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Hersensmedingen van Andries Schoemaker 

In diverse publicaties over de 
geschiedenis van Hoorn komen we 
prenten van kloosters tegen die 
zeer fraai getekend zijn. Ze zijn 
voorzien van onderschriften als 
"St. Marien klooster dat nu 't wees
huys is tot Hooren 1609" (afb. 1 ). In 
Zes eeuwen in 't Ghesthuus van 
Onstenk staan vijf van deze pren
ten afgebeeld: het Cecilia-, het 
Agnieten-, het Geerten-, het 
Maria- en het Claraklooster.1 De 
afbeelding van het Mariaklooster 
staat ook in De banken zijn hard van 
Van der Knaap. 2 Bovendien is op 
de omslag van het boek een schets
matige tekening met identieke 
voorstelling afgedrukt. In de bij
drage van Out over de geschiede
nis van de vrouwenkloosters in De 
Mariakapel te Hoorn zijn de teke
ningen van de kloosters eveneens 
ter illustratie gebruikt. We zien 
hierin naast bovengenoemde pren -
ten ook een afbeelding van het 

Ajb. 2 Gasthuis (Stellingwetj}. Collectie KOG. 

Maria Magdalenaklooster.3 In Het 
Statenlogement in Hoorn van 
Boschma-Aarnoudse staat op-

Ajb. 1 Mariaklooster (Stellingwetj}. Collectie KOG 

Christiaan Schrickx 

nieuw het Ceciliaklooster afge
beeld.4 Verder kunnen we nog Uit 
de schemer van Hoorns verleden van 
Van der Knaap en Veerkamp ver
melden waarin diverse reconstruc
tietekeningen van de hand van Van 
der Knaap duidelijk gebaseerd zijn 
op de afbeeldingen van de kloos
ters. 5 Uit enkele publicaties wordt 
duidelijk dat de maker van deze 
prenten ook andere gebouwen dan 
kloosters heeft getekend. In een 
artikel van Korpershoek in het 
kwartaalblad van Oud-Hoorn vin
den we een afbeelding van de 
Oosterkerk (St. Anthoniskerk).6 In 
het eerder genoemde boek van 
Onstenk zien we een tekening van 
het Gasthuis (afb. 2).7 Onge
twijfeld zijn er meer publicaties 
waarin prenten uit deze serie staan 
afgebeeld. Het mag in ieder geval 
duidelijk zijn dat ze regelmatig ter 
illustratie gebruikt worden. 
De prenten roepen nogal wat vra -
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Ajb. 3 Pietersdal (Stellingweif). Collectie KOG 

gen op. Ze pretenderen volgens de 
onderschriften uit het begin van de 
17de eeuw te dateren (in de mees
te gevallen 1609), maar het hand
schrift en de stijl van tekenen zijn 
duidelijk 18de_eeuws. Hoe kon 
iemand in de 18de eeuw weten hoe 
de kloostergebouwen er begin 
17de eeuw uitzagen? Verscheidene 
afg_ebeelde gebouwen waren in de 
18öe eeuw zelfs al verdwenen. Als 
het een soort reconstructieteke
ningen van de kloosters betreft, 
waarom worden ze dan gedateerd 
in een tijd dat de kloosters als 
instelling niet meer bestonden? 
Twijfels over de historische 
betrouwbaarheid rijzen met name 
bij de prent van het Geerten -
klooster (afb. 8). We zien een 
gebouw dat weinig weg heeft van 
een kapel. Ook de auteurs van eer
dervermelde publicaties uiten hun 
twijfels. Onstenk spreekt zijn ver
bazing uit over de afbeelding van 
het Gasthuis: "er staat bovendien 
een eigen torentje op waarvan de 
schrifturen geen gewag maken".8 

Hij concludeert: "in hoeverre de 
oude toestand naar fantasie of wer
kelijkheid wordt weergegeven, 
blijven in het midden, maar boei-
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end is dit unieke materiaal zeker".9 
Boschma-Aarnoudse is nog kriti
scher bij haar bespreking van de 
afbeelding van de Ceciliakapel. De 
tekeningen zijn volgens haar "een 
wel heel vrije interpretatie van de 
werkelijkheid".10 
Verwarring is er niet alleen rond
om de historische betrouwbaar
heid van de prenten, maar ook 
over wie ze getekend heeft. Ze 
worden veelal toegeschreven aan 
Schoemaker (1660-1735), maar zijn 
gesigneerd met J.S., de initialen 
van Stellingwerf (1667-1727). Een 
klein onderzoek naar wanneer, 
door wie en op basis waarvan de 
prenten gemaakt zijn, levert een 
verrassend resultaat op. 

Het manuscript van Schoe
maker 
De prenten van de Hoornse kloos
ters maken deel uit van een vierde
lig manuscript getiteld Beschryving 
en Afbeelding der Steden, Dorpen, 
Geheugten, Adelyke en andere 
Gebouwen in WestFriesland, 
Waterland, Kennemerland en 
Aankleve van Dien dat samenge
steld is door Andries Schoe
maker.11 Dit werk beslaat ruim 

1900 folianten met ruim 1300 
tekeningen. Op zijn beurt is dit 
weer een onderdeel van een 'atlas' 
die alle toenmalige provincies 
omvatte. Schoemaker nam hierin 
historische informatie over de 
plaatsen op, aangevuld met afbeel
dingen van gebouwen, stads- en 
familiewapens, munten, pennin
gen, zegels en andere voor hem 
relevante zaken. Na zijn dood viel 
het werk uiteen om uiteindelijk in 

A de Wf!.fter 1oort 
:B de :Jilàor~r 1oort 
C de Koepoort 
D Je oo.lterp,oort . 
.E.. Het Hotifl met Jen frf11t1ZCk. 

wuule d 1J.t1ett . 
F Je oule Oo~ter poort 
G Je Haven.r , . 
H Je grote.Kerck!Jh~dedlcee rt 
eertjt.r S t Jan 13aph.rte 

1 Je VrouwenI<ercke 
K. st Antoni.r K erck.e 
L J'1 A11meteri Cl"1J.rter en. '1zt 

logemiizt vande HH AJmi., 
ralitt!); ten. 

.M .rt fjeerteri Cloos Ur ker nu 
het o~tk Vr-ouwett lmj~ Ir. 

Nstcadnrintn Cloo.rter dner m" 
,lt, 11111n/Jlraet eruk 11umtt. i.r . 
o S t Manen cloo.r ter dacr· mt 
het weef/;ui:r i.r · 

PS t clanm. cloo.rter 
Q_; st Teter.r ~lurk/t.r.cen,Cloo.r te · 
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11a tot een tuchthujj.r f!e1T111eck t 

R st.AJarU.,i .A14t1."'1/è,nen. cloerter 
n.u. tot burger.r . 'f,uj/fifl. 

S Het 'R. 1u,th!')'.t . 
T Paer Je Hfl.ftaterirefidenne 

howkti 
V Het qa.rthz.j'.r. 
X .Pe 1Î1IJtttte1t logement. 
y st Cecillen Cloo.;teP Jaer 1IJt 

Je J'chokn. tjn. 
z De Scutter.r IJoeleJt.r 
t J)e 'R.okfoett b 1Je W'1,11e 

2 J)e, YtÎtnarckt .7Pe1Vedi 11aKeere 
3 Pe f aerkmerck.t.r 
f J{ t!.t Oo.tb~tlifck htijJ' . , 

· 5 Het Oo.ttUulifèli p.aèk.hu!Jf. 

Ajb. 4 Legenda van de kaart van Velius uit 
1615 (zie paragraaf'de kaart van Velius') 



Ajb. 5 Noorderkerk (Stellingwetj). Collectie KOG 

diverse collecties te belanden. Het 
manuscript waarin zich de Hoorn -
se prenten bevinden, maakt deel 
uit van de collectie van het 
Koninklijk Oudheidkundig Ge
nootschap (KOG). Een ander deel 
van de manuscripten van 
Schoemaker bevindt zich in de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) in 
Den Haag. 
Andries Schoemaker (1660-1735) 
was een rijke lakenkoopman uit 
Amsterdam. 12 Hij interesseerde 
zich zeer voor oudheidkunde en 
verzamelde van alles op dat gebied. 
Met name stond hij bekend als 
penningkundige. Hij stelde diverse 
geschriften op dit gebied samen, 
waaronder een handschrift over de 
Nederlandse historiepenningen 
(Beschryving der Nederlandsche 
Historiepenningen). Op latere leef
tijd legde hij een collectie topogra
fische tekeningen aan. Tot aan het 
begin van de 13de eeuw was het 
heel gebruikelijk dat voor boeken 
die werden uitgegeven, tekeningen 
van kastelen, kerken en andere 
belangrijke gebouwen werden 
gekopieerd van oudere tekenin -
gen. Met name Jacobus 
Stellingwerf (1667-1727) staat als 

kopiist bekend. In 1725 verscheen 
het Kabinet van Nederlandsche 
Oudheden en Gezichten met gravu -
res van Abraham Rademaker (ca. 
1675-1735). Geen van de gravures 
was gemaakt naar prenten die naar 
het leven getekend waren. Andries 
Schoemaker stelde zichzelf hier 
niet langer tevreden mee. In 1726 
en 1727 (inmiddels 67 jaar oud) 
reisde hij per koets door Noord
Holland om zelf de kastelen, ker
ken, buitenhuizen en dorpsgezich
ten vast te leggen, vaak vergezeld 
door zijn zoon Gerrit Schoemaker 
(1692-1736). Hij legde op deze 
wijze ongeveer 220 plaatsen en 
streken vast. Helaas was hij niet 
begiftigd met een groot tekenta
lent. De tekeningen zijn van een 
aandoenlijke onbeholpenheid. Hij 
besefte dit zelf als geen ander en 
riep de hulp in van Jacobus 
Stellingwerf, die zoals reeds ver
meld goed was in het kopiëren van 
tekeningen, om diverse schetsen in 
het net uit te werken (afb. 7 en 
8). 13 In het manuscript over West
Friesland zijn ongeveer 150 teke
ningen van hem opgenomen. Deze 
samenwerking kwam ten einde in 
1727 toen Stellingwerf overleed. 

Ajb. 6 Noorderkerk. Uitsnede van de kaart 
van Velius 

Het jaar 1727 markeert het begin 
van een nieuwe fase in het genre 
van de topografische tekeningen. 
In hetzelfde jaar trok namelijk 
Cornelis Pronk (1691-1759) ervoor 
het eerst op uit om stads- en 
dorpsgezichten naar het leven te 
tekenen. In tegenstelling tot 
Schoemaker was Pronk wel zeer 
getalenteerd. Hij was eveneens 
afkomstig uit Amsterdam en had 
daar een opleiding tot portret
schilder genoten. We weten niet in 
wiens opdracht hij zich voor het 
eerst toelegde op het topografische 
genre. In latere jaren was Schoe
maker zijn opdrachtgever. Dit is 
aantoonbaar het geval vanaf 1729. 
Toch kunnen we veronderstellen 
dat ook de eerste reis van Pronk u;_ 
1727 direct of indirect in opdracht 
van Schoemaker heeft plaatsge
vonden. De eerste stad die Pronk 
aandeed was Hoorn. De prenten 
die hij in dat jaar van deze stad 
maakte, zijn van onschatbare his
torische waarde. Met grote nauw
keurigheid (in vergelijking met 
zijn voorgangers) legde hij tal van 
gebouwen vast. In de jaren daarna 
ondernam hij diverse reizen, in 
opdracht van en vaak vergezeld 
door Schoemaker en soms ook 
andere tekenaars. Ondertussen 
werkte Schoemaker door aan zijn 
manuscript. Hij maakte aanteke
ningen bij de prenten en putte 
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Ajb. 7 Geertenklooster (Schoemaker). Collectie KOG 

Ajb. 8 Geertenklooster (Stellingwetj). Collectie KOG 

daarvoor uit diverse boeken en 
vulde deze aan met eigen waarne
mingen. Dit werk zette hij voort 
tot 1733. 

De Hoornse prenten 
Het manuscript over Hoorn bevat 
naast 36 pagina's tekst in totaal 61 
prenten. Het grootste deel is geko
pieerd naar tekeningen van Pronk 
(waarvan enkele pas in 1732 toege
voegd zijn), een viertal naar gravu-
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res van Rademaker, één naar een 
gravure van Guicciardini en een 
aantal naar de gravures in de 
marge van de kaart van Cornelis 
Pott zoals die gepubliceerd was in 
de kroniek van Velius. 14 Tot slot 
zijn 19 tekeningen van de hand van 
Stellingwerf naar schetsen van 
Schoemaker. Van 16 van deze 
prenten is de bron niet direct dui
delijk.15 Hiertoe behoren de in de 
inleiding besproken prenten. 

Naast afbeeldingen van kloosters 
(het Catharinaklooster ontbreekt!) 
en het Gasthuis, zijn er tekeningen 
van de Grote Kerk, de Oosterkerk 
(Antoniskerk), de Noorderkerk 
(Vrouwekerk), het Raadhuis, de 
Hoofdtoren, de Westerpoort, de 
Koepoort en de Noorderpoort. De 
onderschriften luiden 16: 

St. Klaeraes klooster in Hooren 
soo als 't geweest is 1607 
St. Pietersdal eertyts een kloos
ter voor Augustyner monnike 
nu 't tugthuys in Hooren 1609 

- St. Cecilien klooster dat nu de 
schoolen zijn in Hooren 1605 

- St. Agnietenklooster nu het 
logement van d' admiraliteyt in 
Hooren 1609 

- St. Marien klooster dat nu 't 
weeshuys is tot Hooren 1609 

- St. Geerten klooster nu 't ouwe 
vrouwehuys te Hooren 1609 

- St. Maria Magdalenaes klooster 
tot Hooren nu in burgers huij
sen verandert 

- 't Gasthuijs tot Hooren 1609 
D'Groote kerk eertijts St. Jan 
Baptist tot Hooren 
St. Antonis kerk tot Hooren 
1609 

- D'Vrouwekerk in Hooren soo 
als die geweest is 1607 
't Raethuys tot Hooren 1609 
't Hooft met inganck van den 
haven tot Hooren soo als die 
geweest is 1609 

- De Westerpoort tot Hoorn 
1609 

- D'Koepoort tot Hooren 1609 
- D'Oosterpoort tot Hoorn 1609 

De kaart van Velius 
De prenten van Stellingwerf zijn in 
het net uitgewerkte tekeningen 
van Schoemaker. Maar op basis 
waarvan heeft Schoemaker deze 
gemaakt? Opvallend is dat al zijn 
andere tekeningen van Hoorn, 
zoals reeds vermeld, zijn nagete
kend van prenten en gravures. Het 
lijkt er sterk op dat Schoemaker 



Ajb. 9 Agnietenklooster(L), Admiraliteitsgebouw(M), Catharinaklooster(N) en 
Mariaklooster(O). Uitsnede van de kaart van Velius 

niet in Hoorn is geweest met het 
doel naar het leven te tekenen. De 
legenda van de kaart van Velius uit 
1615 geeft de sleutel om te achter
halen waarop hij zich gebaseerd 
heeft bij zijn schetsen die hij door 
Stellingwerf liet uitwerken (afb. 
4).17 De onderschriften zijn name
lijk vrijwel letterlijk hieruit over
genomen. En als we nu nauwkeu -
rig kijken naar de weergave van de 

gebouwen op de prenten en van 
dezelfde gebouwen op de kaart van 
Velius zien we opvallende overeen
komsten. De meeste gebouwen zijn 
vanuit dezelfde hoek weergegeven 
en details blijken overeen te komen 
zoals bijvoorbeeld de vorm van de 
dakruiters op de kapellen. Het ont
breken van een tekening van het 
Catharinaklooster wordt opeens 
logisch. Een aanzicht vanuit dezelf-

Ajb. 10 Hoofdtoren (Stellingwetj}. Collectie KOG 

de richting als op de kaart van 
Velius kon Schoemaker niet maken 
want het Mariaklooster belemmer
de aan die kant het zicht (afb. 9). 
Een tekening vanaf de andere kant 
was niet goed te doen omdat op de 
kaart niet duidelijk is of aan die 
kanten nog huizen tegen de kapel 
aanstonden. Schoemaker besloot 
daarom geen tekening van deze 
kapel te maken. 
Historisch onjuiste weergaven van 
gebouwen blijken nu ook te ver
klaren. Het merkwaardige torentje 
op het gasthuis blijkt te berusten op 
een vergissing van Schoemaker 
(afb. 2). Hij reconstrueerde (of 
beter: fantaseerde) dit gebouw, 
maar realisereerde zich niet dat er 
naast het gasthuis een klokkento
ren stond. Hij zag vervolgens de 
klokkentoren op de kaart aan voor 
het gasthuis.18 Iets dergelijks is ook 
het geval bij de Noorderkerk 
(Vrouwekerk, afb. 5). Op de kaart is 
de dakruiter vrij ongelukkig weer
gegeven en daardoor lijkt de kerk 
aan de voorkant een soort toren te 
hebben (afb. 6). Schoemaker 
reconstrueerde vervolgens een kerk 
met toren aan de voorkant. Nog 
vermakelijker is de vergissing die 
hij maakte bij het Geertenklooster. 
De letter M die op de kaart verwijst 
naar dit klooster is door de graveur 
per abuis bij het admiraliteitsge
bouw geplaatst (afb. 9). 
Schoemaker heeft deze vergissing 
niet opgemerkt en heeft dit 
gebouw als uitgangspunt voor zijn 
tekening gebruikt. Dit verklaart 

Ajb. 11 Hoofdtoren. Uitsnede van de kaart 
van Velius 
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Ajb. 12 Westerpoort (Stellingwetj}. Collectie KOG 

Ajb. 13 Westerpoort. Uitsnede van de kaart van Velius 

het merkwaardige gebouw dat -
zoals we in de inleiding gesteld 
hebben - weinig weg heeft van een 
kloosterkapel. Enkele gebouwen 
die Schoemaker getekend heeft, 
staan er nu nog, waaronder de 
Hoofdtoren (afb. 10) en de 
Oosterpoort. De verhoudingen bij 
deze gebouwen zijn dusdanig zoek 
dat we ze nauwelijks herkennen, 
maar als we op de kaart van Velius 
kijken (afb. 11 ), kunnen we begrij
pen dat Schoemaker ze zo heeft 
weergegeven. Op de kaart kloppen 
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de verhoudingen eveneens niet 
altijd. 

