen dan maakt u 
€ 7,50 extra verzendkosten over op 
rekeningnummer 30 77 70 230 t.n.v. 
Vereniging Oud Hoorn, inzake 
Velius. 

Leo Hoogeveens onderzoek naar 
de nazaten van de stadsdokter 
gaat nog steeds door. De oproep 
om u te melden als u aantoonbaar 
nakomeling van Velius bent, heeft 
slechts een summier aantal reac
ties opgeleverd. De aanmeldings
termijn sluit op 1 oktober 2007. 
Tot die datum kunt u zich mel
den bij de vereniging. 

Afhalen kroniek 
Donderdag 15 november 2007 
viert de vereniging haar negentig
jarig bestaan. Tijdens die viering 
in de Oosterkerk, aanvang 15.00 
uur, wordt ook de vertaalde 
Kroniek van Hoorn gepresen -
teerd. Wij schatten in dat de offi
ciële viering om 17.00 uur is afge
lopen. Direct daarna kunnen de 
intekenaars hun exemplaar (twee 
banden!) in ontvangst komen 
nemen tot uiterlijk 19.00 uur. 

U kunt ook iedere dinsdag, don -
derdag en zaterdag tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht in het Oost
Indisch Pakhuis, Onder de 
Boompjes 22, Hoorn om de door 
u bestelde kroniek af te halen. 
Heeft u vragen of opmerkingen: 
bel 0229-273570. 

Ton van Weel 

1476 Schilderstuk voor raadkamer 
In het jaar 1476 werd het schilderstuk 
voor de raadkamer vervaardigd; het 
werd betaald uit de opbrengst van de 
boete die Jan Egbertsz., later een van de 
voortreffelijkste regenten van de stad, 
aan het gerecht verschuldigd was omdat 
hij een zekere Dirck Jansz. in een 
gevecht zwaar verwond had. Dit is 
(denk ik) dezelfde Dirck Jansz., bijge
naamd Banjaert, die later schout van de 
stad werd. 

(margenoot: Dit gaat over het 
Hoorns gerechtigheidsdrieluik, dat 
thans in het Westfries Museum 
wordt bewaard.) 

Zomaar een stukje vertaling uit het 
tweede boek van de Kroniek van 
Hoorn (blz. 207) van Theodorus 
Velius, om een beetje een indruk te 
krijgen waar we het over hebben. 
Op dit moment nemen we de laat
ste drukproeven door. Ondanks de 
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grote zorgvuldigheid waarmee het 
geheel regel voor regel en woord 
voor woord is geredigeerd, staan 
we steeds weer versteld van het 
aantal noodzakelijke correcties. 
Belangrijke beslissingen hebben 
we moeten nemen de laatste 
maanden: alles uit de oorspronke
lijke kroniek nemen we op en vul
len we aan (privileges, lof dichten, 
beschrijvingen, de lijsten met ma
gistraten). We maken de beloofde 

indices en stellen vast dat er meer 
dan duizend persoonsnamen door 
Velius zijn gebruikt. Bijna drie
honderd afbeeldingen, groot en 
klein, krijgen hun plaats. Het aan -
tal bladzijden groeit naar meer dan 
negenhonderd. Het wordt een 
kolossaal werk! Dankzij het grote 
aantal voorintekenaars (ruim acht
honderd) en de goede sponsoring 
(uitstekend werk van John Lamers) 
kunnen we kiezen voor een full 

Lezers schrijven extra 

Nog eenmaal Arie Koning 

Op de achterkant van ons jubileum
nummer van april j.l. was een foto 
afgedrukt van Arie Koning, die ooit 
in onze stad 'wereldberoemd' was. De 
foto was uitgekozen, omdat deze man 
als almoezenier verkleed meeliep in 
de nagespeelde intocht van graaf 
Bossu tijdens het 600-jarig bestaan 
van onze stad in 1957. Deze graaf 
stond in 1573 aan het hoofd van een 
Spaansgezinde Amsterdamse vloot, 
waarmee wij, arme Horinezen, slag 
leverden op de Zuiderzee. Door men
selijke verwarring won Hoorn die slag 
en Bossu werd gevangen genomen en 
in onze stad gevangen gezet. En hij 
zal ongetwijfeld een aalmoezenier 
nodig hebben gehad. Nu weer terug 
naar Arie Koning. In het kwartaal
blad van 15 juni j.l. zijn al enige 
ingezonden brieven, die iets vertellen 
over deze man, opgenomen onder het 
kopje LEZERS SCHRIJVEN. 
Niettemin zijn er ook nu weer een 
aantal schrijvers, die hun herinnerin
gen aan Arie Koning op papier heb
ben gezet. Omdat ze hier en daar toch 
nog wel iets toevoegen aan de al eerder 
geplaatste brieven hebben we ze hier
naast geplaatst met de toegestuurde 
foto's erbij. 
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Geachte redactie, 

