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Oud Hoorn 
Opgericht 7 juni 1917. 
Artikel 2 der statuten, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 25 november 1989 
en vastgesteld bij notariële akte van 12 februari 1990: "De vereniging stelt zich ten doel het 
behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad 
Hoorn, een en ander in de ruimste zin". 
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Bij de voorplaat: 
Op vrijdag 3 mei jl. werd een plaquette met bijbehorende tekst geplaatst aan 
de voorgevel van Grote Oost 6 ter ere van twee Hoornse verzetsvrouwen, 
Aaf Dell en Dieuw van Vliet. Zij boden daar tijdens de oorlog 40-45 een vei
lig schuiladres aan verschillende onderduikers. 

Foto's en illustraties: 
Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Museum van de twintigste eeuw, Fam. 
Blokker, L. Faber, Fam. Hellingman, K..J. van de Hoek, A. v. Papenrecht, 
Fam. Scherpenhuyzen, F. Uiterwijk, P. v.d. Waal, H. de Weerd, G. v.d. Ze!, 
A. v. Zoonen. 

Volgend nummer en inleverdatum kopij: 
Het volgende nummer (18e jaargang nr. 3) zal omstreeks 15 september 1996 
verschijnen. U wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 
1 mei a.s. in te leveren bij het redactie-adres: 
H.A. Lansdaal, Eikst raat 30, 1623 LT Hoorn. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 21 55 97). Geopend: het gehele jaar, maandag tjm 
vrijdag van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is geves tigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1 
tel. 0229 - 25 22 00. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten, 
Postbus G03, 1620 AR HOORN 
De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
Avondopenstelling elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.00-
22.00 uur, behalve in juli en augustus. 
Tussen 12.30 en 13.30 en ná Hi.45 uur kunnen geen stukken meer worden aan
gevraagd. 
Door het archief verricht onderzoek f 19, 10 per half uur; fotokopieën f 0,95. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van boeken uit de bibliotheek 
(niet alles wordt uitgeleend) is gratis. 



Waterschap steunt initiatief van Oud Hoorn 

Plaquette aan gevel Grote Oost 
eert bijzondere Hoornse vrouwen 

HOORN. Meer dan een halve eeuw nadat zij de oorlog 
'40-'45 hadden overleefd kregen twee Hoornse vrouwen 
alsnog erkenning voor hun moed en onverschrokken
heid tijdens de Duitse bezetting. Met een bronzen pla
quette aan de voorgevel van Grote Oost 6 werd Dieuw 
van Vliet en Aaf Deil posthuum een late maar bijzonde
re hommage gebracht. Daartoe had het bestuur van 
Oud Hoorn vorig jaar het initiatief genomen. 
Aanleiding ervoor was een publikatie in het kwartaal
blad van 15 maart '95 dat in brede kring opzien baarde. 
Hoorn was niet of nauwelijks op de hoogte geweest wat 
beide vrouwen in de jaren '42 en '43 hadden gedurfd. In 
de conciërgewoning van het toenmalige Waterschap 
Drechterland achter Grote Oost 6 hielden zij jonge stu
denten en andere onderduikers verborgen onder het 
oog van de Duitsers die aan de voorzijde de 
Ortskommandantur bezetten. Het was levensgevaarlijk 
geweest. Tante Aat en tante Dieuw, zoals ze genoemd 

door Herman Lansdaal 

werden, lieten echter geen angst blijken. En ze versaag
den niet, ze hielpen waar ze konden. 
De oproep in het kwartaalblad van juni vorig jaar om 
beide vrouwen "voor altijd" te eren sloeg aan. Vooral het 
Waterschap Westfriesland liet waardering voor het idee 
blijken. Het bestuur zegde ook royale steun toe. Het 
heeft een belangrijk deel van de kosten voor zijn reke
ning genomen. De betrokkenheid van het waterschap 
met wat zich destijds achter het Drechterlandse Huis 
had afgespeeld was daaraan uiteraard niet vreemd. 