Historische waarde 
We kunnen vaststellen dat de 
Hoornse prenten van de kloosters 
getekend zijn door Jacobus 
Stellingwerf naar schetsen van 
Andries Schoemaker, zeer waar
schijnlijk in 1726. Twijfels over het 
waarheidsgehalte zijn helaas volko
men terecht. Ze zijn achter de 
tekentafel gefantaseerd op basis van 
de gebouwen die op de kaart van 

Velius uit 1615 staan weergegeven. 
En aangezien het bekend is dat de 
weergave van gebouwen op oude 
kaarten onbetrouwbaar is, kunnen 
we wel nagaan wat dit betekent 
voor de prenten van Schoemaker. 
Toch is het hier wel op zijn plaats 
Schoemaker de eer te geven die 
hem toekomt. Hij besefte als geen 
ander dat sommige van zijn pren
ten historisch niet betrouwbaar 
waren. Bij een tekening van de 
ruïne van kasteel Van Amstel (bij 
Amsterdam) voegde hij toe: "niet 
tegenstaande ik dit hier hebbe 
getekent, soo is dat maar een her
sensmeding (soo ik vast meen) van 
dit boven genaempt staat. Ik schrijf 
dit er by om aan mijn nakomelin
gen geen quaat denkbeelt te geven 
van verschyde [prenten] die in dit 
boek verbeelt zyn." 19 Schoemaker 
was meer dan een onbeholpen 
tekenaar en fantast. Hij was een van 
de eerste tekenaars die (ondanks 
dat hij dit zelf ook nog soms deed) 
brak met de traditie van eindeloos 
prenten natekenen. Hij trok er zelf 
op uit om gebouwen naar het leven 
te tekenen en heeft zo tal van teke
ningen van andere plaatsen dan 
Hoorn gemaakt die wel van groot 
historisch belang zijn. Hij speelde 
een cruciale rol in de vernieuwing 
van het topografisch genre. Zonder 
hem hadden we misschien niet 
beschikt over de prenten van 
Cornelis Pronk. Bovendien moeten 
we ons realiseren dat de prenten die 
hij van Hoorn maakte niet bedoeld 
waren voor publicatie, maar voor 
hemzelf als verzamelaar. Een 'quaat 
denkbeelt' van hem is dus niet op 
zijn plaats, zolang we ons maar 
realiseren dat de Hoornse prenten 
slechts 'hersensmedingen' zijn. 

1 J. Onstenk, Zes eeuwen in 't 
Ghesthuus. Een historie van mensen 
rond Sint jan (Hoorn 1983) 42, 43 
en44. 

2 J.P.H. van der Knaap, De banken 
zijn hard". Honderd jaar "op G.G." 



in Hoorn en omstreken (Hoorn 
1983) 39. 

3 AAM. Out, "Geschiedenis van 
de vrouwenkloosters in Hoorn" 
in: A Boezaard en ]. van der 
Heijden, De Mariakapel te Hoorn. 
Bouwhistorische Reeks Hoorn deel 4 
(Hoorn 1993) 21-27. 

4 C. Boschma-Aarnoudse, Het 
Statenlogement in Hoorn. Bouw
historische Reea65. 

5 J.P.H. van der Knaap en L.M.W 
Veerkamp, Uit de schemer van 
Hoorns verleden. De jaren 1300-
1536 (Hoorn 1996) 132, 147, en 
156. 

6 K Korpershoek, Om en in de 
Oosterkerk, Oud-Hoorn kwar
taalblad le jaargang no. 3 (1979) 
43-46, aldaar 46. 

7 Onstenk 1983, 18. 
8 Ibidem 18. 
9 Ibidem 42. 
10 Boschma-Aarnoudse 2001, 65-

66. 
11 Dit handschrift wordt in de lite-
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het handschrift West-Friesland. 

12 Alle informatie over Schoema
ker is afkomstig uit: ]. Otten, 
"Opdrachtgevers: Andries en 
Gerrit Schoemaker" m: L. 
Kooijmans, E.A. de Jong en 
H.M. Brokken (red.), Pronk met 
Pen en Penseel. Cornelis Pronk 
(1691-1759) tekent Noord-Holland 
(Amsterdam 1997) 109-126. 

13 De tekening op de omslag van 
De banken zijn hard... is van de 
hand van Schoemaker. De teke
ning op pagina 39 in hetzelfde 
boek is op basis van die tekening 
door Stellingwerf gemaakt. 

14 De kaart van Pott staat afgebeeld 
in de recent verschenen uitgave 
van de kroniek van Velius. T. 
Velius, Kroniek van Hoorn (2007), 
band 1, 94-95. 

15 Twee tekeningen zijn gemaakt 
naar schetsen van Schoemaker 
op basis van de gravures in de 
marge van de kaart van Pott en 

een tekening is gemaakt naar 
een schets van Schoemaker op 
basis van een gravure van 
Rade maker. 

16 Dit zijn de onderschriften van 
de in het net uitgewerkte pren
ten van Stellingwerf De onder
schriften bij de tekeningen van 
Schoemaker wijken soms iets af 

17 De kaart van Velius is voor het 
eerst in beperkte oplage gepu
bliceerd in de tweede druk van 
de kroniek van Velius uit 1617. 
De kaart verscheen opnieuw in 
de vierde druk met aantekenin
gen van Centen uit 17 40. De 
kaart staat afgebeeld in de recent 
verschenen uitgave van de kro
niek van Velius. T. Velius, 
Kroniek van Hoorn (2007), band 
2, 694-695. 

18 De veronderstelling van On -
stenk dat de prent m de 
Kerksteeg gesitueerd moet wor
den, is onjuist. 

19 Otten 1997, 113. 

STICHTING STADSHERSTEL WINT PRIJS 
Toen Hoorn eind jaren zestig 
'bevorderd' werd tot een z.g. 
'overloopgemeente' ten behoe
ve van Amsterdam, moesten er 
voor die overlopers wel huizen 
worden gebouwd en zo ont
stond de eerste nieuwbouw
wijk, de Grote Waal. 
Maar de oude stad kon ook wel 
een opknapbeurt gebruiken! Er 
waren nogal wat verwaarloos
de en onbewoonbaar verklaar
de woningen. Vooral in het 
havenkwartier. Wat daarmee te 
doen? Een zeer ambitieus plan 
kwam van de toenmalige wet
houder Wiese: hij wilde een 
verkeersweg over de gedempte 
Draaf singel en door het haven -
gebied laten lopen met links en 
rechts nieuwe huizen. Daar 
kwam veel verzet tegen, niet in 
de laatste plaats van de mensen 
die in het havenkwartier 

woonden. Daar waren inder
daad nogal wat 'open gaten' en 
onbewoonbaar verklaarde 
woningen, die eerder een aan -
deel leverden aan het histori
sche gezicht van Hoorn. Er 
kwam veel verzet tegen de 
plannen om te slopen en 
nieuwbouw te plegen. Er werd 
in 1972 een Stichting Stads
herstel in het leven geroepen. 
Stichting Stadsherstel Hoorn 
werkte alleen met vrijwilligers 
en het bestuur probeerde in 
die jaren met zoveel mogelijk 
subsidies restauraties van klei
ne panden te bekostigen. Daar 
stond tegenover, dat de winst 
die bij verkoop van een geres
taureerd pandje werd gemaakt, 
van Monumentenzorg weer in 
een volgend pand moest wor
den gestoken. Zo ging het in de 
zeventiger jaren. Later werd de 

subsidiekraan enigszins dicht
gedraaid, maar ook toen zag 
Stadsherstel Hoorn mogelijk
heden met restauraties verder 
te gaan. Er werden zelfs grotere 
projecten aangepakt, zoals het 
restaureren van twee hofjes in 
het Venenlaankwartier. 
En nu heeft de stichting 
een Europese prijs voor het 
behoud van cultureel erfgoed 
van€ 10.000,- gewonnen. 
Wij feliciteren de bestuursle
den van Stadsherstel van harte 
met deze onderscheiding. Want 
zo voelt het: een onderschei
ding voor het vele werk, dat 
deze vrijwilligers in al die jaren 
hebben verzet! Stadsherstel 
bestaat in Hoorn al 36 jaar en 
een aantal bestuursleden 
maken ook al zo lang deel uit 
van het bestuur! 
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Van de bestuurstafel 

Welkom en afscheid 
Afscheid namen we tijdens de 
voorjaarsledenvergadering van 
penningmeester Jeroen Spiekker, 
nadat hij zijn laatste rekening en 
begroting door de vergadering zag 
aangenomen. In zijn plaats kon 
Henk Wakke worden benoemd. 
Daarnaast trad Eddy Boom tot 
het bestuur van de vereniging 
toe. Hij zal zich vooral bezig hou
den met educatieve zaken. Eén van 
de uitdagingen van de vereniging 
is om ook jongeren voor de histo
rie van onze stad te interesseren. 
We hopen op een goede samen -
werking met de nieuwe bestuurs
leden en bedanken Jeroen Spiek
ker voor zijn werk voor de vereni
gmg. 

Koninklijke onderscheidingen 
Opnieuw vielen enkele leden van 
Vereniging Oud Hoorn in de prij
zen. In de Oosterkerk kregen op 
vrijdag 25 april 2008 Hieke Stapel 
en Trudy de Rooy, onder andere 

voor hun langdurige en inspire
rende gidsenwerk, een onderschei
ding door burgemeester Onno van 
Veldhuizen opgespeld. Impliciet 
een dankbetuiging voor alle gidsen 
van onze vereniging. Ook Eddy 
Boom werd door een majesteitelij
ke geste verrast. Eddy beëindigt 
deze zomer zijn loopbaan in het 
onderwijs. De onderscheiding was 
ter onderstreping van zijn vele 
bestuursactiviteiten in Hoorn, 
waaronder in de Stedenband met 
Pribram en in de Stichting Stad 
Hoorn. 
Alle drie ook vanaf deze plaats: van 
harte gefeliciteerd. 

Begraafplaatsen 
'Kerkhof ten dode opgeschreven', 
kopte Trouw medio maart 2008. 
'Grafschennis roept diepe veront
waardiging op'. 'De plek waar 
voorouders begraven liggen, ver
dient immers respect', aldus 
Timmerman en Raap. 'Toch pleegt 
Nederland onbewust heiligschen-

Onder applaus feliciteert burgemeester Vtm Veldhuizen ons bestuurslid Hieke Stapel met 
haar onderscheiding. Echtgenoot Arend luistert mee! 
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Egbert Ottens, voorzitter 

nis: een groot deel van de zesdui
zend oude begraafplaatsen en 
groene kerkterreinen is ernstig 
verwaarloosd. Restauratie is drin -
gend nodig, anders verdwijnen 
deze cultuurhistorische en ecolo
gische waardevolle terreinen voor
goed uit het dorps- of streekbeeld. 
Letterlijk. Een eeuwige doodzon
de.' 
In Hoorn is het niet beter dan 
elders in ons land. 
Albert de Graaf en John Lamers 
hebben, zoals eerder geschreven, 
de uitdaging aangenomen en aan -
dacht gevraagd voor de slechte 
staat van enkele begraafplaatsen in 
onze gemeente. In de rubrieken 
Stadsbeeldbewaking en Van de 
bestuurstafel bent u geïnformeerd. 
Het bestuur heeft het college 
gevraagd om de begraafplaatsen 
aan het Keern - de Kapel is reeds 
gemeentelijk monument, - bij de 
voormalige Nederlands Hervorm
de (nu PKN) kerk in Zwaag van
wege het ensemble oude graven 
met de kerk, en de begraafplaats 
aan de Berkhouterweg vanwege de 
overgeplaatste grafstenen van de 
voormalige Joodse begraafplaats, 
op de gemeentelijke monumen -
tenlijst te plaatsen. Hier liggen gra
ven van families en personen die 
voor Hoorn en de dorpen van 
betekenis zijn geweest. Daarnaast 
verdient een aantal monumentale 
grafmonumenten bescherming. 
Op sommige graven rust volgens 
het bestuur van Oud Hoorn een 
gemeentelijke onderhoudsplicht. 
Dus zal de gemeente zich moeten 
bezinnen op de vraag hoe ze zich 
van deze verplichting kwijt. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten ziet geen bezwaar in 
het verzoek van Oud Hoorn. De 



Bestemmingsplan Binnenstad 
In de aanloop naar het Bestem -
mingsplan Binnenstad besprak de 
algemene raadscommissie begin 
maart het eerste deel van de nota 
'Hoorn Gastvrij', de horecanota, en 
een vervolgnota op de Leidraad 
voor de inrichting van de stad, 
getiteld 'Gebruik openbare ruimte 
Binnenstad.' Medio april j.l. heeft 
de gemeenteraad het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Binnenstad voor 
inspraak vrijgegeven. 

Het nieuwe bestuurslid Eddy Boom stelt zich aan de leden voor. 

Vereniging Oud Hoorn constateert 
met enige zorg dat historie en cul
tuur het in de aanloop naar het 
Bestemmingsplan Binnenstad af
leggen tegen de economische 
functies. 

gemeente Hoorn kan echter geen 
tijd vrijmaken voor de noodzake
lijke redengevende beschrijving. 
Misschien kunnen die wat minder 
uitgebreid, heeft de commissie 
vervolgens gesuggereerd en is het 
voorlopig voldoende om aan te 
geven wat beschermd zou moeten 
worden. 

Evaluatie terrasboten 
Vereniging Oud Hoorn heeft haar 
standpunt gegeven voor de 
gemeentelijke evaluatie van terras
boten in de binnenstad. De aanwe
zigheid van enkele terrasboten op 
specifiek aangewezen plaatsen in 
het havengebied van de binnenstad 
van Hoorn kan een bijdrage leve
ren aan de levendigheid en het 
verblijfsklimaat van de stad. Maar 
er moeten goede afspraken wor
den gemaakt, die ook worden 
nageleefd en gehandhaafd als het 
moet. 