Helaas beschik ik over slechts 1 
foto van de Hoornse stadf eesten 
uit de jaren 50. 
Ik had nog geen fototoestel en was 
14 jaar; te jong in die tijd, om bij
voorbeeld 's avonds naar de festivi
teiten op het Baatland te kunnen. 
Het enige dat ik me herinneren 
kan was een demonstratie vendel
zwaaien en van de marine met 
helikopters in het Julianapark. 
Uiteraard ook de kindersprookjes
optocht waar mijn broertjes en 
zusjes aan meededen. 
Ik heb wel een foto die ik in 1958 
heb gekregen van de heer Arie 
Koning; in Hoorn bekend als 
'ouwe Koning'. 
Koning was schoenmaker en had 
zijn werkplaats achter de Oude 
Rosmolen (Foko) hoek Duinsteeg
Nieuwe Noord. 
Hij was zeer godsdienstig en had 
de ambitie om ooit paus te wor
den. Er deed een verhaal de ronde 
dat een jongen zich in zijn werk
plaats verborgen had en zachtjes 
riep "Koning 0 Koning" en dat 
Koning vervolgens met gevouwen 
handen op zijn knieën zakte en 
riep 'Ja Heer hier ben ik". 

color-uitgave. Gelukkig ervaart de 
projectgroep bij die keuzes de volle 
steun van het bestuur. Rob Resoort 
en Ton van Weel verzorgen de 
laatste correcties met in hun ach
terhoofd de slotzin uit de derde 
druk (1648) van uitgever Isaac van
der Beek: "Niemand kan 't zoo 
maken, of d'een zal 't prijzen en 
d 'ander zal 't laken". Op 1 septem
ber is het geheel naar de drukker 
gegaan. 

Als je hem tegenkwam wilde hij 
altijd je geboortedatum weten en 
dan vertelde hij uit zijn hoofd op 
welke dag je geboren was. 
Hij heeft een rol gespeeld tijdens 
de Stadsfeesten bij de gevangenne
ming van Bussu. Hij was als gees
telijke vermomd. 
In 1958 heb ik een foto van hem 
gekregen waarop hij te zien is in 
die rol. (Hij komt ook voor in de 
film over de Hoornse Stadsfeesten) 
Een scan van de foto stuur ik hier-

Arie Koning, 2e van rechts. 



Brief}e Arie Koning aan Peter Groot. 

bij. Ook van de achterkant waarop 
hij wat geschreven heeft. Ik heb de 
tekst geprobeerd te ontcijferen: 

Hoorn 11 Oct 1573 

Beste Vriend 
Ontvang hiermede een bewijs van mijn 
onverbreekbare vriendschap, Moge 
mijn zegengebed je bewaren voor alle 
rampen naar ziel en lichaam geduren
de geheel je leven. Blijf ijverig studeren 
tot heil van Kerk en Maatschappij. 
Petrus mijn vriend het ga je naar 
wensch als een fijn kind voor j e ouders 
en gezm. 

Mijn groeten 
Tatiero di Malio hulpbisschop van 
Madrid 
A. Koning 20.12.58 

De naam van de hulpbisschop kan 
ik niet goed lezen, die zal ik wel 
verkeerd hebben. Blijkt dus dat hij 
lang nadat de feesten voorbij waren 
nog steeds de rol bleef spelen. 

Ik hoop dat de scans goed overko
men en misschien heeft U er iets 
aan. 

gr. 
Peter Groot 

Geachte lezer(es), 

Hiermee reageer ik op het oproep
je achter op het jubileumnummer. 
Natuurlijk herinner ik mij Ko
ning, een man waar je wat raar 
tegenaan keek. Voor zover ik weet, 
was hij bij de verkenners. Het 
Paarse Vendel? 
Hij liep tenminste regelmatig in 
een verkennersuniform en was bij 
allerlei activiteiten betrokken. Zijn 
schoenmakerij was op het Nieuwe 
Noord, hoek Duinsteeg, waar later 
het restaurant van Constant Fonk 
was. 
Dat was toen achter de FOKO, de 
ijssalon aan het Grote Noord. Het 
was maar een kleine werkplaats en 
besloeg misschien maar de helft 
van het latere restaurant. Koning 
wist altijd alle verjaardagen van de 
kinderen. Volgens mijn moeder 
kon hij ook prachtig zingen! In die 
tijd was zijn werkplaats in de 
Achterstraat en grensde aan de 
achteruitgang van de bakkerij van 
Brouwer. Mijn moeder was Marie 
Brouwer en geboren 19-02-1909. 
Ze sprak misschien over haar kin -
dertijd; in ieder geval over toen ze 
nog bij haar ouders woonde op het 
Nieuwland 14. 
Ik weet niet of ik hiermee wat bij
draag om een zo illuster figuur 
levend te houden. 