Onthulling 
Vrijdagmiddag 3 mei j.l. onthulde Dick Deil, een neef van 
tante Aaf, de plaquette van beide vrouwen door een gor
dijntje aan het historische pand weg te trekken. Een 
fraai werkstuk van de Hoornse kunstenares Thea van 
Lier werd zichtbaar, een brons van ingetogen kijkende 
vrouwen, zoals zij oogden pal na de bevrijding. Vooral 

Het plechtige moment van de onthulling. Dief~ Deil heeft het gordijntje voor de plaquette weggetrokl~en: "de tantes "-in-brons worden zicht
baar. 
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Leo de Zoeten tijdens zijn toespraak op het bordes van /lel water
schapslwntoor. Mede-onderduiher-van-toen Jo Deil geef/ 111ggesteun. 

Aaf Deil draagt wat zij meemaakte in het concentratie
kamp Ravensbrück nog zichtbaar met zich mee. 
Voor haar neef Dick herleefde die middag wat hij als 15-
jarige jongen driemaal in de week voor de onderduikers 
deed . Klein van stuk als Dick was lieten de Duitse wacht
posten de Hoornse jongen van de Nieuwendam gena
diglijk passeren als hij zogenaamd op weg was naar zijn 
tante Aaf. In werkelijkheid smokkelde Dick shag, lectuur 
en andere zaken naar binnen. Alles voor de onderdui
kers. Hij zegt eigenlijk nooit bang te zijn geweest. "Het 
ging vanzelf, die wachtposten legden me geen strobreed 
in de weg. Och, er vvaren ook goede Duitsers." 

Twee oud-onderduikers 
Er was veel belangstelling voor de onthulling, het Grote 
Oost was tijdelijk afgezet. Tot de genodigden behoorden 
onder meer twee onderduikers van toen, Leo de Zoeten 
uit Hilversum en Jo Dell van Leersum. De anderen zijn 
allen overleden. Bovendien was mevrouw Gré Woudstra 
er, de weduwe van Willy Wouclstra die samen met ande
re joodse landgenoten in Hoorns achterhuis onderdak 
had gevonden. 
De plechtigheid aan de straatzij de duurde zo'n 20 minu
ten. Daarbij herinnerde voorzitter Ton van Weel van 
Oud Hoorn in zijn inleiding aan de voorgeschiedenis. 
"De historie van wat zich hier heeft afgespeeld mag niet 
vergeten worden. Keien van vrouwen waren het, voor 
wie we diep respect kunnen hebben. Met dit eerbetoon 
kunnen we goed maken wat tot dusver is nagelaten. Oud 
Hoorn wil er mee aantonen ook de jongste geschiedenis 
van de stad levend te willen houden". 
Van Weel dankte het bestuur van het waterschap voor 
de spontane medewerking en prees en passant de 
beslissing om de eeuwenoude panden Grote Oost 2,4,6 
alleen aan de gemeente te willen verkopen. "De beste 
garantie om daarmee een bestemming te kunnen geven 
aan het Drechterlandse huis di~ geen geweld doet aan 
de historie in het hart van Hoorn." 

Historisch document 
Leo cle Zoeten sprak mede namens zij n oude "maatje" Jo 

52 

Del l, die als onderduiker Min 10 genoemd werd vanwege 
de sterkte van diens brilleglazen. Niet zonder emotie 
gewaagde De Zoeten van "de tantes" aan wie de onder
duikers hun leven te danken moeten hebben gehad. Hij 
herinnerde aan de bescheidenheid van beide dames, 
voor wie hulpvaardigheid zo heel gewoon was. "Zelf 
zouden ze niet eens zo'n blij zijn geweest met dit eerbe
toon, maar als historisch document is deze plaquette 
echter van bijzondere waarde." De Zoeten trok een 
parallel tussen hun oorlogsjaren en het huidige tijdsge
wricht dat ook vol geweld is . "Moge deze plaquette een 
aansporing zijn voor iedereen zich te weer te stellen 
tegen vervolging en moord wegens ras en geloof". 
Namens het waterschap stelde vice-dijkgraaf P.A. Roele 
vast dat een eerbetoon als dit niet alleen de rijke 
geschiedenis van een historisch huis en als water
schapskantoor levendig houdt "maar ook een episode 
die nooit vergeten mag worden. Wij hebben hier graag 
aan meegewerkt." 

w 

r 

Bewonderaars legden onmiddel/ijf~ na de onthulling bloemen 
onder de plaquette aan de gevel van het Grote Oost 6 



De onthulling uan de plaquette aan hel Gro1e Oosl trok grote belangstelling uan de beuollling. Poli/ie zette de straat af. 