Samenvoegen panden 
Het college van burgemeester en 
wethouders is na de informatiebij
eenkomst in januari 2008 waarin 
ook Vereniging Oud Hoorn haar 
standpunt gaf, met een redelijk 
compromisvoorstel gekomen voor 
het samenvoegen van panden. 

Tweehonderd vierkante meter is 
het maximum. Voor monumenten 
moet een zwaardere procedure 
worden gevolgd. Ontstaan door 
samenvoeging grotere winkels dan 
200 m2 dan zal de gemeenteraad 
daarover moeten besluiten. In dat 
geval is ook een advies van de 
Commissie Welstand en Monu
menten vereist. De kenmerkende 
structuur van panden moet beter 
bewaard blijven dan de afgelopen 
decennia is gebeurd, constateert 
ook het college na een rondgang 
door de stad. 

Vereniging Oud Hoorn mist de 
volgens de vereniging belangrijkste 
deelnota: een Beeldkwaliteitsplan 
Binnenstad of Monumenten -
beleidsplan. Wat willen we met de 
monumentale kwaliteit van onze 
binnenstad? Hoe beschermen we 
het stadsgezicht en onze unieke en 
kostbare monumenten? Oud 
Hoorn pleit al jaren voor het 
maken van een dergelijke nota. 
Anderhalf jaar geleden was men 
bezig met een 'Historische Kwa
liteitskaart' voor de binnenstad. De 
tijd om die nota af te ronden 

Ook Eddy Boom krijgt vanwege zijn verdienste voor de samenleving een onderscheiding. 
Zijn vrouw kijkt toe. 
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scheen echter te ontbreken. Nu 
zullen we extra kritisch moeten 
zijn op wat er over de monumen
tale binnenstad in het Vooront
werp is opgenomen. 

In de Voorjaarsledenvergadering is 
medegedeeld dat een afzonderlijke 
werkgroep wordt ingesteld, welke 
het bestuur moet adviseren over de 
opstelling van de vereniging met 
betrekking tot het Voorontwerp. 
Mochten er nog leden zijn die aan 
deze werkgroep willen deelnemen 
dan kunnen zij zich bij de voorzit
ter of de secretaris aanmelden. 

Horeca 
De Nota Hoorn Gastvrij zet in op 
de onbelemmerde groei van de 
horeca. 
Oud Hoorn plaatst daar grote 
vraagtekens bij. De Nota HTC die 
de basis voor deze nota is, zegt 
namelijk dat niet de kwantiteit het 
probleem voor de Hoornse horeca 
is maar de kwaliteit. Dat beeld 
wordt bevestigd door de Atlas van 
Gemeenten. 
Twee jaar geleden meldde de Atlas 
dat Hoorn meer horecavoorzie
nmgen per inwoner had dan 
Maastricht. 

Penningmeester Jeroen Spiekker neemt afscheid en hij ontvangt van onze voorzitter een bos 
bloemen. 

Gebruik openbare ruimte bin
nenstad 
Het voorstel om allereerst de 
noordzijde van de Roode Steen 
vogelvrij te verklaren door de 
realisering van aanbouwen (serres) 
mogelijk te maken, heeft ons 
hogelijk verbaasd. Als de noodzaak 
er was had het enkele jaren terug 
mee ontworpen kunnen worden. 
Nu niet meer. Wij vrezen dat de 
bomen moeten wijken omdat de 
serres niet groot genoeg zijn. Wij 
zijn principieel tegen aanbouwen, 

waar ook in de stad. Er moet 
onverkort zicht op de gevels blij
ven en maat, schaal en structuur 
staan dit niet toe. Daarnaast vrezen 
we precedentwerking. Wat hier 
mogelijk moet worden valt elders 
moeilijk tegen te houden. 
Niet minder verbaasd waren we 
over het verbod van serres rond het 
Kerkplein. Waarom wordt al jaren 
niet opgetreden tegen één zo'n 
onrechtmatig gerealiseerde aan -
bouw? 

Vereniging Oud Hoorn heeft geen 
problemen met terrassen, ook niet 
op het midden van de Roode 
Steen. En ook zullen we ons niet 
verzetten tegen toepassing van lui
fels. Als vereniging zijn we tegen 
toename van eet- en drankuitgif
te-loketten aan de straat. 
Het is een ongewenste aantas
ting van de kwaliteit van onze bin
nenstad. Ook afhaalzaken horen 
niet in het centrum van de stad 
thuis. 

In de Oosterkerk ook een onderscheiding voor Trudy de Rooy. De burgemeester leest haar 
staat van dienst voor. Echtgenoot Dick luistert mee. 

Ook de toezegging van beleid 
tegen uitwassen van reclame ver
rast ons, omdat er beleid is, dat niet 
wordt gehandhaafd. Kijk als voor
beeld eens naar de Lange 
Kerkstraat. Daar kan de gemeente 
zonder nieuwe nota's aan de slag. 
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Met deze we1mg kritische nota's 
ten aanzien van de kwaliteit van 
onze binnenstad, vreest Oud 
Hoorn dat de markt de slag om de 
binnenstad wint en de stad verliest. 

Afsluiting uitgave Kroniek 
van Velius 
Het bestuur heeft John Lamers 
décharge verleend voor de finan -
ciële administratie die hij heeft 
gevoerd voor de heruitgave van de 
Velius-kroniek. Mede door zijn 
grote inspanningen om fondsen te 
werven, konden we dit project als 
vereniging met een relatief geringe 
eigen bijdrage, aanzienlijk minder 
dan oorspronkelijk aangenomen, 
afsluiten. Waarvoor nogmaals 
hulde. En dank. 

100 Jaar Oud Hoorn 
Het is nog heel ver weg, in 2017, 
maar dan bestaat Vereniging Oud 
Hoorn honderd jaar. De ervarin
gen met de Kroniek hebben 
geleerd dat voor een gezaghebben
de publicatie een lange voorberei
dingstijd nodig is. Om die reden is 
een commissie ingesteld die een 
voorstel uitwerkt over aard en 
inhoud van een dergelijke gezag-

Henk Wokke wordt de nieuwe penningmeester. 

hebbende publicatie. In de com
missie hebben zitting: Rita Lodde, 
Ton van Weel, Jan de Bruin, Arie 
Boezaard, Rob Resoort en Egbert 
Ottens. 

Maquette Hoorn 
Tot slot de maquette. 
Het bestuur heeft eerder aangege
ven dat het legaat Groefsema zou 
kunnen worden ingezet voor het 
opwaarderen van de maquette van 
Hoorn, waarvan de vereniging 

eigenaar is. We zijn momenteel in 
overleg met het Museum van de 
Twintigste Eeuw, waar de maquet
te nu staat opgesteld, en het 
Westfries Museum. 
Mogelijk dat de nieuwe maquette 
een plek in het Westfries Museum 
gaat krijgen. 
Onze bijdrage zal vermoedelijk 
ontoereikend zijn, maar we reke
nen erop dat we voor de uitvoering 
ook bij fondsen kunnen aanklop
pen. 

OUD HOORN ORGANISEERT ZOMERWANDELINGEN 

Zondag 25 mei 2008 Kinderwandeling Start: 11.00 uur Roode Steen 

Vrijdag 6 juni 2008 Kloosterwandeling Start: 19.30 uur Roode Steen 

Vrijdag 20 juni 2008 Tuinen wandeling Start: 19.30 uur Roode Steen 

Vrijdag 4 juli 2008 Grote Oostwandeling Start: 19.30 uur Roode Steen 

Vrijdag 18 juli 2008 Dijkenwandeling Start: 19.30 uur Schouwburg 

Vrijdag 1 augustus 2008 Hofjeswandeling Start: 19.30 uur Stationsplein 

Vrijdag 15 augustus 2008 Koepoortswegwandeling Start: 19.00 uur Stationsplein 
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Smit Automatiek: 't Smitje 

In 1957 begon M. Th. (Thijs) Smit 
met zijn vrouw A.M. (Afra) Smit
van Diepen in Hoorn aan het 
Grote Noord 41 een snackbar. Het 
telefoonnummer was 4656. Hier
voor had hij een slagerij in Groote
broek. 
Het was de eerste automatiek met 
snackbar in Hoorn. 
De opening vond gelijktijdig plaats 
met de 600-jarige stadsfeesten. 

Voorgeschiedenis 
In de slagerij in Grootebroek had
den ze behalve een slagerij ook nog 
in het weekend een automatiek. In 
de deur van de winkel stond dan 
een verrijdbare deur met 3 rijen 
automaten. Toen ze het huis koch
ten, stond de deur met wieltjes 
eronder daar op zolder en ze kon -
den die goed gebruiken. Thijs en 
Afra Smit en Annie Mooyer 
(dienstbode) met haar vriend ston -
den voor een zakcentje om het 
weekend in die automatiek. 

Bij Smit: gezinszak voor patat met opdruk. 

62 

Later werd er beneden een kan -
toortje omgebouwd tot automa
tiek. Op zondagmiddag verkoch
ten ze snoep door een loketje. 
Er was hier alleen verkoop van 
knakworst, gekookte eieren, slaat
jes, tompoezen, snoep. Geen patat 
en kroketten. 

Oorspronkelijk kwam mijn moe
der Afra Smit uit Berkhout, vlakbij 
Hoorn en vandaar dat Hoorn nu 
weer trok om er een zaak te begin -
nen. Mijn vader Thijs Smit kreeg 
last van zijn heupen (slager zijn 
was toen in die tijd een zwaar vak), 
zijn dochters werden wat ouder en 
konden meehelpen in de zaak en 
hij kreeg het idee om van snacks 
verkopen zijn beroep te maken, 
maar dan in Hoorn. 

Voordat Smit Automatiek, in de 
volksmond 't Smitje, aan het Grote 
Noord 41 kwam, zat er in het pand 
een kruidenierszaak van De 
Ruyter. Ook rustte er op dat 
moment op het pand 'Verlof B'. 
Verlof B is een vergunning om 
alcoholvrije dranken te tappen. 

Toen Smit in Hoorn aan het Grote 
Noord kwam wonen, waren er bij 
van Wijk in dezelfde straat drie 
dichtgetimmerde rijtjes automa
ten, waar alleen Berliner bollen in 
hadden gezeten. Die waren van 
Denies geweest, die toen al was 
verhuisd naar de Gouw, links naast 
de HEMA en hij verkocht Berliner 
bollen. 
Smitje was de eerste automatiek 
met snacks. Kalter, een cafétaria op 
de hoek van het Nieuwland en de 
Gedempte Turfhaven, schuin 
tegenover Welkers, kwam later en 
verkocht patat. 

Thijs Smit junior 

Bakker Conijn had vanaf 1953 een 
ijsverkooploket in de Lange 
Kerkstraat 25/27. Hij verhuisde 
omstreeks 1962 naar de Ramen, 
waar hij een ijssalon had met een 
loketje; hij verkocht schepijs en 
had later ook loketten met snacks. 
Het oude pand van Conijn, Lange 
Kerkstraat 25/27, kocht Smit t.b.v. 
een magazijn en zijn personeelslid 
Hil Coppens ging er boven wonen. 
De naam snackbar bestond toen 
niet. Wel waren er lunchrooms en 
cafetaria's, b.v. de Foko. 

1957: de opening. 
Tijdens de opening in 1957, vlak 
voor de 600-jarige Hoornse stads
feesten, was alleen de automatiek 
open. De keuken was klaar! 
Daarvoor had de aannemer, Ben 
v.d. Lee, overuren moeten maken. 
Het snelbuffet ging een paar 
maanden later open. (foto 2+3) 
Er was in die tijd nog geen softijs, 
wel Oké ijs, dat was verpakt ijs met 
een wafeltje. 
Het was er een drukte vanjewelste. 
De klanten stonden in de rij voor 
een patatje, een kroket, bamibal
len, nasiballen, slaatjes, knakworst
jes enz. De zaak was 7 dagen in de 
week open, van vroeg tot laat. De 
vroegste klanten kwamen voor de 
koffie. De late klanten voor een 
snack (na een bioscoop- of cafébe
zoek) 
Alle producten werden zelf ge
maakt. Het meeste was handwerk, 
zoals de beroemde kroketten. 
Het recept daarvoor had Afra Smit 
van een horecabestuur uit het 
Gooi. 

Achterom 44 
In 1958 kocht Thijs Smit Achter
om 44. Dat was een oude woning, 
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Foto 5. Diploma van Riet. 

waar een moeder, de weduwe 
Kronenburg met haar vrijgezelle 
dochter woonde.Thijs Smit kocht 
het pand en liet het onbewoonbaar 
verklaren. Daarna mocht hij het 
slopen. 
Hij bouwde er een nieuwe garage 
met daarboven 2 verdiepingen 
voor opslag. Later werd dat een 
woning, maar pas nadat Thijs en 
Afra Smit uit de zaak waren. Nu 
(2007) is het nog een woning. In 
deze opslag hebben hun dochters 
Tiny en Lia zich verloofd. De blik
ken met augurken (opslag) stonden 
aan de kant. 
In de garage stond de Vauxhall 
Viva van Thijs Smit. Dochter Riet 
mocht haar rijbewijs halen, zodat 
ze haar moeder met de auto overal 
heen kon rijden. 

De zaak 
Het pand was niet breder dan een 
ander pand, maar het was wel 
enorm diep. Het liep door tot aan 
het Achterom. 
Vanaf het Grote Noord had je eerst 
de automatiek. Achter de automa
tiek bevond zich het snelbuffet 
met aan de muur klaptafeltjes met 
krukken. 

waar op een werkbank alle snacks 
werden bereid. 
Dan kwam de woonkeuken, waar 
niet alleen het personeel, maar ook 
de hele familie Smit at. 
Daarachter was het eerste maga
zijn, waarin zich links een koelcel 
bevond en rechts de deur naar de 
badkamer met douche, lavet en 
later stond daar een wasmachine. 
Dan het tweede magazijn, waarin 
droge waar lag opgeslagen met 
rechts een koelcel, waarin de 
grondstoffen en de bewerkte pro-

ducten bewaard werden. Vervol
gens was er een ruimte, waar 
de aardappelen vorstvrij bewaard 
werden. 
Daaraan vast zat de garage met de 
Vauxhall viva. 
Langs het geheel, vanaf de werk
keuken, liep een steeg, die bij de 
werkkeuken begon met een hal. 
Naast het tweede magazijn met de 
ingang vanaf de steeg was een klei
ne ruimte, waarin een aardappel
schrapmachine stond. Als de aard
appelen geschrapt waren, werden 
ze vanuit de steeg in een bak 
gegooid, zodat ze in de werkkeu
ken konden worden gespoeld en 
verwerkt. 
Vanuit de werkkeuken en het snel
buffet kon je naar de hal, waarin 
de wc, de deur naar de steeg en de 
trap naar boven te vinden waren. 
Op de overloop boven, waren drie 
deuren naar de slaapkamers van de 
ouders en de dochters. Ook was er 
een deur naar de zoldertrap en een 
deur naar de kamer en een klein 
keukentje, waar geen kookstel was. 
Het eten koken voor de familie 
gebeurde in de woonkeuken bene
den. 
In de kamer was een deur naar de 
slaapkamer van de zonen. 
Later werd de jongenskamer bij de 

Daarachter was de werkkeuken, Foto 1. Bloemen bij de opening van de automatiek. 
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Foto 2. Familiefoto gemaakt bij de opening van de automatiek. 

kamer getrokken en op de zolder 
kwamen er toen nog twee slaap ka -
mers bij. 

Personeel 
Tijdens de 600-jarige stadsfeesten 
was er nog geen personeel. Alleen 
familieleden werkten in de zaak. 
Als eerste Lena Smit, Adri van 
Diepen (Ome Cor). Dochters Riet, 
Agnes, Tiny. Hil Coppens, Joop 
Dol en Joop van Laar (alleen 
's avonds en in het weekend) en 
Simon Pronk uit de Goorn, Corrie 
Ooms (van de fopwinkel uit de 
Lange Kerkstraat), Gré Bot, Bets en 
Atie Boon. Later ook Piet van de 
Haar en weer veel later Wim 
Commandeur, die als jongetje 
kwam en de hele dag aan het pie
pers pitten was. Later heeft hij de 
zaak overgenomen na Piet van de 
Haar. 
In de verkoop, achter de automa
tiek, hielpen verschillende meisjes, 
zoals Corrie Ooms, Gré Bot, Vera 
Brandhof, Joke Wever en Agnes 
Hoffer (Zij hielp eerst in de huis
houding en later in de zaak). 