Groetend, 
Jaap Iepinga 

Geachte redactie, 

Hier even twee opmerkingen be
treffende het kwartaalblad nr. 2: 

In LEZERS SCHRIJVEN schrijft 
mevr. Spel-Nannings dat Arie 
Koning zij n werkplaats naast het 
snoepwinkeltje van Buikie (van 
der Gracht) op het Gerritsland had. 
Dit klopt niet, want Buikie 
woonde op de hoek Gerritsland/ 
Gravenstraat en naast hem op het 
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Gerritsland woonde, als ik het 
goed heb de familie van 't Hoff 
Arie Koning had zijn werkplaatsje 
in het Mennistenhofje. De ingang 
hiervan was naast nummer 35 en 
het pand van Polman. Hier woon -
de ook een voor ons kinderen oude 
man met een dikke buik. Zijn 
naam weet ik niet meer. Wij 
noemden hem de burgemeester 
van het hofje. Toen de huisjes van 
het Mennistenhofje gesloopt wer
den, moest hij weg. Volgens mij is 
hij toen naar de Duinsteeg gegaan 
(zie ook het kwartaalblad 1983, nr. 
4 blz. 86). 

vr. groet, 
Frans Pol 

Geachte redactie, 

Hierbij een korte reactie n.a.v. 
Arie Koning. De schoenmakerij 
van Arie Koning was een plek, 
waar de toenmalige hang
jongeren samenkwamen. We 
praatten onderling wat en vroe
gen de mening van Arie over 
allerlei onderwerpen. Hij had 
iets met verjaardagen. De datum 
van zijn eigen verjaardag kan ik 
mij, vijftig jaar later, nog herin
neren. Arie gaf niet de datum op, 
maar kwam met het volgende 
raadsel voor zijn verjaardag: ik 
ben jarig op de eerste dag van de 
tweede helft van de eerste maand 
van de tweede helft van het jaar. 

Ik herinner mij Arie als een kin -
dervriend, maar ook als een zon -
derling! 

Groet, 
Harry van Iersel 

Geachte redactie, 

In Hoorn hadden we verscheidene 
stadsfiguren. De belangrijkste was 
de heer Arie Koning, een oom van 
onze koordirigent. Arie was de 
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verstotene van de familie . 
Sommige broers en vooral hun 
vrouwen hadden nogal verbeel
ding. Arie was vrijgezel en was 
schoenmaker in een onbewoon -
baar krotje aan de Duinsteeg, op 
de plaats waar ooit restaurant 'De 
Oude Rosmolen' uit 1635 is geres
taureerd. Zijn broer Evert was 
organist van de Cyriacuskerk en 
broer Leo gaf viool- en pianolessen 
en was directeur van het Hoorns 
Harmonieorkest 'Apollo'. Enfin, 
Arie was de arme schlemiel en hij 
leed aan godsdienstwaanzin, zoals 
veel mensen zeiden. Hij zag er 
meestal verwaarloosd uit en was 
bij mensen in de kost aan de 
Nieuwendam. Iedere morgen kon 

Arie Koning in verkennersuniform. 

je hem vinden in de kerk. Er waren 
's morgens vroeg drie heilige mis
sen en die volgde hij van het begin 
tot het eind. In zijn schoenmakerij 
lagen diverse kerkboeken voor de 
hand en de rozenkrans hing aan de 
wand tussen de vele foto's van de 
kinderen, die bij Arie kwamen. Hij 
was de grote kindervriend. Hij zat 
vaak te brevieren en bad veel gebe
den uit zijn hoofd. Kerklatijn was 
zijn tweede taal en de missen 
kende hij als zijn broekzak. Arie 
kon precies zeggen hoeveel kruis
jes er tijdens de Heilige Mis voor
kwamen. 
Als 's middags de scholen uitgin
gen, kwamen vele kinderen bij 
Arie in zijn schoenmakerij. Van 