In het Achterhuis 
Tijdens een druk bezette ontvangst in het 
Drechterlanclse huis maakten velen van de gelegenheid 
gebruik een bezoek te brengen aan de voormalige con-

Tijde11s de ontva11gs1 in het Drect1ter/andse !wis 011derhield oud

onderduiker Leo de Zoe1e11 z ic/1 met mevrouw Gré Woudstra, wedu
we uan Willy Woudstra, die er ooi? als onderduiker zat. 

Oud-lwisarts Jo Del/ (linl?s) terug op belu:nd terrein same11 met Dich 
Deil, die als I S-jarige voor het contact met de 011derduiJ?ers zorgde. 

ciërgewoning, waar de onderduikers haast op de lip van 
de Duitsers zaten. ln het Hoornse achterhuis zi jn nu een 
kantine en kantoorruimten ondergebracht. Hoe men 
hier met zeven tot tien man gedurende een kleine ander
half jaar heeft kunnen bivakkeren was voor menigeen 
anno 1996 een raadsel. 
"Dat ging toch wel" zei Jo Deil, "we speelden kaart, 
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lazen, damden, schaakten, deden werkjes voor de tan
tes of voor zuster Moereels van het ziekenhuis. We haal
den wel bonen af en schilden piepers. Ja, je moest je 
toch zien te vermaken. En je kon tenslotte altijd nog een 
dutje doen." 
Diezelfde avond van de 3e mei wijdde Van Gewest Tot 
Gewest een t.v.-uitzending aan de gebeurtenis en wat er 
aan vooraf ging. Radio Hoorn en Radio Noord-Holland 
zonden vele minuten over onthulling en voorgeschiede
nis uit. De plaatselijke pers liet zich evenmin onbetuigd. 
In uitvoerige artikelen werd de bevolking geïnformeerd. 
Oud Hoorn legde er eer mee in. 

Tekst onder plaquette 

De firma Dapper en Harder heeft onder de plaquette in 
het harde leisteen van de voorgevel van Grote Oost 6 de 
volgende tekst via zandstraling gegraveerd: 

DIT DRECHTERLANDSE HUIS (1728) IS VANAF 1925 
IN GEBRUIK GEWEEST ALS WATERSCHAPSHUIS VAN 
DRECHTERLAND EN HET LATERE WATERSCHAP 
WESTFRlESLAND. 
IN DE OORLOGSJAREN HAD DE DUITSE BEZETTER 
HIER ZIJN ORTSKOMMANDANTUR GEVESTIGD. 
IN DE CONCIERGEWONING ACHTER HET HUIS 
HIELDEN DE DAMES DIEUW VAN VLIET(1887-1974) 
EN AAF DELL (1893-1975, LINKS) IN DE JAREN 
1942-1943 VELE ONDERDUIKERS VERBORGEN, 
ONDER WIE ACHT JOODSE LANDGENOTEN. 
DE PLAQUETTE HERINNERT AAN HUN MOED EN 
ONVERSCHROKKENHEID. 

Vereniging Oud Hoorn mei 1996 

Eerste bronzen werkstuk van Thea van Lier 

De plaquette met de beeltenis van Aaf Deil en Dieuw van 
Vliet is het eerste bronzen werkstuk dat Thea van Lier in 
haar artistieke carriëre gemaakt heeft. De opdracht van 
Oud Hoorn was er een "om met beide handen aan te pak
ken", zegt ze. 
De Hoornse kunstenares vindt haar schepping geslaagd, 
ze is er dan ook bescheiden tevreden over. Het heeft 
overigens lang geduurd voordat een ruimtelijk werkstuk 
als het brons van de Hoornse verzetsvrouwen ook dit 
deel van haar talent bevestigt. 