Het assortiment eind 50-
begin 60-er jaren 
Het assortiment bestond uit: Patat 
met alleen mayonaise of piccalilly, 
kroket, nasiballen, bamiballen, 
knakworst, bal gehakt, slaatjes, 

64 

tompoezen, hard gekookte eieren, 
koffie, thee (op het suikerzakje 
stond een hoorn getekend met de 
tekst: "De Hoorn van overvloed 
vindt u in Smits Automatiek
Snelbuffet)", flesjes frisdrank, soft 
ijs vanaf 1959. Om dit te mogen 
verkopen was er een speciaal ijsdi
ploma nodig wat dochter Riet in 
1959 heeft gehaald. 

Thijs Smit had de eerste softijsma
chine, een Zwedenvriezer, in 
Nederland. Om die te introduce
ren deelde hij het ijs de eerste dag 
gratis aan de schooljeugd en ander 
publiek uit. 

Foto 3. De lunchroom binnen bij de opening. 

De snacks waren ook te verkrijgen 
vanuit de automatiek. De automa
ten waren modern voor die tijd en 
ze gingen zelden stuk. Als ze stuk 
waren, kwam het bedrijf dat ze 
geleverd had, ze repareren. 
Het gaf de meeste problemen als er 
een vals of buitenlands muntje in 
het geldvakje zat. Dan ging het 
klepje niet meer open. Maar dat 
konden we gelukkig zelf verhel
pen. 

Aan de andere muur hing een 
snoepautomaat met o.a. kauwgom 
en advocaatrepen. 
Thijs Smit kocht veel tegelijk in en 
kreeg daarbij dan cadeaus van de 
leveranciers, zoals: leren porte
feuilles, sjaals, panty's enz. 
Er was één loket met patat en één 
met ijs. Dat is altijd zo gebleven. 
Er werd geen alcoholische drank 
verkocht, daar moest je een ver
gunning voor hebben. 

In die tijd was er al controle van de 
Keuringsdienst van Waren. Die 
was heel streng op ijs, maar ook op 
de rest. Er kwam dan iemand 
langs, die monsters van de etens
waren meenam en die werden dan 
onderzocht in een laboratorium. 
Het was altijd goed. 



De patat werd in 1957 gemaakt 
door de aardappelen te schrappen 
met een machine. Ze werden 
gewassen en gepit. Daarna werden 
er reepjes gemaakt. Eerst met de 
hand. Met de linkerhand werd de 
aardappel onder de snijder gelegd 
en met de rechterhand moest de 
handel naar beneden gedrukt wor
den, zodat de aardappel gesneden 
werd. Later gebeurde het met een 
machine. 's Morgens voorbakken. 
Dat kon achter in de zaak of voor 
gebeuren. Afkoelen vond in het 
tweede magazijn plaats en daarna 
werd er afgebakken en kon de 
patat worden gegeten. 

Thijs en Afra Smit grossierden zelf 
ook in kroketten, nasiballen enz. 
Ze brachten spullen naar: Wer
vershoof Die werden met de bode 
gebracht. Bakker Breed in Ven
huizen. Arie Veken in Wognum 
(nasiballen). Volendam, naar Tol, 
zijn bijnaam was Foe. Hij was 
brandweercommandant en kocht 
normaal gesproken zijn kroketten 

Leveranciers 
Bakker v.d.Berg 
Bakker Verberne uit de Ramen 
Laco van Hilst 
Broodfabriek van de Gedempte 
Appelhaven 
Verberne bij de Grote kerk 
Tijs Nooy 
Karsten uit Blokker 
Grossierderij van Wees 
Gouda's Glorie 

rechtstreeks bij de tuinder 

Groot uit Medemblik 
Willem Beken v.h. slachthuis 
Hij woonde op het ABC 
Bouwhof uit Beverwijk 
Toon Vlaar 

bij de plaatselijke slager, maar die 
was twee weken met vakantie. 
Toen heeft hij de kroketten van 
Thijs Smit maar gekocht en daarna 
wilden zijn klanten alleen nog 
maar die kroketten eten. Thijs 
Smit is dus blijven leveren in 
Volendam. 

Prijzenassortiment 
Patat groot 25 cent, kinderpatat 15 
cent (patatzak) Mayonaise 10 cent, 
kindermayonaise 5 cent, ijs vanaf 
10 cent. 
Toen Thijs Smit na bijna 8 jaar uit 
de zaak stapte, kostte een kroket 
b.v. 25 cent. De nieuwe eigenaar 
maakte er meteen 50 cent van. 

Openingstijden 
Om acht uur werd er begonnen 
met werken, maar de verkoop/ 
openingstijd was van negen tot elf 
uur 's avonds. Het snelbuffet en de 
automatiek waren tot één uur 
's nachts open en in het weekend 
tot twee uur 's nachts of tot na slui
tingstijd van de café's. Als het heel 

Tompoezen en schepijs 
Schepijs 
Paneermeel 
Paneermeel 

Snoep 
Frisdrank 

druk was, gingen ze pas sluiten als 
het niet meer druk was. Ze stopten 
dan nog wel eerst alle automaten 
vol met snacks. 
Zondagmorgen was de automatiek 
dicht, omdat het gezin naar de 
kerk moest. Uit de kerk werden 
eerst de automaten schoonge
maakt en dan werd er gegeten en 
ging de zaak om één uur 's mid
dags open. 

De drukste momenten 
Het drukste moment was als bio
scoop Victoria uit ging, de cafés 
sloten, de scholen uit gingen en de 
winkels dicht gingen. Dan moest je 
extra personeel hebben en werden 
de dochters van boven geroepen. 
Tijdens de voorjaars- en najaars
koemarkt was het ook erg druk. 
Maar Lappendag! Dat was een top
dag. Dan kon men de waren niet 
aanslepen! 

Muziek 
In het snelbuffet was muziek te 
horen. Eerst een bandrecorder en 

Mayonaise, Frituurvet e.a. Gouda's Glorie 
Augurken, Piccalilly, Calvé producten, rijst, mie, bloem 
Frituurvet 

Aardappelen. Thijs Smit liet ze storten in het tweede magazijn en liet 
ze regelmatig langsbrengen. 
Knakworsten 
Vlees 

l.Jspoeder voor softijs. 
De vader van Piet Vlaar, van Vlaar supermarkten/Dekamarkt en de 
tegenwoordige eigenaar van het pand, dat hij in 2006 kocht. Hij kwam 
langs met een aanhangwagen met groente. 
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in 1960/1961 heeft mijn vader op 
de HORECAVA een Jukebox 
gekocht, een Rock-Ola, het klein
ste model. Dat paste precies op de 
bar, tegen de muur van de werk
ruimte achter de automaten. De 
eerste twee maanden was het 
apparaat op proef, maar toen hij 
zag hoeveel geld erin zat, mocht hij 
blijven. In twaalf maanden was de 
aankoopprijs van 5000 gulden 
terugverdiend. De prijs waar je ook 
een huis voor kon kopen. 

We kochten de 45-toeren singel
tjes voor de jukebox in de Lange 
Kerkstraat bij muziekhandel 
Wassenaar, aan het Grote Noord 
bij van Meurs of bij Tieken op de 
Gouw. 
De plaatjes die in de jukebox zaten 
waren o.a.: Blue Diamonds 
(Ramona), Elvis Presley (It's now or 
never), Paul Anka (Dance on little 
boy), Fats Domino (My girl 
Josephine), Louis Amstrong, Cliff 
Richard, Rocco Granada, Helen 
Shapiro (Walking back to happi
ness), Freddy (La Paloma), Jan en 
Kjeld (Banjo Boy). Verder Hol
landse muziek van Willy Alberti, 
Wim Sonneveld, Rita Corita 
(Koffie, koffie, lekker bakkie kof
fie), Zangeres zonder Naam, 
Anneke Grönlow (Brandend 
Zand), Ria Valk (Hou je echt nog 
van mij Rocking Billy). 
De kinderen die boven sliepen, 
vielen in slaap op de muziek van 
de jukebox, die doordrong tot de 
slaapkamers. 

De jeugd en de cultuur in die 
tijd 
De jongens reden haast allemaal 
op een brommer en niet met een 
auto. De jeugd had altijd brood 
mee naar school en begon toen 
steeds meer in de pauze de stad in 
te gaan. Degene die voldoende 
zakgeld had, gooide vooral op 
maandag zijn oude brood van 
zaterdag weg en kocht patat o.i.d. 
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Na dansles, in het Witte Paard aan 
het Keern bij Peter Verbiest en zijn 
dochter Elles, was het een race om 
het eerst in de snackbar te zijn, 
want dan had j e een stoel om te 
zitten en hoefde je niet in een 
lange rij voor het loket te staan 
wachten. 
Uit de bioscoop was het voor de 
jeugd ook een rennen om een stoel 
te bemachtigen, want zo groot was 
het binnen niet! 

Smitje was in de jaren '60 voor de 
jongeren ook een verzamelplaats. 
Na bijvoorbeeld een schoolfuif 
kwamen velen samen nog napra
ten en iets eten, maar ook mensen 
die naar de bioscoop gingen of 
samen wilden winkelen, spraken 
bij ons af En op zondag sprak de 
jeugd, voor ze ergens naartoe gin
gen, bij Smitje af 

Er waren veel vaste klanten. De 
schooljeugd, maar ook mensen die 
bij Smitje in de buurt werkten. Als 
er in de bedrijven in het centrum 
van Hoorn iets was om te trakte
ren, dan haalden ze vaak een rond
je van Smitje. 

Een medewerker van V&D uit die 
tijd vertelde, dat hij daar in de 
stoffeerderij werkte, maar dat ze 
geregeld in de pauze iets gingen 
halen bij Smitje. Ze namen dan 
ook wat mee voor de verkoopsters, 
want die mochten het pand niet 
verlaten. De stoffeerders mochten 
dat wel, omdat dat bij hun functie 
hoorde. Je moest namelijk ook het 
pand uit om ergens iets te stoffe
ren. 
Een postbode moest ook geregeld 
voor diverse collega's van het post
kantoor snacks van het Smitje 
meenemen. 

Het Grote Noord was in de jaren 
'50-'60 nog toegankelijk voor al 
het verkeer. Gelukkig wel, want er 
werd veel met de auto gehaald. 

Buurwinkels van Smitje in de 
'50- en '60-er jaren 
Links van Smitje had je de bloe
misterij van vanTartwijk. Dat werd 
na één jaar snackbar Schagen. 
Daarnaast had je Groot Kleding. 
Daar werd kleding gemaakt voor 
geestelijken en er werden maat
kostuums vervaardigd. Daarnaast 
zat Ruppert woninginrichting. 
Aan de overkant, op de hoek Grote 
Noord - Nieuwsteeg (nu Douglas 
2007) zat Van der Brul, een mode
zaak. Daarnaast stomerij Krom. 
Dan Lakeman met een schilders
winkel. Ernaast Otto van Os, waar 
Van Zomeren, die bedrijfsleider 
was boven de zaak woonde. Ver
volgens had je kapsalon Feller. Dan 
de familie Eyken in hun ijzerwa
ren/ijzerhandel en tenslotte een 
woonhuis, waarin moeder Kaag 
woonde. Aan de rechterkant van 
Smitje was o.a. de winkel van de 
familie Hermerij, de Volksbazaar 
geheten en de Victoria Bioscoop 
met als eigenaar Joop van Os, die 
boven de bioscoop woonde. Later 
woonde daar de heer Bakker, die 
nu oude films van Hoorn draait. En 
naast Smitje zat Weidema, dames
en herenmode. In 1964 werd dat 
een showroom voor kachels van de 
fa. Eyken van de overkant. 

Concurrerende winkels. 
Concurrerende ondernemers 
waren toen Kalter, Tremonti 
Italiaans ijs en cafetaria Foko aan 
het Grote Noord hoek Duinsteeg. 
De laatste was er al, toen wij kwa
men. Later hoorden daar Conijn 
bij , die ook met automaten begon 
en cafetaria Schagen op het Breed 
tussen Grote Noord en Achterom. 
Zoon Herbert Schagen begon een 
paar jaar later naast ons, in het 
pand van Tartwijk de bloemist, 
ook een snackbar. Zijn vader zei: 
''Als het bij Smitje regent, dan 
druppelt het bij jou". Veel later pas 
kwam er ook nog de Siro bij. Dat 
werd later de Febo. 



Geld 
Het verdiende geld werd boven in 
de kamer op een zeiltje op tafel 
gelegd. Maandagmiddag moest 
alles geteld worden. Geld stinkt, 
merkte je dan en je krijgt er vieze 
handen van. Eerst moesten de 
kwartjes in rijtjes van vier naast 
elkaar liggen, dan werd er geteld 
en moest alles in een jute geldzak 
worden gedaan (1000 stuks). De 
zak werd dicht gebonden. Er werd 
een label aangehangen met ver
melding van muntsoort en aantal, 
bijvoorbeeld 1000 kwartj es is 250 
gulden. Daarna moest een rode 
lakstift verhit worden en werden 
er enkele druppels lak op het 
touwtje gedruppeld. Met ons eigen 
stempel werd er dan Smit/MS in 
de hete lak gedrukt en als dat afge
koeld was, kon de zak worden 
weggezet. En dan kwamen de 
andere munten aan de beurt. 
Guldens 500 stuks, rijksdaalders 
200 stuks. Zoveel gingen er in één 
zak. 
Mijn vader bracht die zakken in 
een rieten mand achterop de fiets 
met daarbovenop een theedoek, 
naar het postkantoor. Daar werd 
het geld op zijn rekening gestort. 
Dat zou nu niet meer kunnen. 

1966 - 2006 Grote Noord 41 
In 1957 moest mijn vader vanwege 
gezondheidsredenen rustig aan 
doen en hij is toen gestopt met zijn 
slagerij. Van rustig aan doen kwam 
niets terecht in de drukke snack
bar. In 1966 moest hij daarom met 
zijn zaak stoppen. Hij verhuurde 
de zaak voor tien jaar met recht 
van koop aan zijn medewerker Piet 
van de Haar, die dat samen met 
zijn schoonvader deed, die 
Ravenstein heette. De zaak werd 
Raco genoemd, maar in de volks
mond bleef het Smitje heten. 
Ravenstein woonde boven de zaak 
aan het Grote Noord en Piet van 
de Haar woonde boven aan het 
Achterom. 

Na 1976. Aanzicht van de zaak aan het Grote Noord 41 tijdens een Hoornse festiviteit. 

In 1976 stapte zijn schoonvader uit 
de zaak en werd de zaak weer 
Smidje genoemd, maar nu met een 
'd', omdat het in de volksmond 
nog steeds zo heette. Thijs heette 
Smit met een 't', maar dat wilde 
Piet van de Haar niet, omdat hij
zelf niet zo heette. 

In ongeveer 1990 verkocht Piet van 
de Haar de zaak aan Wim Com
mandeur. Deze man was nog 
medewerker van mijn vader ge
weest. Later verhuurde de heer 
Commandeur de zaak nog aan 
andere personen. 

In 2006 ging de zaak dicht en werd 
het geheel verkocht aan Piet Vlaar. 
Dit betekende het einde van het 
tijdperk 't Smitje'. 
Er is nu een damesmodezaak in 
gevestigd, Street One geheten en 
erboven zijn appartementen. 
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Parkeerplaats Achterstraat 

Achterstraat 
De beide Achterstraten worden 
herstraat. Ter hoogte van Netwerk 
worden de parkeerplaatsen opge
heven. Helaas blijven de vijf par
keerplaatsen voor het Weeshuis
complex bestaan. Misschien kan er 
nog eens over worden nagedacht 
om ook die plaatsen op te heffen, 
zodat het gebied aan kwaliteit 
wint. 