alle kinderen wist hij de verjaardag 
en tevens kon hij zeggen op welke 
dag ze geboren waren. Meestal 
kwam hij 's avonds op de verjaar
dagsfeestjes. Sommigen vonden 
het leuk, want buiten de onzin kon 
Arie ook aardig vertellen. Het is 
weleens gebeurd, dat het over de 
Latijnse gezangen ging. Moeder en 
Arie zongen uit volle borst het: 
"Tantum ergo Sacramentum". Na 
afloop stond Arie te glunderen. 
's Middags waren veel jongens in 
de schoenmakerij. Als ik er soms 
alleen was, werd Arie heel ernstig. 
Dan begon hij te leuteren over 
lieve reine jongen, onschuldige 
vriend. Moge de goede God je 
bewaren voor het kwade op deze 
wereld. Tenslotte pakte hij mijn 
hand en gaf er een kus op. Ook op 
mijn verjaardag probeerde hij dat, 
maar ik trok gauw mijn hand 
terug. Och, Arie bedoelde het alle
maal zo goed. We zeiden weleens: 

Brief}e van Arie Koning voor Daan v.d. Donk. 

''Arie is net een heilige. Hij hoort 
niet op deze wereld." 
Op zekere dag gebeurde er iets bij
zonders. Een zekere Martien 
Brozius (later komediant bij de 
t.v.) haalde met Arie een leuke 
grap uit. Boven de schoenmakerij 
was een vervallen zoldertje. Arie 
zat tussen het herstellen door te 
bidden. Martien was stilletjes naar 
boven geslopen. Hij was op zijn 
buik gaan liggen, zodat hij Arie 
door de kieren van de vloer kon 
zien zitten. Toen riep Martien: 
"Koning, Koning, Koning". Daar
na was het even stil. Arie had opge
keken, maar ging weer in gebed. 
Even later klonk weer die stem, 
maar nu wat duidelijker. Arie zag 
niets, viel toen op zijn knieën en 
riep met luide stem: "Heer, Heer, 
Heer, hier ben ik". Daarna kwam 
Martien naar beneden en samen 
moesten ze er geweldig om lachen. 
Arie heeft het tegen menigeen ver-

teld en ieder die het hoorde vond 
het prachtig. 
Arie had altijd priester willen wor
den, maar werd afgewezen. Toen 
Hoorn als stad zeshonderd jaar 
bestond, werd de slag van Bossu in 
scène gezet. In een lange bruine 
habijt vertolkte Arie de vlootaal
moezenier. Nog nooit had hij zich 
zo gelukkig gevoeld. 

D.J. v.d. Donk 

Geachte redactie van Oud Hoorn, 

In de rubriek 'Lezers schrijven' las 
ik over Arie ("Ouwe') Koning. 
Als geboren en getogen Horinees 
kwam ik, als zovelen, bij Koning 
over de vloer als je een stukje leer 
nodig had, eerst in zijn werkplaats 
op de hoek van de Duinsteeg en 
het Nieuwe Noord en later in het 
Mennistenhofje op het Gerritsland. 
Daar woonde hij echter niet. In die 
periode stonden er nog slechts 3 
huisjes. Eén ervan werd bewoond 
door een oud koloniaal, deze 
woonde samen met een grote 
kater. De andere 2 waren niet meer 
geschikt voor bewoning. Hier had 
Arie Koning zijn werkplaats en in 
de andere had een kunstschilder 
zijn 'atelier'. Het was een schoen
lapper van de zeer oude stempel 
zoals hij daar zat, op een laag kruk
je, leest op de knie met de span
riem. Het hoogtepunt was meestal 
als hij de Gregoriaanse liederen ten 
gehore bracht! Dit werd door ons 
niet zo gewaardeerd en het kostte 
ons dan ook wel wat moeite om 
niet te lachen. 
Jan Wortel (Dudink) woonde niet 
in dit hofje maar in de Konijnen
steeg schuin aan de overkant en 
Greetje Berkeveld was zijn buur
vrouw waar hij zo nu en dan wat 
gezelligheid bij zocht. 
Met vriendelijke groet, 
Bram Klaij 
Vermeerlaan 1 
1624 GK Hoorn 
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Andreas Cellarius 
Auteur van de 'Harmonia Macrocosmica' 

In het kwartaalblad van Oud 
Hoorn december 2003 werd op 
blz. 167 melding gemaakt van het 
feit, dat Piet Duursma uit Blokker 
een doosje ansichtkaarten had 
gevonden met reproducties van 
kaarten uit de hemelatlas van de 
astronoom Cellarius. Het zou 
hierbij, volgens de tekst achterop 
het doosje, gaan om een oud-rec
tor van de Latijnse school in 
Hoorn. In het eerste nummer van 
2004 werd dit onderwerp op blz. 
18 nogmaals naar voren gebracht. 
Ondertussen was mijn interesse 
voor Cellarius echt gewekt door 
het artikel in het Noordhollands 
Dagblad van woensdag 11 februari 
2004. Daarin vertelt Piet Duursma 
over de mens Cellarius, diens werk 
en publicaties. Het artikel dat u nu 
leest is in goed overleg met Piet tot 
stand gekomen. Ik bedank hem 
dan ook voor zijn hulp en het aan -
leveren van vele gegevens. Zijn 