De van huis uit Brabantse (Waalwijk 1940) schildert en 
tekent al jaren. Ze komt uit een kunstzinnige familie. 
Thea zegt van zichzelf "vroeger goed te zijn geweest in 
de boetseerklas". Haar ambitie was en bleef echter schil
deren. Ze behaalde haar m.o. tekenen in 1961, volgde de 
Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam, 
werd docent aan diverse scholen in Rotterdam en de 
hoofdstad en ze deed ervaring op bij een reclamebureau 
voordat ze met Piet de Munnik en hun twee kinderen 
("we waren veel te klein behuisd") naar Hoorn verhuis
de. Thea had aanvankelijk moeite om hier te wennen, 
maar ze voelt zich intussen "meer dan thuis". 
Ze is al 1 7 jaar docent schilderen en tekenen aan een 
creativiteitscentrum in Purmerend, na aanvankelijk als 
zodanig ook in Deus Adjutor aan het Keern werkzaam te 
zijn geweest. Ze is lid van de kunstenaarsvereniging 
Hoorn en Omstreken en lid van de werkgroep Park 
Gallery. Thea van Lier vervult portretopdrachten en 
maakt vrij werk voor particulieren. Ook gemeenten heb
ben werk van haar betrokken. 
Peter de Rijcke bracht Oud Hoorn in contact met Thea, 
die evenals hij een atelier heeft in de voormalige 
Muntstraatschool. Aan de hand van een groot aantal 
foto's schiep zij zich een beeld van Dieuw van Vliet en 
Aaf Deil, leefde zich via het verhaal over beide vrouwen 
in hun situatie-van-toen in en ging eind 1995 aan de s lag 
met klei. Ze vond het spannend, bijna abstract. 
"Eigenlijk is met verf werken ook een beetje boetseren", 
zegt ze. "Modelleren in klei zit zo'n beetje tussen boet
seren en tekenen in. Het is niet echt ruimtelijk en niet 
echt vlak. Alle ruimtes moet je verhoudingsgewijs redu-
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ceren. Het was uitermate boeiend om ook met composi
ties als deze bezig te zijn. Het heeft me veel voldoening 
geschonken." 



Bestuursmededelingen door A. G.F van Weel 

Kwartaalblad 
Bij het tweede nummer van dit jaar heeft u een folder 
gekregen over de komende Oud Hoorn uitgave: "Uit de 
schemer van Hoorns verleden". Het boek dat als deel 2 
van de Hoornse Historische Reeks zal uitkomen, is 
geschreven door de heren J.P.H. van der Knaap en 
L.M.W. Veerkamp en handelt over de oudste geschreven 
geschiedenis van de stad: de jaren 1300 - 1536. 
De presentatie van het boek zal op 12 oktober in de 
Oosterkerk plaatsvinden. Nu reeds kunt u zich - tegen de 
speciale vóórintekenprijs - verzekeren van een exem
plaar van het boek door de antwoordkaart ingevuld 
vóór 1 augustus a.s. te retourneren. Alleen bij intekenen 
vóór die datum wordt uw naam opgenomen in de lijst 
van intekenaren die in het boek wordt afgedrukt. 
Het spreekt voor zich dat deze nieuw~ uitgave van uw 
vereniging warm in uw belangstelling wordt aanbevolen. 

N.B. U kunt de datum van de najaarsledenvergadering 
reeds in uw agenda reserveren: zaterdag 9 november 
1996 om 10.00 uur in de Oosterkerk. 

(Ere)leden koninklijk onderscheiden 
Zelden zal een vereniging in ons land vier van haar leden 
in hetzelfde jaar onderscheiden hebben zien worden. 
Directeur Jaap Blokker van het gelijknamige concern 
werd op 25 april in het Museum van de Twintigste Eeuw 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij kreeg deze onderscheiding vanwege zijn 
grote betekenis voor het bedrijfsleven en voor de socia
le instelling van het bedrijf, niet alleen voor zijn perso
neel maar ook voor minder sterke groeperingen in de 
samenleving. 
Vrijdagmorgen 26 april jl. werden onze ereleden JanPiet 
van der Knaap en John Lamers in de Hoornse raadzaal 
onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Dit alom geprezen tweetal kreeg de ridderorde 
door burgemeester mr. P . .Janssens opgespeld vanwege 
hun grote maatschappelijke verdiensten waarvan die op 

het terrein der grote kerkrestauraties zeker niet de min
ste zijn geweest. 
Trouw lid Rieuwert Blok kreeg, na de kerkdienst op zon
dag 12 mei, de koninklijke onderscheiding Ridder van de 
Gele graad in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. De 
heer Blok, op vele maatschappelijke terreinen actief, 
viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum als organist en 
kerkmusicus van de Evangelisch-Lutherse kerk te 
Hoorn. 