Blauwe Berg SA 
Gemeentelijk monument 
Het complex van het voormalige 
missiehuis op de Blauwe Berg is 
gemeentelijk monument. De nieu
wê eigenaar wil één van de boerde
rijen, die geen monumentale status 
bezit, een multifunctionele 
bestemming geven en renoveren, 
waarbij een groot aantal nieuwe 
gevelopeningen in · de zijgevels 
wordt voorgesteld. Voor- en ach-
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tergevel blijven ongewijzigd. De 
Commissie Welstand en Monu -
menten is content met het feit dat 
de projectontwikkelaar z~ch in
spant om de boerderij te behou-

Blauwe Berg 

den, maar vindt dat de karakteris
tiek van het gebouw, hoewel geen 
monument, teveel geweld wordt 
aangedaan. De architect komt met 
een aangepast plan. 

Doelen plein 
De showroom van BBN, op het 
Doelenplein, naast het monumen
tale De Doelen, is aangekocht door 
Intermaris Hoeksteen met het doel 
om daar na sloop tien starterswo
ningen te realiseren. 

Vereniging Oud Hoorn heeft wei
nig waardering voor het ontwerp 
vanwege het voorgestelde materi
aalgebruik: geplakte steenstrips op 
de benedengevel, trespagevels 
boven en kunststof kozijnen. 
Duurzaam materiaal schijnt te 
duur te zijn. Maar hoe vaak heeft 
goedkoop niet bewezen duurkoop 
te zijn. 



Draafsingel 3 7 
is aangewezen als van gemeente
wege beschermd monument. 

Gouw 1 
De Commissie Welstand en Mo
numenten steunt de voorgenomen 
plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het monu
mentale warenhuis van architect 
Jacot. 

Johannes 
Poststraat/Liornestraat: TSH 
Het bestuur van Vereniging Oud 
Hoorn is gematigd optimistisch 
over de eerste plannen van 
Intermaris Hoeksteen voor de 
invulling van het TSH-terrein. Het 
gebouwdeel met de karakteristieke 
zaagtanddaken, dat mede door 
actie van Oud Hoorn behouden 
blijft, kan samen met de erboven 
gesitueerde 'oplegger' een bijzon-

Engelbewaarderskerk]. Poststraat. 

der ensemble vormen, een creatie
ve combinatie van oud en nieuw. 
Sloop is vaak de gemakkelijkste 
weg. Ook de kopgevel van het 
gebouw aan de St. Jozefstraat, die 
een eenheid vormt met het hoofd
gebouw, vraagt aandacht. Wij 
attenderen Intermaris Hoeksteen 
op de opmerkingen van een brief
schrijver in het Dagblad voor 
Westfriesland, waar oplossingen 
voor de ruimte tussen oplegger en 
het oorspronkelijke dak worden 
aangereikt. Vereniging Oud Hoorn 
vraagt ook bijzondere aandacht 
voor het unieke plastiek in de kop
gevel. 

Johannes Poststraat 
Engelbewaarderskerk 
Het parochiebestuur heeft bezwaar 
aangetekend tegen het voornemen 
de Engelbewaarderskerk op de 
gemeentelijk monumentenlijst te 

plaatsen. Vereniging Oud Hoorn 
blijft voor de bescherming van dit 
karakteristieke pand . 

]. Poststraat: Plastiek TSH. 

Koepoortsweg 43 en 45 
Al geruime tijd is de gemeerit~ 
bezig met de beschrijving van pan
den aan de Koepoortsweg, met het 
oog op het verlenen van een 
beschermde status aan deze pan -
den, waardoor het waardevolle, 
historische en unieke karakter van 
deze straat behoude~ blijft. Tot 
verbazing van omwonenden en 
ons bestuur bleken twee direct aan 

' Lindendael grenzende monumen -
tale panden niet in de inventarisa
tie te worden meegenomen. 
Waarschijnlijk omdat De Omring 
daar een sloopvergunning voor 
had aangevraagd. Het bestuur 
heeft het college gevraagd deze 
panden ook te beschrijven en de 
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Koepoortsweg 43 en 45 

monumentencommissie advies te 
vragen over de monumentale sta
tus van deze panden. Inmiddels is 
de sloopvergunning door over
schrijding van de datum fictief 
geweigerd zoals dat heet. Tot grote 
verrassing van alle betrokkenen 
had het college beide panden via 
een spoedprocedure op de 
gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst. Voor feest is het nog te 
vroeg. 
De bewoners hebben een gesprek 
met De Omring gehad en proef
den onvoldoende steun voor 
behoud van de panden. Op onze 

Onder de Boompjes 
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brief waarin we De Omring op 
haar maatschappelijke verant
woordelijkheid wezen en om een 
gesprek vroegen, wees men ons op 
de huisvestings- en zorgvraag 
waarvoor men in beide panden 
appartementen wil realiseren met 
een verbinding naar verpleeghuis 
Lindendael. 
Het architectenbureau is gevraagd 
na te gaan of deze appartementen 
gerealiseerd kunnen worden met 
behoud van het bestaande straat
beeld. Het bestuur van De Omring 
zal ons op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen. 

Mallegomsteeg/Oude 
Doelenkade 
De gemeente wil een urinoir 
plaatsen op de Oude Doelenkade 
ter hoogte van de Mallegomsteeg. 
Nadat het plan door de Commissie 
Welstand en Monumenten is afge
wezen, heeft het college een twee
de plan aan de commissie voorge
legd, met de mededeling dat men 
dit plan wil doorzetten. Vereniging 
Oud Hoorn ziet dit gebouwtje in 
de vorm van een soort tuinhuisje, 
voorzien van allerlei infopanelen 
die nu elders in het havengebied 
hangen, niet echt zitten. 

Onder de Boompjes 
Tegen de kap van de tien monu
mentale zilveresdoorns aan de 
Onder de Boompjes had 
Vereniging Oud Hoorn bezwaar 
aangetekend. Op procedurele 
gronden werd het bezwaar van de 
vereniging af gewezen. Er was 
tegen de kap bezwaar gemaakt, 
maar niet tegen het van de monu -
mentenlijst verwijderen van de 
bomen. Wel beloofde het college 
om volwassen bomen terug te 
plaatsen. In plaats van bomen met 
een omtrek van 25-35 cm werden 
bomen met een diameter van 25 
cm beloofd. Met deze belofte heeft 
het bestuur van verdere actie afge
zien. 
Inmiddels is bekend geworden dat 
het college geen tien, zoals aan de 
omwonenden toegezegd, maar 
slechts zes bomen zijn terugge
plant. 

Oude Doelenkade 73 
Voor de verbouwing van dit rijks
monument is een vergunning aan -
gevraagd. 

Peperstraat 26 
Beschermd stadsgezicht 
De eigenaar wil ter uitbreiding van 
de woning het zadeldak van de 
eenvoudige topgevel grotendeels 
slopen en er een rechthoekige dak-



Oude Doelenkade 17-19 

Oude Doelenkade 17-19 

opbouw plaatsen. De Commissie 
Welstand en Monumenten heeft 

· het voorstel afgewezen omdat het 
niet passend is op deze plek. 
Mogelijk dat dakkapellen een 
oplossing bieden. 

Veermanskade en Hoofd 
Beschermd stadsgezicht 
De gemeente heeft een nieuw plan 
gepresenteerd voor het plaatsen 
van ondergrondse afvalcontainers. 
Men gaat voor een integrale herin -
richting van het Stenen Hoofd en 
plaatsing van ondergrondse con -

tainers in één project, waarbij de 
cultuurhistorische uitgangspun
ten, zoals indeling en glooiing, 
bepalend zijn geweest. Ook de 
bomen worden gehandhaafd. Op 
hoofdlijnen vindt het nieuwe plan 
instemming. Wel wordt vc~or een 
aantal specifieke zaken aandacht 
gevraagd. 

Westerdijk tussen 9 en 19 
Beschermd stadsgezicht 
Intermaris Hoeksteen is voorne
mens hier een appartementen
complex te realiseren. De gevels 

worden op vlucht gebouwd. De 
Commissie Welstand en Monu -
menten heeft inmiddels met het 
plan ingestemd. Bij Vereniging 
Oud Hoorn bestaat twijfel over de 
vorm van de toe te passen stenen. 

Westerdijk locatie 'oude 
schouwburg' 
Beschermd stadsgezicht 
Opnieuw heeft de commissie 
Welstand en Monumenten zich 
over het plan dat tot het Achterom 
doorloopt, gebogen. 

Door verwerving van een aantal 
aanliggende panden wordt het 
bouwplan vergroot. De commissie 
is positief over de stadswoningen 
die op het binnenterrein verrijzen, 
maar houdt bezwaar tegen een 
aantal uitgangspunten en uitwer
kingen. 

Zo is het hoofddak steiler dan men 
wenselijk acht en lukt het maar 
niet om een voor de commissie 
acceptabele massaliteit, gevelinde
ling, parcellering en detaillering te 
ontwerpen. Ook is er kritiek op de 
ontsluiting aan het Achterom. 
Onlangs is het plan weer bespro
ken. Opnieuw zal het worden aan -
gepast. 

Draafsingel 37 
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Renovatie Houten Hoofd. 

Westerdijk 9-19: sloop voormalige steenhouwerij Vogelpoel. 

72 



Op bezoek bij Vokjong: Nieuwstraat 21 

Voordat we naar binnen gaan bij 
Nieuwstraat 21, nu bloemisterij 
Vok Jong, wordt onze aandacht 
getrokken door de mooie 
Lodewijk de XVe-gevel met zijn 
prachtige versieringen. We mogen 
binnen een kijkje komen nemen, 
omdat er bij werkzaamheden in 
het pand ondergrondse gangen 
ontdekt zouden zijn. Aangezien 
zoiets in Hoorn nog nooit aan de 
orde is geweest, vinden we het wel 
een spannend idee! Nadat er in het 
voorhuis een luik is weggehaald, 
dalen wij, Henk Overbeek, voor
malig medewerker bureau monu
mentenzorg, Diana van den 
Hoogen als fotografe en Huub 
Ursem, af onder het vloeropper
vlak met een gevoel van: zou er 
echt een gang lopen. Maar die 
loopt er niet. Wel bevinden we ons 
in een grote overwelfde ruimte 
betegeld met verschillende soorten 
17e-eeuwse tegels, waaronder de 
z.g. witjes. Ook zien we gekleurde 
tegels, de z.g. ruittegels, die nogal 
beschadigd zijn, omdat men ze zo 
te zien ooit heeft willen verwijde
ren. Dan zijn er nog heel wat 
blauwwitte tegeltjes met veelal 
afbeeldingen die met het water te 
maken hebben: een mannetje met 
een schepnet, watermolentjes en 
huisjes staande aan het water. Het 
is een prachtig geheel! Maar een 
gang is het niet! Henk Overbeek 
denkt meer aan een hele grote 
voorraadkelder. Dat komt wel 
meer voor onder dit soort huizen, 
waar gegoede mensen woonden. 
Terug op de begane grond en over
denkend wat we gezien hebben, 
worden we ook nog uitgenodigd 
achter in het huis te kijken. Er is 
daar vroeger een doorgang geweest 
naar het Statenlogement, ons vroe-

Nieuwstraat 21 

gere stadhuis. Waarom dat was, is 
niet bekend. 
Op de achterplaats zien we nog 
hoe de loop van de schoorsteen is 
geweest van een klein huisje, dat 
achter het grote pand heeft gestaan 
en dat dienst deed als ruimte voor 
het personeel. 
Terwijl we weer naar voren lopen, 
zien we in de winkel een mooie 
spiegel hangen met goudbeslag. 
VokJong vertelt ons, dat achter de 

De kelder met tegeltjes onder Nieuwstraat 21. 

Huub Ursem 

spiegel een kluisje uit de bouwtijd 
van het pand verborgen zit! Alleen: 
het kan nu niet meer gebruikt 
worden. Dan worden we nog uit
genodigd om in het appartement 
boven de winkel te komen kijken. 
Daar vinden we een wel heel bij
zondere keuken! De balkenlaag is 
in oude glorie hersteld en zelfs die 
ene nieuwe balk valt niet uit de 
toon. De keukenkastjes zijn nage
maakt in midden 18e-eeuwse stijl, 
uit oud grenen hout, dat bij de ver
bouwing is overgebleven. De oude 
sfeer is zo weer helemaal terugge
bracht en dat is heel bijzonder en 
dat voel je ook als je er naar kijkt! 

Onder de indruk lopen we de trap 
af en weer op de begane grond, 
zien we in de gang de gangkast met 
daarin de kapstok met gesneden 
houten haken, zoals ze vroeger in 
dit soort huizen wel te vinden 
waren. 

We bedanken Vok Jong en zijn 
partner hartelijk voor de ontvangst 
en lopen met een voldaan gevoel 
naar buiten. We hebben veel moois 
mogen aanschouwen op deze 
vroege maandagmorgen! 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 

Februari t/m april 2008 

Over deze periode zijn aardig wat 
aankopen te vermelden. Als eerste 
noem ik het door J J Kalma 
geschreven boek 'Grote Pier van 
Kimswerd'. Door de geschriften 
van verschillende geschiedschrij
vers met elkaar te vergelijken pro
beert Kalma in dit werk mythe en 
waarheid van elkaar te scheiden. 
Zo komt ook de rol van Grote Pier 
bij de inval in Hoorn op 28 sep
tember 1518 aan de orde. 
Zeer noemenswaard is het 
Economisch-historisch jaar boek 
1924 met daarin het artikel 'Een 
Hoornsch Koopmansboek uit de 
tweede helft der 15e eeuw, mede
gedeeld door Dr. E.C.G. Brünner'. 
De betrokken persoon, wiens 
zaken in dit omstreeks 1460 
geschreven koopmansboek wor
den blootgelegd is boer, lakenpro
ducent en koopman. Het boek 
bevat gedetailleerde vermeldingen 
van handelsbetrekkingen binnen 
en rond de stad, maar vooral ook 
tot ver buiten Hoorn. 
Onlangs leverde het samenwer
kingsverband van Vereniging 
Historisch Blokker en Stichting 
Historisch Zwaag een mooi en 
goed resultaat op. Zaterdag 1 
maart werd het boek 'Van bloeien -
de Bangert naar bebouwde kom' 
gepresenteerd in de afmijnzaal van 
de voormalige veiling 'Op Hoop 
Van Zegen' te Oosterblokker. Daar 
werd die dag ook de bijbehorende 
film voor het eerst vertoond. Boek 
en film geven beide een zeer goed 
sfeer- en tijdsbeeld van het fruit, 
het werk en de werkers, die zo lang 
de aard van de Bangert hebben 
bepaald. 
Een prachtige aanwinst is het door 
Jan Pannekeet geschreven boek 
'De (mogelijke) betekenis van alle 
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Noordhollandse plaatsnamen' uit 
1988. De vele fraaie en zeer stem
mige illustraties van de hand van 
G. Dekker en M. Oortwijn zorgen 
ervoor dat het boek geen droge 
opsomming van namen en beteke
nissen is geworden, maar juist een 
genot om door te bladeren en te 
lezen. 
In de categorie West-Friesland zijn 
we een heel mooi boekwerk rijker. 
Het gaat hier om het in 1978 uit
gekomen, door Jan-Piet van der 
Knaap geschreven boek 'Sloot, 
huis, midden! Wat geschied is in 
Abbekerk en Lambertschaag'. Dit 
boek heeft hetzelfde formaat en 
dezelfde prettige lay-out als de 
eveneens door Jan -Piet geschreven 
werken 'Oosterkerk, teken van 
tegenspraak' uit 1976 en 'De ban
ken zijn hard' uit 1982. 
Voor de kunstliefhebbers kan de 
volgende aanwinst interessant zijn. 
Het gaat om het in 1948 in Den 
Haag uitgegeven, door J.CJ 
Bierens de Haan geschreven boek 
'L'oeuvre gravé de Cornelis Cort'. 
In dit rijk geïllustreerde werk kun
nen we kennismaken met de in 
1533 te Hoorn geboren graveur 
Cornelis Cort. In Antwerpen leer
de hij het vak van Hieronymus 
Cock. Zijn voornaamste werk 
maakte hij in Venetië vóor Titiaan 
en in Rome voor verschillende 
opdrachtgevers, totdat hij daar in 
1578 stierf. Hij speelde een zo 
belangrijke rol in de geschiedenis 

Christ Staffelen 

van de graveerkunst, dat hij reeds 
in zijn tijd als de meest vooraan
staande graveur van de wereld 
werd beschouwd. In ons kwartaal
blad nr. 3 van jaargang 1993 
schreef John Brozius al eens een 
artikel van drie bladzijden over 
Cornelis Cort. De hierbij afge
drukte gravure uit 1568 draagt de 
naam 'De heilige Petrus lopend op 
de wateren'. In feite zien we hoe de 
over zee lopende Jezus Petrus bij 
de arm neemt. 