Bovenkant doosje ansichtkaarten. 
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kennis omtrent Cellarius heeft 
Duursma uit een tweetal artikelen 
en uit door hemzelf uitgevoerd 
archiefonderzoek. Het eerste arti
kel is van de hand van dr. Rob van 
Gent.1 Dit bevat een korte biogra -
fie van Cellarius. 
Het tweede artikel is geschreven 
door H.A. van Vessem. Deze 
belicht daarin de voorgeschiedenis 
en de geschiedenis van de Latijnse 
school te Hoorn2, de voormalige 
stadsschool uit de Middeleeuwen, 
die vanaf 157 4 Latijnse school 
werd genoemd en officieel onder 
het stadsbestuur viel. Aangezien er 
een diepgaand werk in de maak is 
over de Hoornse scholen, dus ook 
over de Latijnse school, heb ik me 
in dit artikel wat dat betreft tot het 
hoognodige beperkt. 

Wie was Cellarius? 
In mei 1641 werd Cellarius als ge
tuige genoemd bij de doop van ene 

Christ Staffelen 

Elias, zoon van meester Machiel. 
'Meester machiel is schoolmeester inde 
latijnsche schole geboren tot de onder 
palts'. 3 De ondertrouwakte van 
Cellarius bevatte de vreemde aan
wijzing, dat Cellarius zelf geboren 
was te Niewhousen 'ond palts'.4 

Duidelijk is nu dat 'ond' staat voor 
'onder' en dat meester Machiel 
hoogstwaarschijnlijk een bekende 
was uit Cellarius' geboortestreek. 
Duursma en Van Gent laten ons 
wat beter kennismaken met de 
oud-rector, over wie slechts weinig 
bekend is.5&6 Verder is nog enige 
informatie uit de bronnen 7, 8 en 9 
afkomstig. 
Andreas Cellarius werd omstreeks 
1596 in Neuhausen bij Worms, 
even ten zuidoosten van Rhein -
land-Pfalz, geboren als zoon van 
een predikant en stierf in 1665 te 
Hoorn. Hij studeerde een ons 
onbekend gebleven vak aan de 
Universiteit in Heidelberg en 
kwam in 1625 in Amsterdam 
wonen. In hetzelfde jaar huwde hij 
daar met Catharina Eltmans. 
Samen kregen zij drie zonen en 
een dochter. Tot circa 1633 woon-. 
den zij in een 'huis opde Singel daer
de zeeridder' uithing.7 Aan het huis 
hing dus een uithangbord met 
daarop een afbeelding van een zee
ridder of zitiron, een krijgshaftige 
mythische figuur, half vis en half 
ridder. Waarschijnlijk was Cella
rius leraar aan de Latijnse school in 
de Koestraat aan de Oude Zijds.8 
Daarna verhuisde hij met zijn 
gezin naar Den Haag, waar hij 
leraar werd aan de Latijnse school 
in het voormalige St. Agnieten -
klooster in de Zuilingstraat.9 In 
een notariële akte uit 1633 wordt 
Andreas Cellarius genoemd als 



opvolger van Codde. Andere akten 
maken melding van twee extra 
betalingen aan Cellarius. In 1634 
om meubelen voor in zijn woning 
aan te schaffen, in 1635 als tege
moetkoming voor het verlies van 
al zijn commensalen als gevolg van 
de pest én als dank, omdat hij zich 
zo verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de school. Twee notariële 
akten, de ene uit 1637 en de ande
re uit 1645, maken melding van 
het feit, dat hij slecht van betalen is 
geweest wat betreft een aantal boe
ken, welke hij in Den Haag heeft 
aangeschaft. 