Al deze bewijzen van eerbetoon krijgen nog meer bete
kenis wanneer we bedenken dat er in 1996 slechts 960 
onderscheidingen zijn uitgreikt, 1521 minder dan in het 
jaar daarvoor. 

Onthulling plaquette aan Drechterlandse huis 
Onder grote belangstelling - de toegang tot het Grote 
Oost was tijdelijk afgesloten - onthulde de heer Dick Deil 
op vrijdagmiddag 3 mei de plaquette met tekst die ter 
ere van zijn tante Aaf Dell en van Dieuw van Vliet aan de 
voorgevel van het pand Grote Oost 6 was bevestigd. Op 
initiatief van de vereniging werd 0p die middag - in het 
bijzijn van alle nog in leven zijnde betrokkenen - door de 
Hoornse gemeenschap alsnog terecht eer bewezen aan 
deze twee moedige verzetsvrouwen die onder het oog 
van de Duitse bezetters een veilig schuiladres boden 
aan onderduikers. 
De Vereniging Oud Hoorn is veel dank verschuldigd aan 
de medewerkers van het waterschap West-Friesland, 
aan kunstenares Thea van Lier, aan het steenhouwers
bedrijf Dapper & Harder, aan de politie en de stads
wachten en aan talloze anderen die hebben bijgedragen 
tot het welslagen van dit initiatief. 

Stichting Onderzoek Joodse gemeenschappen in 
Hoorn 
In oktober 1930 schrijft de heer Groenstad te 
Amsterdam het bestuur een brief met het verzoek om 
een bijdrage in de kosten van een onderzoek omtrent de 

Erelid Jan Piet v.d Knaap krijgt zijn ridderorde opgespeld . .John Lamers hijht toe. 
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vestiging der joden in Hoorn. De heer Groenstad, ooit 
Israëlitisch godsdienstleraar in Hoorn, ontvangt na 
enige correspondentie een bescheiden vergoeding voor 
elke dag speurwerk in het gemeentearchief. De uitge
werkte vondsten zijn daarna, ondanks herhaald ver
zoek, nooit ingestuurd. 
Er is in de loop van de laatste decennia een aantal malen 
onderzoek verricht naar de historie van joodse bevol
kingsgroepen in Hoorn. Die onderzoeken betroffen 
steeds een beperkte periode. Nu heeft betrekkelijk 
recent speurwerk in het archief der Portugees-Joodse 
gemeente in Amsterdam belangwekkend historisch 
materiaal uit en over Hoorn opgeleverd, vooral over de 
16de en l 7de eeuw. Het vertalen van Hebreeuwse bron
nen blijft daarbij echter een groot probleem. 
Tegen deze achtergrond overweegt het bestuur te 
komen tot de oprichting van een stichting met boven
vermeld doel. 

Dubbele Buurt 34-36 
In de najaarsledenvergadering van 23 november 1985 
werd aannemingsmaatschappij Peerdeman onderschei
den voor het initiatief tot restauratie van de huidenpak
huizen aan de Dubbele Buurt 34-36. Nog in 1980 werd 
een plan tot sloop van deze panden ingediend bij de 
gemeente. Onze vereniging heeft daar destijds bezwaar 
tegen gemaakt, overtuigd als zij was van de historische 
waarde van dit specifieke monument met zijn zeldzame 
hijskappen. 

-

Aanschroeven onderscheiding Dubbele Buurt 34-36. 