Deze keer kan ik u een drietal 
schenkingen melden. Namens de 
vereniging zeg ik de gulle gevers 
hiervoor dank. Van de heer John 
Lamers kregen we het boek 'Uit de 
historie van Berkhout' uit 1968. 
Dit gedegen werk is van de hand 
van H. Kollis Tz. en bevat een 
prachtige uitvouwbare kaart van 
polder De Westerkogge. De heer 
Hans Rijswijk schonk ons een 
alleraardigst klein boekje met de 
titel 'Lindendael lacht'. Heleen 
Kuipers bracht hierin een aantal, 
hoewel soms ernstig of kritisch 
bedoeld, toch grappige uitspraken 
van bewoners van Lindendael bij 
elkaar, geïllustreerd met sfeervolle 
plaatjes. De Mariaschool vierde 
onlangs dat zij 75 jaar bestaat. 
Zowel op zaterdag 12 als op zon -
dag 13 april vond een gezellige 
reünie plaats. Voor ons documen -
tatiecentrum mocht ik een exem -
plaar van de leuke jubileumuitgave 
'75 jaar Mariaschool' in ontvangst 
nemen. 

Tot zover het laatste nieuws uit het 
documentatiecentrum. Voor vra
gen, opmerkingen, schenkingen 
kunt u mij bereiken op telefoon -
nummer 0229-235227. 



'Het archeologisch fundament van Hoorn ligt er; 
nu moet het huis worden afgebouwd" 
Een interview met Tosca van de Walle, stadsarcheologe van Hoorn 

De negenentwintigste april was de 
laatste werkdag van Tosca. Zij was 
voortaan niet meer beroepshalve in 
bouwputten te vinden. Wellicht in de 
toekomst nog als vrijwilliger. Wie weet! 
Op 60-jarige leeftijd is ze gestopt met 
haar werk als stadsarcheologe van 
Hoorn. 
Er is in de 34 jaar dat ze hier heeft 
gewerkt geweldig veel werk verzet. In 
een prettig gesprek laten we dit de revue 
passeren. 

"Er moesten nog wat dingen wor
den opgeruimd, de computer 
opgeschoond en een klus, die ik 
had toegezegd, worden afgemaakt. 
Ik moest nog een programma van 
eisen voor een opgraving schrijven; 
dat heb ik vorige week gedaan", 
zegt Tosca op 13 mei. "Nog een 
paar interviews en het officiële 
afscheid op 14 mei. Dat is echt het 
laatste! Op een vergadering van 
morgen met het Convent van 
Gemeentelijke Archeologen na. 
Dat komt ter gelegenheid van mijn 
afscheid morgen hier bijeen. Iedere 
gemeente met een archeoloog of 
archeologische dienst is daarbij 
aangesloten. Bij die vergadering zal 
ik 's morgens nog aanwezig zijn. 
Na afloop ga ik naar huis, doe mijn 
nette goed aan en laat wat dan 
volgt maar over me heen komen. 
Dan is het gedaan". Ik vraag of ze 
dan niet meer in de bouwputten te 
vinden zal zijn en haar antwoord is 
dat het misschien nog als toe
schouwer zal zijn of vrijwilliger. 
''Als je het werk nog op een leuke 
manier kan doen, zonder alle 
bureaucratische rompslomp er-

omheen, ja, waarom niet? Bij een 
collega of zo, maar we zien het 
allemaal wel." 

Middeleeuws en postmiddel
eeuws leer 
Het enthousiasme voor haar vak is 
zeker nog niet gedoofd, merk ik als 
Tosca over haar specialiteit begint. 
"Ik zou wel graag mijn specialiteit 
willen oppakken. Dat is middel
eeuws en postmiddeleeuws leer. 
Maar mijn opvolger moet dat ook 
willen. Ik laat hem eerst rustig de 
tijd om zich in te werken. Er komt 
hier ongelooflijk veel uit de grond! 
Er staan nog tientallen dozen, die 
niet zijn uitgewerkt. Daar zit nog 
ontzettend leuk materiaal tussen. 
Ik ga daar misschien wel iets mee 
doen, om het eindelijk eens te 
kunnen publiceren. Ik heb ooit, 
ooit, het plan gehad om het tot 
dissertatieonderwerp te maken. 
Maar ik vond het onderwerp te 
beperkt. Ik had het bovendien 
druk zat. Maar ja, wie weet, pak ik 
het weer op. Alles staat open!" 

Tosca vertelt dat ze nog meer hob
by's heeft buiten de archeologie, 
zoals reizen.Verder moet er aan de 
tuin nog veel gedaan worden. Haar 
man is al twee jaar gestopt met 
werken en heeft al veel getuinierd, 
maar het is wel verstandig dat ze 
hem nu gaat helpen. "Een paar jaar 
geleden heb ik ook al in de toe
komst geïnvesteerd, toen mijn man 
ophield met zijn baan. We zijn 
golflessen gaan nemen. Eindelijk 
een sport die me ligt! Dat vind ik al 
heel wat.Je hoeft niet te rennen en 

Marit Veerman 

te vliegen en je hebt toch het 
gevoel dat je echt wat gedaan hebt. 
Je bent buiten! Ideaal! Ik had al een 
vermoeden, dat ik het leuk zou 
vinden." 

Loopbaan 
Tosca is geboren en getogen in 
Amstelveen. In Amsterdam ging ze 
op kamers wonen. Toen ze trouw
plannen hadden, was het zo, dat een 
betaalbare woning alleen boven het 
IJ te krijgen was. Ze had een halve 
baan, een assistentschap aan de 
Universiteit van Amsterdam, waar 
ze studeerde en een halve baan in 
Hoorn. Haar man werkte in 
Amsterdam, dus zijn ze er tussen in 
gaan wonen, in Zaandam. 
"Ik heb mij in 1970 in Amsterdam 
gevestigd. Ik volgde een doctoraal
studie. Ik had kandidaats kunstge
schiedenis gedaan en kreeg in 1971 
een assistentschap. Dus dat was het 

Afscheid van Tosca v.d. Vf,'alle. 
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Tosca van de f/Válle geeft het publiek uitleg over de fundamenten van de voormalige 
Westerpoort nabij de Parkschouwburg. 

begin van mijn ambtelijke carrière. 
Vanaf september 1974 ben ik in 
Hoorn gaan werken. Eerst voor een 
dag in de week bij het Westfries 
Museum, later twee dagen. 
In 2000 - ik was inmiddels bij het 
museum weg - is er een echte 
archeologische dienst gekomen. 
Toen kreeg ik een fulltime baan en 
kwam er ook een assistent bij". 

Het archeologische werk 
"Het werk is vooral de laatste jaren 
veranderd", zegt Tosca, "met name 
door het Verdrag van Malta. 
Hierdoor moest er veel meer 
archeologisch onderzoek plaats 
vinden. Vroeger was er geen geld 
of geen tijd. Nu is het zo, dat het in 
veel gevallen verplicht is om 
onderzoek te doen, voordat er 
gebouwd wordt. Ik geloof, dat het 
staatssecretaris Nuis was, die 
besloot dat de markt open moest. 
Dat het niet alleen de overheid was 
die opgravingen deed, maar dat 
ook bedrijven dit konden doen. 
Daardoor is de zaak ook veel meer 
aan regels gebonden geraakt en de 
bureaucratie toegenomen. Dat is 
jammer, maar anders gaat jan en 
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alleman een bedrijf opzetten en 
denkt: "Dat kunnen wij ook!" Dat 
wilde men vermijden. Vroeger 
regelde je bij wijze van spreken op 
een middag een opgraving. Nu 
moet je formulier zus invullen en 
melding zo doen. 
Ook is alles veel duurder gewor
den". 

De opgraving 
Wat komt er nu allemaal bij kij
ken, voordat er resultaten van een 

. .. . .. 
opgravmg z~n, 1s m~n vraag. 
Dit blijkt veelomvattend te zijn. 
"De opgraving die de mensen zien, 
is eigenlijk het topje van de ijs
berg", zegt Tosca. Daaraan vooraf
gaand is er veel papieren romp
slomp, bureauonderzoek, mensen 
inhuren, overleg met bouwers, 
projectontwikkelaars. Dan pas 
komt de opgraving. 
"Daarna moet alles ook nog uitge
werkt worden.Tegenwoordig is het 
zelfs verplicht, dat je binnen twee 
jaar (uitzonderingen daargelaten) 
na afloop van de opgraving alles 
hebt uitgewerkt in een rapportage. 
Anders raak je je bevoegdheid 
kwijt. Ik heb er wel voor gepleit 

om daar wat differentiatie in aan te 
brengen. Er zijn kleine onderzoek
jes, maar ook uitgebreide opgra
vingen, zoals het klooster 
Bethlehem. Daar zijn we nu nog 
volop mee bezig! Dat doe je niet in 
twee jaar! Lukt het niet binnen de 
twee jaar, dan moet er dus uitstel 
gevraagd worden". 
Moet er ook archiefonderzoek 
gedaan worden, vraag ik mij af 
"Archiefonderzoek is niet echt ver
plicht, maar als je het erbij kunt 
betrekken en zeker bij grote 
opgravingen is het wel heel be
langrijk. Wat dat betreft, hebben 
we aan Christiaan Schrickx een 
uitstekende kracht. Die is archeo
loog en historicus. Het geeft een 
verdieping van je verhaal." 

De archeologische beleidskaart 
De archeologische beleidskaart, 
die vorig jaar officieel door de 
gemeenteraad is vastgesteld, geeft 
aan, welke terreinen van archeolo
gisch belang (kunnen) zijn. Bij 
nieuwe bouwprojecten op derge
lijke terreinen (en dat geldt ook 
voor een particuliere woning) kan 
archeologisch onderzoek vooraf 
verplicht gesteld worden. Een 
opgraving kan je nooit meer over
doen. Daarom is het onderzoek 
zelf ook aan zoveel regels ge bon -
den. 

Verschil vroeger en nu 
Tosca: "Toen ik begon, was er hele
maal niks. Je was al blij met wat 
financiële hulp van Oud Hoorn, 
stichting Stadsherstel en stichting 
Kerkmeijer-de Regt niet te verge
ten en dan deed de gemeente er 
nog wat bij. Soms de provincie en 
dan kon je de krenten uit de pap 
halen. Er waren helemaal geen 
goede contacten met het Stadhuis. 
Dat betekende dus, dat ik vaak uit 
de krant vernam, dat er ergens een 
plan was. Dat is dan eigenlijk te 
laat. Om dat te vermijden, zegt de 
wet tegenwoordig, dat bij projec-



ten van het begin af aan archeolo
gie moet worden betrokken. Als je 
dat incalculeert, kan het ook niet 
vertragend werken. 
Vroeger moesten we voor ieder 
onderzoek geld aanvragen bij het 
College. Wethouder Tonnaer vond 
destijds, dat er meer budget moest 
komen voor het archeologisch 
onderzoek. Daarna hoef den we 
niet meer voor elk wissewasje naar 
het College. Dat speelde zo'n beet
je in 2003. Toen pas is het goed op 
gang gekomen. Toen ik hier in '7 4 
kwam werken, werd mij gezegd, 
dat Hoorn het leuk zou vinden als 
er wat meer aan stadskernonder
zoek werd gedaan. Ik wilde dat 
natuurlijk wel. Mijn voorganger 
was geen middeleeuwse archeo
loog. Ik was de eerste, die afstu
deerde in de middeleeuwse 
archeologie en ik heb het ook hel
pen ontwikkelen. Mijn bedoeling 
was, dat hier een archeologische 
dienst zou komen. Maar dat had 
het gemeentebestuur natuurlijk 
helemaal niet voor ogen. Dus ik 
heb tegen de stroom op geroeid. 
De toenmalige wethouder Wiese, 
ook voorzitter van de beheerscom -
missie van het Westfries Museum, 
had wel oog voor archeologie. Hij 
zag dit echter meer in de sfeer van 
signaleren. Zo van: daar is belang
rijk onderzoek te doen en dat ik 
dan vervolgens de universiteit of 
de Rijksdienst aan de jas trok of ze 
even wilden komen, want er was 
wat belangrijks te doen. Zo werkte 
het natuurlijk niet. In die zin ben 
ik een pionier geweest en ben ik 
van de grond af moeten beginnen. 
Nu is er wel draagvlak bij de 
Gemeente en ook bij de bevolking. 
In Blokker leeft het hele dorp mee 
met de opgraving van klooster 
Bethlehem! 

De organisatie 
Mijn indruk is, dat er veel werk 
wordt verricht door de Archeo
logische Dienst. Met hoeveel men -

sen wordt dit gedaan, wil ik graag 
weten. 
"We hebben nu twee archeologen: 
de gemeentearcheoloog als senior 
en leidinggevende en Christiaan 
Schrickx. Die is al in zijn studietijd 
voor 6 uur per week in dienst 
gekomen. Na zijn afstuderen is hij 
snel ingezet als archeoloog. Helaas 
gebeurt dit nog steeds op tijdelijke 
projectbasis. Om volgend jaar aan 
de zwaardere eisen voor een 
opgravingvergunning te kunnen 
voldoen, zal Hoorn echter naast de 
gemeentearcheoloog minimaal 
nog een tweede archeoloog vast in 
dienst moeten hebben. Ook wor
den bij veel werkaanbod van elders 
gedetacheerde archeologen inge
zet. 
Cees Aay is onze technische mede
werker. Daarnaast zijn er nog ca. 
twaalf vrijwilligers." 
Deze groep vrijwilligers is ontstaan 
uit een vroegere cursus die Tosca 
gaf in haar beginperiode in de 70-
er jaren op verzoek van Henk 
Saaltink van Oud Hoorn. Hieruit 
ontstond een vaste groep, waarvan 
er nog steeds een paar uit de 
beginperiode meehelpen. Zij zijn 
aangesloten bij de AWN, de 
Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland. 

Voorkeur voor projecten 
Voor Tosca springen de projecten 
rond de Roode Steen, namelijk ter 
plaatse van café 'De Wereld', de 
verbrande Winstonbioscoop en bij 
C&A er uit. C&A was de eerste 
opgraving, die op een echt profes
sionele manier gebeurde. Voor die 
tijd moest het samen met de sloop 
en mocht de sloper voor haar ook 
nog eens een putje uitgraven.Verre 
van ideaal! Ze legt uit: 
'je probeert een beetje grip te krij
gen op de vroegste topografie van 
de stad. De vraagstelling bij de 
Rood.e Steen is of hier daadwerke
lijk het ontstaan van Hoorn moet 
worden gezocht, of dat er een nog 

oudere kern meer naar het zuiden 
geweest is. Van de huidige dijk 
wordt vanwege de knik ter hoogte 
van de Roode Steen vermoed dat 
het een inlaagdijk is. De opgraving 
onder café 'De Wereld' lijkt dat te 
bevestigen. De eerste dijk moet 
maar kort hebben bestaan. Er 
moeten ook meer sluizen geweest 
zijn dan die bij de Roode Steen. 
Waar dan, is een interessante 
vraag, die hopelijk door archeolo
gisch onderzoek nog eens zal kun -
nen worden beantwoord. Tijdens 
de opgravingen rond de Roode 
Steen zijn verschillende woonlagen 
op elkaar gevonden. De oudste 
dateren van ca. 127 5. Het gaat mij 
bij een opgraving niet in de eerste 
plaats om de mooie vondsten. Het 
doel is het verhaal dat zij in com -
binatie met hun context vertellen." 