Cellarius in Hoorn 
Vijftien januari 1637 werd Cella
rius in Hoorn voor het eerst ge
noemd: In 'een briejjè van versouck tot 
recommandatie' gaf de vergadering 
van burgemeesters aan hem per 
direct te benoemen tot rector. Om 
~oede fondament' te leggen behield 
hij zich het recht voor 'alle de mrs 
inde schole te veranderen' [d.w.z. dat 
hij zich het recht voorbehield elke 
leraar van de school te vervangen], 
zij het met advies van de scholar
chen. 10 Een scholarch was een soort 
opziender, mogelijk te vergelijken 
met een huidige onderwijsinspec
teur. Zo werd Andreas Cellarius in 
1637, tegen een honorarium van 
200 gulden per jaar, benoemd tot 
rector van de Latijnse school in het 
voormalige St. Ceciliaklooster te 
Hoorn. Conrectorloos starte hij in 
1637 zijn missie, maar reeds in de 
loop van hetzelfde jaar werd Over 
't Water benoemd tot conrector. 
Deze vervulde die functie tot 1648, 
waarna de school weer enige tijd 
zonder conrector was. Dat Cella -
rius niet vies was van de toentertijd 
meer dan nu geaccepteerde be
voorrechting van relaties, moge 
blijken uit het feit, dat hij, na het 
overlijden van Mr. Antonius, op 15 
mei 1649 zijn oudste zoon, ook 
Andreas geheten, aannam als vijfde 
schoolmeester. Zelfs kreeg junior 

geld vanwege zijn verdiensten in 
het conrectorloze tijdperk. 11 In 
1650 werd Henrick Bruno aange
steld als conrector op de Latijnse 
school. Hij vervulde die functie tot 
in het jaar 1660. Cellarius gaf in 
1655 aan, dat hij sinds zijn aanna
me in 1637 geen loonsverhoging 
had gekregen, waar predikanten, 
met wie hij toen gelijkgesteld 
werd, dat al wel tweemaal hadden 
gekregen.12 Vader en zoon Cella
rius vroegen in 1660 beiden nog 
maar eens salarisverhoging aan.13 

Op 10-3-1665 waren de heren 
Burgemeesteren ~eaucthoriseert om' 
op zoek te gaan naar een 'capabel, 
ervaren " .. persoon, om het rectoraat
schap te bedienen'. Cellarius voelde 
blijkbaar zijn einde naderen en had 
ontslag genomen. 14 
Verscheidene publicaties staan op 
naam van Andreas Cellarius. Hij 
schreef verhandelingen over het 
bouwen van vestingwerken, een 
boek over de geografie van Polen 
en lofdichten op conrector Bruno, 
op de school in Hoorn tien jaar 
lang zijn rechterhand. Cellarius 
werd vooral bekend door zijn in 

Titelblad van Cellarius' hemelatlas 

1660 bij Johannes Janssonius in 
Amsterdam uitgegeven hemelatlas 
Harmonia Macrocosmica. Cellarius 
en zijn uitgever werkten aan een 
tweede deel, maar dat is door 
Janssonius' dood in 1664 nooit tot 
stand gekomen. Het totale weten -
schappelijke oeuvre van Cellarius 
is uitgegeven tijdens zijn rectoraat 
in Hoorn, waar hij tot aan zijn 
dood bleef wonen. Hij werd hier 
begraven op 21 november 1665. 

Harmonia Macrocosmica 
De sterrenkaarten in Cellarius' 
hemelatlas zijn gebaseerd op voor~ 
stellingen, die teruggaan op de 
hemelglobes die vanaf 1612 werden 
uitgegeven door Petrus Plancius en 
Pieter van den Keere. In 1623 had 
Johannes Janssonius de koperpla
ten voor deze globes overgenomen. 
De atlas telt 29 kaarten van het 
heelal. Elke kaart wordt gevolgd 
door vier tot negen pagina's ver
klarende tekst, voor zover bekend 
samengesteld door Cellarius zelf 
Ook de in 1661 en 1666 bij dezelf
de uitgeverij verschenen herdruk
ken zijn op deze wijze ingedeeld.8 
De originele hemelatlas van 
Cellarius was al vrij snel na de uit
gave in 1660 voor praktisch ieder
een onbetaalbaar. Dat geldt ook 
voor de genoemde herdrukken én 
voor de herdruk die begin lS<le 
eeuw verscheen bij de Amster
damse uitgeverscombinatie Petrus 
Schenk en Gerard Valk.8&15 
Onlangs, eind 2006, kwam een 
zeer fraaie facsimile-uitgave voor 
een kleine 100 euro op de markt. 
Met deze, door Rob van Gent ver
zorgde en door hem van een ruim -
geïllustreerde inleiding voorziene 
heruitgave, is de atlas binnen het 
bereik van de meeste liefhebbers 
gekomen. Alle prachtige platen en 
de titelpagina van dit werk uit 
1660 zijn in facsimile weergegeven. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van 
een fraai handgekleurd compleet 
exemplaar van de eerste druk, dat 
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in het bezit is van de Universiteits
bibliotheek van Amsterdam.16&17 
Met de Harmonia Macrocosmica 
kon de 17de_eeuwer alle kanten op. 
De aarde in het centrum van de 
kosmos, naar de leer van Ptole
maeus 18, of de zon als middelpunt, 
zoals Copernicus19 beweerde. De 
atlas toonde beide wereldbeelden 
en zelfs ook nog het overgangsmo
del van Tycho Brahe20. Omdat er 
geen keuze voor een bepaald 
wereldsysteem werd gemaakt, was 
het boek niet aanstootgevend. 
Bovendien, de katholieke kerk 
sputterde nog wel wat tegen, maar 
onder de wetenschappers was 
iedereen er wel van overtuigd dat 
Copernicus het bij het rechte eind 
had. Van Gent hoopt dat Cellarius 
door deze heruitgave in Hoorn 
weer zal worden herdacht. Hij ver
zucht: "Al wordt er maar een 
plantsoentje of desnoods een 
steegje naar hem vernoemd." 1&1s 