Het heeft vervolgens ruim 10 jaar geduurd alvorens het 
bekende Oud Hoorn-schildje op de gevel werd beves
tigd: zaterdag 16 maart 1996 heeft de voorzitter in het 
bijzijn van de bewoners alsnog de onderscheiding op de 
voorpui aangebracht: 
"In 1869 is dit pand gebouwd als huidenpakhuis in 
opdracht van de firma B. Mescher. Op de plaats van 
twee woningen aan wat toen nog de Varkensmarkt heet
te, werden toen gebouwd een woning, een werkplaats en 
een droogzolder voor gewassen wol. De benedenverdie
ping werd gebruikt als "Vellenblooterij" en voor het zou
ten en drogen van huiden. 
In 1985 gerestaureerd en verbouwd tot 6 woningen 
en 3 bedrijfsruimten door aannemingsmaatschappij 
C. Peerdeman en Zn. te Zwaag. Restauratie-architect 
was Luc. Trigallez, Hoorn." 
Het moet gezegd, een indrukwekkende restauratie, ook 
wat betreft het interieur. Oud Hoorn is de bewoners 
dankbaar voor de actieve nazorg wat de onderscheiding 
betreft (zie foto). 
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Opgravingen Weeshuistuin 
De gemeentelijke archeologische dienst heeft in de 
weken van eind maart, begin april opgravingen verricht 
op het terrein van het voormalig Protestants Weeshuis 
aan de Turfhavcn. Aan de hand van de bodemvondsten 
kon worden bevestigd dat het eerste Mariaklooster -
gebouwd in 1408 - geheel uit hout was opgetrokken. De 
wanden bestonden waarschijnlijk uit vlechtwerk dat 
met leem was afgestreken. Het gebruikte hout bleek 
meestal sloophout te zijn, zo nu en dan afkomstig van 
afgedankte schepen. Verder kwam naar voren dat voor 
bestrating en funderin g nogal vaak gebruik werd 
gemaakt van runclerbotten. In het metselwerk werd een 
muntje uit 1578 gevonden dat ter datering, met opzet 
was ingemetseld. 
Het is dankzij de bereidwillige medewerking van de 
Stichting Stadsherstel dat deze gegevens naar boven 
konden worden gehaald. De door de opgravingsactivi
teiten ontstane verlaging van cle bouwwerkzaamheden 
heeft zij voor lief genomen: een prijzenswaardige mede
werking! 

Erfuitbreiding Onder de Boompjes 8 
Van de gemeente Hoorn heeft de Stichting Monumenten 
Oud Hoorn het aanbod gekregen om ongeveer 10 vier
kante meter grond te kopen aanslui tend bij het huidige 
erf van het pand Onder de Boompjes 8. Door de aan
koop zal het woongenot van de huurder toenemen. Het 
bestuur is voornemens om op het aanbod van de 
gemeente in te gaan. 
Er zal daarna overleg met de buren nodig zijn om de 
mogelijkheden van een uniforme erfafscheiding te 
bezien. 

Actie éénmalige dotatie monumentenzorg - de z.g. 
Nuisgelden 
Op 6 december 1995 heeft staatssecretaris Nuis van 
Monumentezorg (ministerie OCW) de partijen werk
zaam op het terrein van de monumentenzorg meege
deeld dat het Kabinet besloten heeft tot een eenmalige 
dotatie van f 275 miljoen ten behoeve van de monu
mentenzorg in Nederland. De staatssecretaris schrijft 
onder andere dat dit jaar een deel van de dotatie, te 
weten f 25 miljoen, beschikbaar wordt gesteld voor de 
restauratie van beschermde monumenten. "Het gelei zal 
worden ingezet voor urgente gevallen". 
De gemeente Hoorn heeft een viertal projecten aange
meld voor deze gelden. 
De Vereniging Oud Hoorn ondersteunt de gemeente in 
deze van harte en heeft de raadsleden die in Hoorn 
monumentenzorg in hun "portefeuille" hebben verzocht 
om via hun fract iespecialisten in de Tweede Kamer de 
Hoornse zaak te bepleiten. 
Oud Hoorn wacht in spanning op de resultaten van de 
lobby van Roger Tonnaer en Ed Wagemaker (PvdA), 
Anita Wagemakers (VVD), Paul Klöters (D 66), Cecilia 
van Weel en Jan Broekman (CDA) en Cees van 
Enkhuizen (Groen Links). 

Globaal bestemmingsplan Binnenstad 1982 
In het vorige nummer schreven wij naar aanleiding van 
het bouwplan Westerdijk (blz. 7) dat nu strijden tegen 
opdrachtgevers die binnen de planrichtlijnen van het 
Globaal bestemmingsplan Binnenstad van 1982 laten 
ontwerpen, strijden tegen windmolens is (zie foto). 
Het bestuur is, in het licht van het belang van deze zaak, 
in zijn archieven gedoken. Reeds in 1980 - om precies te 
zijn op 10 maart 1980 - heeft het toenmalige bestuur 
officieel bezwaar aangetekend tegen alle globale 
bestemmingsplannen voor de binnenstad, te weten: 



S/oopgat Westerdijk. 