De opvolging in goede 
handen . 
In de af gelopen periode heeft 
Tosca een beleidsnota gemaakt 
voor de toekomst. De verwezenlij
king daarvan laat ze aan haar 
opvolger over. Dit is een goed 
moment om te stoppen, vindt ze. 
"Ik krijg een heel goede opvolger: 
Michiel Bartels, gemeentearcheo
loog van Deventer. Hij heeft de 
archeologie daar van nul af opge
zet. Bij mijn afscheid zal ik in mijn 
toespraak zeggen, dat het huis van 
de archeologie in Hoorn nog niet 
af is: het fundament ligt er-hier en 
daar is al wat muurwerk zichtbaar
maar het huis moet nog worden 
afgebouwd. Als er één is, die dat op 
een goede manier kan doen, is hij 
het wel! Ik laat het in goede han -
den achter!" 
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Vrijwilligers Oud Hoorn naar Oud Enkhuizen 

De voorzitter van Oud Enkhuizen, Klaas Koeman, neemt de zeefdruk van Peter de Rijcke 
in ontvangst. 

Ter gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan van onze vereniging bood 
de vereniging Oud Enkhuizen 
onze vereniging een prachtig 
cadeau aan: wij werden als vrijwil
ligers van Oud Hoorn uitgenodigd 
voor een stadswandeling in 
Enkhuizen. Deze wandeling zou 
plaats vinden op zaterdag 19 april. 
We zouden dan om 13.30 uur van 
het station Hoorn met een tou -
ringcar worden opgehaald en na 
een kop koffie of thee genoten te 
hebben in het Wapen van 
Enkhuizen, om 15.00 uur een 
rondleiding krijgen. Rond 16.30 
uur zouden we weer met de bus 
naar Hoorn teruggebracht worden. 
Bovenstaande mededeling ontving 
ons bestuurslid Coen Droog in 
januari en hij stuurde zoveel 
mogelijk vrijwilligers de uitnodi
ging toe. 
Zaterdag 19 april was het zover: 
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met 36 personen vertrokken we 
met de bus naar Enkhuizen. Daar 

Na de koffie met gebak begint de rondleiding. 

Diana van den Hoogen 

kwamen nog een viertal vrijwilli
gers, die per fiets en met de trein 
naar Enkhuizen waren gereisd bij. 
Na de koffie of thee met gebak 
overhandigde Oud Hoorn voorzit
ter Egbert Ottens een ingelijst 
exemplaar van de door Peter de 
Rijcke gemaakte zeefdruk van het 
Oost-Indisch Pakhuis, ons vereni
gingsgebouw, aan Klaas Koeman, 
voorzitter van Oud Enkhuizen. Hij 
beloofde het cadeau een mooie 
plek te geven in hun eigen vereni
gingsgebouw aan de Westerstraat 
158. 

De groep werd in tweeën verdeeld: 
één groep ging met gids Jan van de 
Haar naar het stadhuis en de ande
re groep ging met gids Edwin 
Lijnzaad naar het Snouck van 
Loosenhuis. De stadhuisgroep 
bleef bijna een uur binnen. Zoveel 
was er in de vele kamers aan 
wandkleden en beschilderingen en 



historische voorwerpen te bezich
tigen. Het leek wel een stripboek 
met allemaal symboliek. We zagen 
heel wat keren de Enkhuizer ste
denmaagd met allerlei attributen 
uit het rijke verleden van 
Enkhuizen. En eenmaal buiten viel 
er nog het één en ander te vertel
len over het gebouw zelf De gids 
vertelde nog over het 'Rooie Paert', 
het kanon voor het stadhuis en de 
nabijgelegen stadsgevangenis, dat 
nu een museum 1s. 
De andere groep liep eerst door 
het oude havengebiedje, langs de 
grachtjes naar het Snouck van 
Loosenhuis. Daar kregen ze een 
uitgebreide rondleiding van de 
kelder naar de zolder. In het huis 
hebben oude dames hun laatste 
levensdagen doorgebracht en als ik 
de keus had, zou ik daar nu ook 
wel willen zitten. Maar ja, het huis 

van Oud Enkhuizen gedag zeggen 
en de buschauffeur leverde ons om 
18.00 uur weer bij het station van 
Hoorn af 

Iedereen was het erover eens: dit 
smaakt naar meer. Per slot hebben 
we nog niet eens de helft van Enk
huizen gezien. De besturen waren 
het snel eens: om de twee jaar een 
ontvangst organiseren om elkaars 
stadsschoon te bekijken o.l.v. een 
ervaren gids. Iets om naar uit te 
kijken! 

Een aficheidsdrankje in Die Port van Cleve in Enkhuizen. 

is afgekeurd als huis ,voor oude 
dames! Moe, maar voldaan dron
ken we in Die Port van Cleve nog 
een drankje. Om half zes moesten 
we de gezelligheid en de gastheren 

Hulp gevraagd 
In de stichting De Hoornse Schouw 
is al jarenlang een aantal mensen 
hard bezig de gerestaureerde 
Hoornse schouwen, de Hoorn 1 en 
de Hoorn 20, in de vaart te houden. 
Dat kost niet alleen veel handwerk, 
maar met de schuiten moet ook 
gevaren worden! Dat levert ook 
weer geld op voor de nodige restau
raties. Wie, jong of oud, nu denkt: 
"o, dat lijkt me wel wat!", ga op 
zaterdagmiddag naar het Ooster
eiland. Helemaal doorlopen, langs 
het ijzeren hek en daar is de werk
plaats van de stichting. Daar kunt u 
zien en horen, wat er allemaal te 
doen valt. 
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Men vraagt ons 

Op mijn artikel in het vorige 
kwartaalblad over de Aloysius 
MULO, gelegen aan Onder de 
Boompjes hebben twee oud-leer
lingen gereageerd, te weten de 
heren Jan de Vries en Henri 
Schuld. U kunt hun schrijven hier
na helemaal lezen. 
Eerst het briefje van de heer 
Schuld. Hij weet ook nog enkele 
namen van leerlingen te noemen, 
die in het vorige blad als onbekend 
genoemd stonden. Ik plaats de foto 
opnieuw. Hopelijk zijn er lezers, 
die nog meer namen weten. 

Geachte mevrouw Uiterwijk, 

Met grote belangstelling heb ik uw 
artikel 'Men vraagt ons' over de 
RK Aloysius MULO school gele
zen. Het deed mij veel plezier om 
de geschiedenis over deze school 
weer eens te lezen. Niet alleen 
omdat ikzelf op deze school heb 
gezeten, maar ook omdat ik toch 

wel een extra binding met deze 
school heb gehad, omdat mijn 
vader (L. J. Schuld) vanaf de jaren 
30 tot eind jaren 50 penningmees
ter is geweest van de school, waar
door ik al vanaf mijn jongste jeugd 
met het wel en wee van de school 
bekend ben geweest. 
Mijn verrassing was groot om de 
foto te zien, die bij dit artikel is 
geplaatst. Op deze foto staan onder 
andere mijn eindexamenklasgeno
ten, voor zij dat jaar het einddiplo
ma hebben gehaald. Het was op de 
Aloysius MULO gebruikelijk om 
een foto te maken van alle leerlin -
gen, die in één jaar voor zowel het 
A-diploma als voor het B-diploma 
geslaagd waren. Bij de beschrijving 
van de foto staan in de tekst enke
le vraagtekens. 
Het examenjaar was dus inderdaad 
1952 en de leraar Dekker was ook 
juist. Tot mijn verbazing echter 
stond vermeld, dat Tinie Jas pers 
lerares zou zijn geweest. Dat klopt 

Femke Uiterwijk 

niet. Tinie Jaspers zat namelijk 
gewoon als leerling bij mij in de 
klas. 
Hierbij stuur ik u een overzicht 
van de leraren en leerlingen, die op 
de foto staan. Ik heb daarbij namen 
vermeld, waarvan ik zeker weet, 
dat ze juist zijn. Misschien zijn er 
anderen, die een aantal van de ove
rige namen kunnen invullen. 

Met vriendelijke groet, 

H. B. J. Schuld 
Grote Beer 16 
1622 ES Hoorn 
0229-244203 

Er kwam ook een briefje binnen 
van Jos van der Lee, die op de klas
sefoto zijn tante Diny, nu me
vrouw Pronk-van der Lee, wonen
de in De Goorn, herkende. Deze 
mevrouw wist ook nog enkele 
namen, die ik in het onderschrift 
cursief zal zetten. 

1956, op de tribune van Hollandia. Op de voorste rij v.l.n.r.: Dekker, Holtkamp?, mevr. Holtkamp, mevr. Willems, v.d. Berg, 
onbekend. 
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V.l.n.r. staand: 1. Dhr. Willems 2. Wim Holtkamp, zoon van de directeur 3. Jan Tromp, 4. Simon Vijn (uit Blokker), 5. onbekend 
6. Diny van der Lee (uit De Goorn) 7. Anny Sijm (uit Westwoud) 8. Jaap Schaap (uit Noorddijk/Ursem) 9. onbekend 
10. Joop/Johan Overbeek ll. Joke Dekker (dochter van de leraar wiskunde) 12. een jongen Loos (uit Wognum) 13. Dhr. Van Rooyen 
14. Leo Weel 15. Tinie Jaspers 16. Dhr. Dekker 17. Kees Kuip (uit Wognum), 18. Dhr. Stuijfbergen 19. onbekend. Zittend: 
20. onbekend 21. onbekend 22. John Lamers 23. Adje Biezen 24. Henri/Harry Schuld 25. Huub Willems 26. Gerard de Haan. 

Eindexamenklassen Aloysius 
MULO examenjaar 1952 

De volgende brief van Jan de Vries 
gaat over persoonlijke herinnerin
gen aan zijn schooltijd. Ik vind ze 
ook leuk om te lezen en ik heb niet 
eens op die school gezeten. Maar 
de ouderen onder ons 'tobben' 
allemaal met zulke overdenkingen. 
Is het niet? Voor het geval u terecht 
denkt, dat ik mij er dit keer met 
een '.Jantje van Leiden' vanaf maak: 
twee binnengekomen brieven 
publiceren en het artikel 'Men 
vraagt ons' is af, plaats ik nog twee 
foto's, waar ik alleen een onder
schrift voor behoef te bedenken. 
Nee, dit keer bent u aan de beurt 
om 'in de pen te klimmen' of mij 
te bellen/te e-mailen als u iets te 
melden heeft over bijgaande foto's. 

(zie op blz. 50, in het colofon 
onder het kopje 'redactieadres') 

Aloysius Mulo 
Enige jaren geleden mocht ik de 
laatste rëunie van de Aloysiusmulo 
mede organiseren. De bijeenkomst 
was een geweldig succes met deel
nemers tot 80 jaar oud. Toch 
maakte behalve de ontmoeting 
met mijn eerste vriendinnetje, de 
bijeenkomst met mijn oud-klasge
noten weinig indruk na zoveel jaar. 
Dat was heel anders bij het zien 
van de foto van het lerarencorps in 
het artikel in Oud Hoorn van 15 
maart 2008. Een lawine van herin
neringen daalde op mij neer. 
De heren zien er jonger uit dan ik 
mij herinner, hoewel de foto tij
dens mijn verblijf op de school is 
genomen. In die tijd vond ik waar-

schijnlijk iedereen boven de veer
tig oud! 
De directeur, de heer Holtkamp, 
oogt veel slanker dan zijn bijnaam, 
Blubber, doet verwachten (zie foto 
vorige kwartaalblad, pag. 38). Dat 
hij dik was, is niet verwonderlijk, 
want hij was een eeuwige snoeper. 
Hij gaf in onze klas Bijbelse 
Geschiedenis. Ik herinner mij nog 
een rijmpje dat hij ons leerde om 
de Egyptische plagen te onthou
den: "bloed en kikker, mug en 
prikker, pest en puist, hagel druist, 
regen, dikke duisternis, dood die 
het eerst geboren is". De les was op 
maandagmorgen het eerste uur. 
Hij nam met twee kranten plaats 
op de katheder en leerde ons dat je 
door de advertenties van De 
Gruyter en Simon de Wit te verge
lijken, goedkoop boodschappen 
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kon doen. Met het door hem en de 
klas samengestelde lijstje werden 
de twee Hoornse jongens, Kees 
Hart en ik, dan de stad ingestuurd 
om de boodschappen te doen. Die 
brachten we daarna naar het huis 
van de heer Holtkamp aan de 
Draafsingel en daar werden we 
door mevrouw Holtkamp rijkelijk 
beloond met een hand fondantjes. 

Daarna brachten we verslag uit aan 
de directeur en inden ook bij hem 
fondant of anders pepermunt. Het 
vervolg was altijd wat pijnlijk, 
want daarna moesten we ons mel
den in de klas van de heer Dekker 
(Rooie Arie), die dan al lang bezig 
was met zijn natuurkundeles. Die 
vond onze strooptochten afschu
welijk. Voor Kees was het geen 
bezwaar; die heeft met zijn Mulo A 
en B carrière gemaakt in het 
Natuurkundig Laboratorium van 
Philips. Overigens waren de lessen 
nogal theoretisch, een practicum 
ontbrak op school. Eén keer kwam 
de leraar de klas binnen met iets 
in zijn hand: de bol en ring van 
's Gravensande. We gingen er echt 
voor zitten; nu zou het gebeuren. 
Echter, hij zette de ring op de lesse
naar en liet zien, dat de bol erdoor 
kon. Toen vertelde hij dat als je de 
bol verwarmde met een bunsen
brander, die hij wel liet zien maar 
niet aanstak, deze door uitzetting 
niet meer door de ring kon. Einde 
demonstratie. Toch heb ik altijd 
genoten van zijn lessen! 

Dat was anders met zijn collega 
Van Iersel (Pukkie) die wis- en 
aardrijkskunde gaf Deze aartspuz
zelaar leerde ons in zijn lessen alle 
ins en outs van zijn adagium: "Wie 
zijn gemak niet zoekt, is lui". 
Tijdens proefwerken zat hij op zijn 
lessenaar breeduit achter de krant 
en brandde dan met zijn sigaar 
kleine gaatjes in het dagblad om te 
controleren of er niet gespiekt 
werd. 
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De heer Willems gaf Frans en was 
op en top een heer die met zijn 
keurige zwarte hoed op op een 
indrukwekkende wijze zijn rijwiel 
bereed. Bij sneeuw en ijs ging dat 
niet. Dan liep hij ernaast, als de 
dood om te vallen, zoals hij zelf 
bekende. 
Wie altijd wandelde, was de heer 
Stuijfbergen, leraar Engels. Hij kon 
op onnavolgbare manier zwaaien 
met zijn onafscheidelijke wandel
stok. Ik probeer het weleens met 
een paraplu, maar het lukt me niet 
echt. Hij kon op een ironische 
manier iedereen op zijn plaats zet
ten; stemverheffing was nooit 
nodig. Ik woonde op de Koe
poortsweg tegenover hem. En na 
schooltijd liepen Kees Besseling en 
Nico Schipper altijd met me mee 
voor ze op de fiets naar Zwaag en 
Wognum vertrokken. Urenlang 
stonden we dan voor Stuijfbergens 
huis te ouwenelen; hangjongeren 
avant la lettre. Hij ergerde zich 
daar aan en kwam wel eens naar 
buiten om te vragen of we niet aan 
ons huiswerk moesten. 
Theo was een geweldige leerling, 
maar niet zo sportief Eén zomer 
kregen we van de heer Schröder 
zwemles in het Witte Badhuis. 
Theo kon niet zwemmen en druk
te zich. Toen hij twintig was, is hij 
met een kano omgeslagen op het 
Hoornse Hop en verdronken. Zijn 
broer Piet herinner ik me nog van 
een spel dat we in de pauze wel 
eens speelden. Eén jongen stond er 
met zijn hoofd in zijn arm tegen 
de muur. De andere hand hield hij 
onder de oksel met de palm naar 
buiten. Een kring jongens stond er 
omheen. Eén ervan gaf een zo hard 
mogelijke klap tegen de onbe
schermde hand. Het slachtoffer 
moest dan raden wie het gedaan 
had. Nou, als Piet het met zijn 
bouwersknuist was geweest, dan 
wist je dat drie dagen later nóg. 
Kapelaan Herzberg was een aardi
ge man, die wat moeite had met de 