Noten 
1 Rob H. van Gent, De hemelat

las van Andreas Cellarius: Het 
meesterwerk van een vergeten 
Hollandse kosmograaf 
In: Caert-thresoor jaargang 19, 
nr. 1, p. 9- 25 

Oud-voorzitter 

2 H.A. van Vessem, De Latijnse 
school in Hoorn. In: West
Frieslands Oud en Nieuw: 
Jaar boek van het Historisch 
Genootschap Oud West-Fries
land 43, p. 51-76 

3 DTB 6a, p. 25 
4 Website van sterrenkundige 

Rob van Gent 
5 Dr. Rob van Gent in een inlei

ding bij de heruitgave van 
Cellarius' Harmonia Macrocos
mica uit 2006 

6 Piet Duursma: artikel in het 
Noordhollands Dagblad van 
woensdag 11 februari 2004 

7 Akte uit het Gemeentearchief 
te Amsterdam, opgemaakt d.d. 
29 april 1627 door notaris 
Joseph Steyns 

8 Cornelis Koeman (1918-2006), 
Atlantes Neerlandici: Biblio
graphy of terrestrial, maritime 
and celestial atlases and pilot 
hooks, published m the 
Netherlands up to 1880. Vol. 
IV: Celestial and maritime 
atlases and pilot hooks. 
Theatrum Orbis 
Terrarium, Amsterdam 1970 

9 Telefonische informatie door 
een medewerker van het Haags 
gemeentearchief, verwijzend 

John de Visser overleden 
Kort voor het afsluiten van deze 
editie van het kwartaalblad be
reikte ons het bericht dat de heer 
Johannes Everhardus de Visser op 
90-jarige leeftijd is overleden. 
John de Visser werd op 27 augus
tus 1916 te Bloemendaal geboren 
en overleed te Hoorn op 6 augus
tus 2007. Hij was bestuurslid van 
onze vereniging van 1956 tot 1977. 
In die functie vervulde hij het 
voorzitterschap van 1957 tot 1968. 
John de Visser bewoonde, samen 
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met zijn echtgenote Pien, het 
markante en door hem zelf geres
taureerde "Huis anno 1624" aan de 
Binnenluiendijk. Op 10 augustus 
j.l. werd John de Visser begraven 
op de begraafplaats Zorgvlied te 
Amsterdam. Daar rust hij nu naast 
zijn in 1974 overleden vrouw 
Pientje. In het komende decem
bernummer meer over de nu 
overleden oud-voorzitter John de 
Visser. 

F.Z. 

naar enkele notariële akten in 
het Oud Archief te Den Haag 

10 GAH, OA (Gemeente Archief 
Hoorn, Oud Archiefj 112, 15-
1-1637 

11 GAH, OA, 116, 15-5-1649, p. 40r 
12 GAH, OA 117, 12-11-1655, 

p.230r 
13 GAH, OA 119, 23-10-1660, p. 

30r en OA119, 29-11-1660, p. 
38r 

14 GAH, OA 119, 10-3-1665, p, 
207r 

15 Artikel in NRC Handelsblad 
van zaterdag 28 oktober 2006, 
pagina 45: Margriet van der 
Heijden in gesprek met Rob 
van Gent over de facsimile
uitgave van Cellarius' Harmo
nia Macrocosmica 

16 Website van Taschen, de Duit
se uitgever van de Harmonia 
Macrocosmica uit 1660 als fac
simile 

17 Website van uitgeverij Librero, 
de Nederlandse handelspart
ner van de Keulse uitgeverij 
Taschen, die de verkoop van de 
producten van Taschen m 
Nederland verzorgt 

18 Grieks astronoom, 87 - 150 
19 Pools astronoom, 1473 - 1543 
20 Deens astronoom, 1546 - 1601 



H et documentatiecentrum van Oud Hoorn 

11ei 2007 t/m juli 2007 

Het aantal aanwinsten 
>oor het documentatie
centrum van onze ver
eniging is deze periode 
slechts gering. Aller
eerst vermeld ik de 
jongste aankopen. Rolf 
Bo schreef de tekst en 
Be erhoeff maakte 
de o oor het boek 

her IJsselmeer, 
werkzee tot speel

ee '. De hedendaagse 
en van hun tocht 
de kust van het 
eer is gelardeerd 

me- tekstfragmenten 
het overbekende 

\-e~.K.ade - album 'Langs 
de Z iderzee' van Jac P. 
Thijsse uit 1914. 

MYi.MAOR 
PONL 

Christ Stoffelen 

moetingen, mooie reizen 
en bijzondere tentoon
stellingen. Spruit geeft 
ook opening van zaken 
wat betreft zonderlinge 
verwikkelingen rond 
enkele spraakmakende 
gebeurtenissen uit de 
laatste jaren van zijn 
directeurschap. 

He boekje 'Hoorns 
Harmonie Orkest 25 
jaar· dateert uit 1991. 
Hierin wordt de ge
schiedenis van dit 
or esr over de periode 
1966- 1991 beschreven. 
In het kader van de vie
ring an Hoorn 650 jaar 
stad rechten schreef 
André Nuyens Jonge 
helden. Zeven verhalen Voorkant zeldzaam boek, verkregen voor het documentatiecentrum. 

Slechts een schenking is 
deze keer te vermelden. 
Het betreft het derde 
nummer van 'Hoorn 
Onder Ons', het opgra
vingsbulletin van de ge
meentelijke Archeo
logische Dienst van 
Hoorn. In deze uitgave 
behandelt archeoloog
historicus Christiaan 
Schrickx de bevindingen 
en vondsten voortgeko
men uit een tweetal 
archeologische onder
zoeken aan de Wester
dijk. Het eerste naar de 
resten van de vroegere 
Westerpoort vond in 
2003 plaats en het twee
de was de uit 2005 date
rende kleine opgraving 
op het terrein van de 
oude Parkschouwburg. uir de rijke geschiedenis 

van Hoorn'. Ook voor de volwas
senen in Hoorn is dit jeugdboek 
een aanrader. 
Na het noemen van deze twee uit
gaven uit 2007 kan ik gelukkig ook 
melding maken van de aanschaf 
van een oude historische roman. 
Het betreft het vrij zeldzame boek 
in twee delen 'Het huis aan de 
haven' van Margaretha Wijnanda 
Maclaine Pont uit 1896. Dit werk 
stond al ruim tien jaar op mijn 
documentatiecentrumver lang lijstje. 

Het verhaal speelt zich af in Hoorn 
gedurende de beginjaren van de 
Tachtigjarige Oorlog. 
Van een heel andere aard is het 
onlangs verschenen boek 'Spruit 
spreekt; de lotgevallen van een 
museumdirecteur'. Hierin vertelt 
Ruud Spruit, de kleurrijke oud
directeur van het Westfries Mu
seum te Hoorn, met veelal geestige 
woordkeuze over zijn veelbewogen 
loopbaan. Ter sprake komen enke
le van de meest interessante ont-

Dit bulletin is zeer prettig lees 
baar en bevat vele duidelijke illus
traties. Ik dank de archeologen 
Tosca van de Walle en Christiaan 
Schrickx van harte voor deze 
schenking aan het documentatie
centrum van onze vereniging. 
Voor zover het laatste nieuws uit 
het documentatiecentrum. Voor 
vragen, opmerkingen, schenkin -
gen en anderszins kunt u m1:l 
bereiken op nummer 0229-
235227. 
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Kijkje in de Nieuwsteeg anno 1957. Mooi versierd! 
Jammer van die uitwerpselen aan het begin van de steeg. 
Dit jaar is de Nieuwsteeg niet versierd. Toen was de steeg 
nog vol met kleine winkels met Hoornse eigenaars en die 
maakten er wat van! 
En wat mij ook pleziert is het rondlopende raam in de 
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Femke Uiterwijk 

etalage van de winkel rechts. Die zijn in Hoorn ook alle
maal verdwenen. In deze zaak verkoopt de firma Kieft al 
jarenlang kleding, meubilair enz. Maar op 8 augustus j.l. 
stond in de krant dat er vergunning is aangevraagd om 
het pand Gouw 1 te verbouwen, uit te breiden en er zes 
appartementen in te realiseren! 
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