orde, evenals de heer Van Rooyen. 
De laatste kreeg toch een hele klas 
met Westfriezen stil, toen hij voor 
de kerstvakantie met prachtige 
stem Duitse kerstliedjes voor ons 
zong. 
We hebben ook nog les gehad van 
de heer Damhuis. Die woonde op 
de Nieuwendam in zo'n groot 
huis, dat hij op de motorfiets van 
de hal naar het achterhuis reed (zei 
hij). Hij werd opgevolgd door de 
heer Van de Berg (de Beer) de man 
met de ijzeren discipline, waar 
iedereen een beetje beducht voor 
was. 
Je onthoudt natuurlijk wat ondeu
gende dingen van zo'n school, 
maar in wezen kregen we een 
goede opleiding. Ik herinner mij, 
dat we in de zomer naar de haven 
gingen om een vreemde taal te 
spreken met bezoekers daar! 
Veel dingen waren seizoen - of 
klasgebonden. Een vaste trip voor 
de examenklassen was een excursie 
naar vliegbasis Leeuwarden. 
Waarom weet ik niet. Misschien 
omdat een zoon van de directeur 
piloot was? 
In de winter skieden we op onze 
hurken van het talud van de Hoge 
Vest het ijs op. Of we gooiden 
elkaar eraf Zo ben ik eens naar 
beneden gezeild en kwam met 
mijn stuitje op de beschoeiing 
terecht. Van pijn ben ik dansend 
thuisgekomen. 
In de zomer dreven tijdens een 
warme periode dooie vissen in de 
gracht. We pikten er aan de walle
kant wat uit het water en smokkel
den ze de school binnen. Dat werd 
in de klas geen kussen - maar een 
vissengevecht. Toen de leraar bin -
nenkwam, was het weer rustig, 
maar op de muren vormden 
schubben visafdrukken, die er nog 
enige tijd op hebben gestaan. 
Overigens had de heer Holtkamp 
een even doeltreffende als eenvou
dige manier om de dader van' 
rumoer' te vinden. Hij liep alle 



banken langs en vroeg of jij het 
gedaan had. Als iedereen nee had 
gezegd, vroeg hij het niet aan de 
laatste leerling, maar zei tegen die 
pechvogel: "Dan heb jij het 
gedaan" en gaf hem meteen een 
flinke oorvijg; zaak gesloten. 
Tijdens een ijsperiode was er weer 
eens zo'n rondgang door de klas. 
Tot zijn verbazing zei ik dat ik het 
wél gedaan had. Ik werd op staan -
de voet geschorst en hij ging verder 
met zijn rondgang door de klas. 
Tot ieders verbazing zei Emma 
Kroon ook dat ze het gedaan had. 
Ook geschorst dus. We hebben 
samen een leuke dag gehad! 
Eens heb ik voor mijn leven moe-

ten rennen. De VOC-pakhuizen 
werden in die tijd grondig geres
taureerd. De muren en plafonds 
waren eruit. Tijdens een tussenuur 
zwierven we door het gebouw en 
werden door een woedende bouw
vakker weggejaagd. Ik zat op dat 
moment al in de nok van het 
gebouw en achtte het raadzaam er 
maar even ongezien te blijven zit
ten tot het gevaar geweken was. 
Toen ik wat later naar beneden 
kwam, werd ik ontdekt en de man 
dacht dat ik opnieuw naar binnen 
was gegaan. Hij rende vloekend 
achter mij aan. Op de gele brug 
(Pakhuisbrug) merkte ik, dat hij 
me bijna te pakken had. Ik rende 

Wie weet wie deze man is? 

richting Muntstraat en zette me in 
volle vaart af tegen de muur van 
het snoepwinkeltje dat daar des
tijds op de hoek was gevestigd en 
schoot de Gravenstraat in. De 
zwaargebouwde achtervolger kon 
die hoek niet maken; ik was gered! 
Zoals het met een lawine gaat, 
wordt de stroom herinneringen al 
schrijvend steeds groter; sportda
gen, feestavonden in de schouw
burg, een schoolreisje, toestanden 
in het fietsenhok. .. ga maar door! 

Leuke herinneringen, leuke tijd, 
veel geleerd. Bedankt heren! 

Collectie Peter de Groot. Deze foto is in 1966 gemaakt. Wellicht roeit de man zijn bootje langs de Bierkade, gezien de weerspiegeling van de 
huizen in het water. Wie weet het beter? 
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150 jaar Vrijmetselarij in Hoorn 

Honderdvijftig jaar geleden ont
vingen de broeders van Loge 'West 
Friesland' vanwege de Groot
meester Nationaal, Prins Frederik 
der Nederlanden, hun constitutie
brief uit handen van de toentertijd 
bekende Nederlander en boven -
dien Vrijmetselaar, Jacob van 
Lennep. 

Anno 2008 voor de maçons uit ons 
gewest een goede reden dit jubi
leum uitgebreid te vieren met 
onder andere de uitgave van een 
jubileumboek. 

Loge West Friesland heeft zich in 
haar bestaan over het algemeen 
mogen verheugen in een positieve 
belangstelling van de Hoornse 
gemeenschap. Tijdens de open 
monumentendagen wordt haar 
statige gebouw aan de Binnen
luiendijk 2 dan ook altijd goed 
bezocht. Het jubileumboek, dat 
medio oktober van dit jaar het licht 
zal zien, biedt echter méér dan een 
kijkje achter de imposante gevel. 

Met als richtsnoer de Delphische 
spreuken 'Ken Uzelve' en 'Niets 
teveel' lieten meerdere meesters 
hun gedachten gaan over het wel 
en wee van de Loge in heden en 
verleden. Er wordt niet alleen aan -
dacht besteed aan de geschiedenis 
van de Loge maar ook aan zaken 
als motivatie, buitenlandse be
trekkingen en aan dat waar men 
zuinig mee om wil gaan. In het 
boek worden afbeeldingen opge
nomen van originele, nog nooit 
gepubliceerde, documenten ter
wijl kleur- en zwart/wit-foto's iets 
van de sfeer laten zien en van 
belangrijke voorwerpen en attri
buten. 
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Een Jubileumboek van Loge 'West 
Friesland 'zou niet kompleet zijn 
als er ook niet aandacht gegeven 
werd aan zelfspot, vrolijkheid en". 
'Het geheim van de Vrijmetselarij?' 

Ofschoon de oplage beperkt 
gehouden wordt, zullen voor de 
lezers van 'Oud Hoorn' vijftig 
exemplaren gereserveerd worden 

C.G. Klaarhamer 

die te bestellen zijn door overma
king van€ 20.- p.s. (incl. verzend
kosten en subsidies) op bankreke
ning 58.64.22.633 t.n.v. Thesaurier 
L.WF te Medemblik. 

Aan de Binnenluiendijk in Hoorn staat het pand waar de West-Friese loges bij elkaar 
komen. 



In memoriam Jan Plekker (1935-2007) 

'Met Jan Plekker uit Medemblik' 
Aanvankelijk begon een telefoon
tje van Jan op deze wijze, waarbij 
de achternaam met klem werd uit
gesproken, met een licht rollen
de r. 
Naderhand werd het een zachter 
gesproken 'Rob, met Jan.' Vaak 
gevolgd door een 'Zeg, ik heb nog 
eens nagedacht over .. .' 

Hoewel ik Jan in mijn tienertijd op 
een foto uit 'de Zaanlander' aan de 
muur had hangen, stijlvol gestrekt 
naar de rechterbovenhoek van zijn 
heiligdom, heb ik hem pas vele 
decennia later in het echt ontmoet. 
Vanaf het moment dat we zo'n tien 
jaar geleden startten met de ver
taling van de Kroniek van Velius 
kwamen we elkaar regelmatig 
tegen. 

We hadden de taken verdeeld. Ik 
zou de vertaling herzien en Jan 
ging er dan mooi en leesbaar 
Nederlands van maken. Als er 
weer een stuk klaar was, drukte ik 
dat af en stuurde dat naar Jan, die 
de tekst verder bewerkte. Zijn wij
zigingen bracht hij op de uitdraai 
aan met een uiterst ftjn schrijvende 
balpen, in een minuscuul maar 
prima leesbaar handschrift. Voor 
het moderne medium computer 
was hij niet te vroeg geboren, hij 
zag daar bewust van af Al snel 
zocht Jan versterking bij zijn werk 
en die vond hij in de persoon van 
Herman Lansdaal. Ze werkten bij 
Herman thuis, want die kon wel 
overweg met de pc. We grapten 
wel eens over de samenstelling van 
dit basisteam: drie Zaankanters die 
de Hoornse kroniek van Velius 
voor de Vereniging Oud Hoorn 
zaten te vertalen. 

Jan Plekker 

Jarenlang was hij voor mij een 
nauwgezette en hardwerkende 
man, die gestaag doorwerkte, niet 
gauw tevreden was en dan ook 
voortdurend aan de tekst bleef slij
pen. 
Op de bijeenkomsten met de hele 
projectgroep was hij soms opval
lend stil, maar dat doorbrak hij 
vaak opeens met komische, ook 
hilarische opmerkingen, waarbij 
hij theater niet schuwde. 
De laatste twee jaar pas, toen de 
vaart er goed in kwam en de eind
datum echt gehaald moest worden, 
leerde ik eigenlijk Jan pas goed 
kennen. We werkten vanaf toen 
bijna dagelijks samen aan de ver
volmaking van de vertaling; bij mij 
thuis. U begrijpt wel waarom. Van 
's ochtends negen - wat, naar mij 
pas later bleek, voor Jan ontzéttend 
vroeg was - tot een uur of vier 
waren we dan geconcentreerd 
bezig. De tijd vloog. 
Tussen de middag gingen we aan 
tafel en hadden we het over ande
re zaken dan Velius. Zo hoorde ik 
na verloop van tijd ook over zijn 

Rob Resoort 

kinderen, kleinkinderen en andere 
dierbaren uit zijn leven. 
Uiteraard kwamen de verrichtin
gen van MFC (met zoon Luiten op 
doel) en clubs uit de eredivisie ter 
sprake, evenals zijn belevenissen als 
regisseur in Hauwert. 
Maar daarnaast ook vele andere 
onderwerpen, in soms diepgaande 
gesprekken, waarbij hij achter
overhangend op de stoel zijn uit
spraken met weidse gebaren bege
leidde. 

We genoten beiden van zowel de 
Velius-arbeid als de tussendoortjes. 
En vrijwel elke dag sprak Jan bij 
het verlaten van m'n huis de woor
den 'Rob, bedankt voor de ftjne 
dag'. Vaak wat overdreven gevolgd 
door 'Ik heb er weer veel van 
geleerd'. Overdreven, want we 
leerden van elkaar en haalden het 
beste in elkaar boven. 
Dat hij een ftjne dag had gehad, zal 
hij gemeend hebben. Ik had wel 
eens het idee dat hij soms wat een -
zaam was. Een kluizenaar is wat te 
sterk uitgedrukt, maar hij had er 
iets van. 
Uit zichzelf, en zo maar, legde hij 
niet zo snel contact; leek me. Ook 
met grote en luidruchtige gezel
schappen had hij moeite zo werd 
me uit onze gesprekken duidelijk: 
of hij trok zich al snel terug, of hij 
meed ze gewoon. 
Een treffend voorbeeld was de 
laatste toneelvoorstelling in 
Hauwert. Het was een mooie 
voorstelling van een stuk van 
Ayckborn, dat door de yolle zaal 
enthousiast ontvangen werd. 
Iedereen kwam naar voren, behal
ve Jan. Die zat in een hoekje te 
genieten van een sigaretje, bijna 
alsof hij er niet bij hoorde. 
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Jan was voor mij iemand met twee 
gezichten: de man die in een hem 
bekende en veilige omgeving in 
een handomdraai de aanwezigen 
kon doen schaterlachen, een optre
den dat je al gauw verbond met 
een getapte figuur, gemakkelijk in 
de omgang. 
En daarnaast de veeleer gesloten 
Jan, bijna een binnenvetter, die de 
wereld soms wat leek te ontwijken 
of die liefst van een afstandje 
bekeek. 

Bescheiden was hij ook. Toen we 
net aan onze intensieve samenwer
king waren begonnen, verscheen 
het boek over de schilder en schrij
ver Cornelis Bok, met interessante 
hoofdstukken van Cees Bakker, 
John Brozius, Ruud van der Pol én 
Jan Plekker. Jan staat ook genoemd 
als eindredacteur van dit mooie 
boek. Ikzelf zou het vermeld heb
ben in de beknopte biografie ach
terin deel 2 van Velius' Kroniek. 
Maar Jan laat het onvermeld, even -
als zijn voetbalboeken trouwens. 
Dat kan hij niet vergeten zijn, want 
hij had een fenomenaal geheugen. 
Dat was een groot voordeel als je 
zo lang bezig bent met een ver
taling Hij herinnerde zich altijd 
hoe we eerder met iets waren 
omgesprongen en kon zo'n passage 
vrijwel uit zijn hoofd reproduce
ren. Hij wist ook altijd precies 
waar iets stond, waar ik de Crl-F
toets moest gebruiken. 

Bij de presentatie van het boek 
wilde hij niet aanwezig zijn. Hij 
wist toen een paar weken dat het 
noodlot had toegeslagen: hij was 
ziek, maar voelde fysiek nog niet 
dat het zó ernstig was. Iets benam 
hem het genoegen lovende reacties 
op zijn jarenlange vrijwilligers
werk in ontvangst te nemen. 
Jammer, want hij had het als één 
van de meest constante drijvende 
krachten, meer dan verdiend. 
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Aan je werk houd je meestal geen 
vrienden over; ik heb er slechts 
goede bekenden aan overgehou
den. Na vele jaren vertaalarbeid 
aan Velius' Kroniek, en dus vooral 
door de laatste twee jaar, heb ikzelf 
het gevoel iemand verloren te heb
ben die ik een vriend zou durven 
noemen. Slechts een gebaar op een 
van mijn laatste bezoeken duidt op 
een wederzijds gevoelen, toen hij 
me opeens bijna omarmde toen 
ik zijn huis verliet, en me daarna 
een ferme slag op mijn schouder 
gaf 
Hoe dan ook, ik zal hem erg mis
sen. 

Aan het einde van mijn toespraak 
in het crematorium heb ik het vol
gende verzoek aan de aanwezigen 
gedaan: 'Na zijn arbeidzaam leven, 
op school en op vele terreinen 
daarbuiten, zullen we ons Jan blij
ven herinneren als een beminnelij
ke, markante en veelzijdige man. 

Mag ik u vragen voor deze 
bescheiden man nog éénmaal te 
applaudisseren, voor Jan als mens, 
voetballer, toneelman, etc. en pos
tuum ook voor zijn geweldige bij-

drage aan Velius' Kroniek'. Een 
luid en lang applaus volgde. 

Tot slot nog één beeld van Jan. Als 
men hem gevraagd zou hebben 
om de naar zijn idee mooiste of 
indrukwekkendste passage uit 
Velius voor te dragen, was hij met 
de volgende, korte passage uit het 
jaar 1602 gekomen: 

Ambassadeurs van Sumatra naar 
Hoorn 
In Hoorn arriveerden in deze tijd 
uit Oost-Indië ook enige ambassa
deurs van de vorst van Atjeh op 
Sumatra, vroeger Taprobane 
genoemd. Zij werden hier enige 
dagen door de bewindhebbers en 
magistraten zeer feestelijk ont
haald en rondgeleid om de stad te 
bezichtigen. Toen gingen ze weer 
naar Haarlem waar zij wachtten op 
de eerste schepen die naar Oost
Indië afvoeren en reisden toen 
weer naar hun land. 

Rob Resoort (links) en Jan Plekker buigen zich over de teksten van Velius. 



In dit pand o-p de hoek van de Du insteeg en he: G~ re .\'oord was j arenlang lunchroom De Foko gevestigd. De naam Foko was 
ontstaan door de samenvoeging van de namen 1 eioenaren: For1 ' en Kolder (Foto: collectie ierop). 
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OORN VJERANDJERDJE 

Nog niet zo lang geleden zag het stuk tussen het Jeudje 
en de Vollerswaal er heel anders uit dan nu. Op de ene 
hoek stond het pand, waarin garage De Wadden en later 
Zentveld en Van Breem~n eind jaren '60 gevestigd was. 
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Femke Uiterwijk 

Op de onderste foto links nog net zichtbaar. Op de ande
re hoek stond een laag gebouw: in 1903 daar neergezet 
o.l.v. stadsarchitect Van Reijendam als nieuwe bergplaats 
van de Gemeente. 
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