Gedempte Appelhaven e.o., Gasfabriekstraat e.o., 
Appelhaven e.o., Karperkuil e.o. , Nieuwland e.o., 
Kerkplein e.o., Achterom e.o. en Veemarkt e.o. 
De bezwaren waren destijds uitgesplitst in een zestal 
rubrieken. Het gaat op deze plaats te ver om de brief van 
1980 geheel op te nemen, maar een aantal citaten willen 
·wij de leden niet onthouden. Zo schrijft bestuurslid Leo 
Hoogeveen, destijds secretaris , namens de vereniging: 
"Het historisch karakter van de binnenstad vertoont 
een aantal kenmerken. Zo hebben we te maken met 
"gesloten bouwblokken" met een sterke vertikale gele
ding. In deze vertikale geleding komt onder andere de 
maat van de panden tot uiting, maar ook kleine steegjes 
tussen woningen voor achterontsluitingen. Een ander 
kenmerk betreft de sterk wisselende goothoogten en het 
beeld van de huidige bouwvolumes. De globale bestem
mingsplannen bieden nauwelijks waarborgen dat de 
kenmerken van het historisch karakter gehandhaafd 
blijven". Aan het einde van deze vierde rubriek stelt het 
toenmalige bestuur vast: "Door het ontbreken van dui
delijke aanwijzingen over hoe herbouwd dient te wor
den, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de al eer
der genoemde gevelbeelden, kan een andere verstoring 
van het historisch karakter ontstaan. Het wordt moge
lijk voor meerdere panden naast elkaar op de aangege
ven minimum of maximum goothoogte te gaan zitten. 
Hierdoor wordt het gevarieerde beeld van verschillende 
dakhoogten aangetast". 
Oud Hoorn heeft haar bezwaren, overigens tevergeefs, 
tot aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland door
gezet. 
Kortom, de huidige ontwikkelingen aan de Westerdijk 
maken nogmaals duidelijk hoezeer het globale bestem
mingsplan van bina 15 jaar geleden aan herziening toe 
is. Reeds geruime tijd geleden heeft de gemeente hier
toe een Nota van Uitgangspunten voorgelegd aan ver
scheidene organisaties, waaronder Oud Hoorn. 
Sindsdien is niets meer vernomen. 

Gedoogverklaring voor drijvend terras in Appelhaven 
Begin mei heeft de gemeente Hoorn de uitbaters van 
Restaurant Bohemen aan de Appelhaven laten weten 
dat de terrasvlonder in het water door haar - onder een 
veertiental voorwaarden - gedoogd zal worden. 
Een paar van die voorwaarden zijn ook voor Oud Hoorn 
als bezwaarmakende instantie van belang. Zo geldt het 
gedogen van de terrasvlonder slechts zolang het terras 
door 'de huidige exploitanten wordt geëxploiteerd. 
Zodra de huidige exploitanten stoppen met de bedrijfs
voering van het restaurant dient de terrasvlonder 
onmiddellijk uit het water van de Appelhaven verwij
derd te worden. De opvolgende exploitanten van het 

restaurant aan de Appelhaven zijn niet gerechtigd de 
terrasvloncler in het water van de Appelhaven te heb
ben noch te exploiteren. 
Op het terras van de terrasvlonder mogen geen rekla
mes - ook niet op parasols - worden aangebracht of toe
gestaan. De vlonder mag niet worden voorzien van enige 
vorm van overkapping. 
Het bestuur heeft de gemeente laten weten diep teleur
gesteld te zijn over deze beslissing en te onderzoeken in 
hoeverre op dit moment nog stappen tegen deze ver
foeilijke ontwikkeling kunnen worden ondernomen. Het 
begrip voor de uiterst moeilijke en complexe situatie 
waarin de gemeente, deels door eigen toedoen, is 
komen te verkeren, kan niet wegnemen dat de 
Vereniging Oud Hoorn de aantasting van het historische 
stadsbeeld ter plaatse - tijdelijk of niet - scherp blijft 
afwijzen. 

En ondertussen rukken andere horeca-uitspanningen 
met onverminderde vaart op. Terrassen op de Rode 
Steen worden afgeschot, reklame-uitingen van bierbrou
wers vloeken elkaar in schreeuwende kleuren tegemoet 
en hier en daar zien we bouwsels die verdacht veel lij
ken op eerder door de politiek afgewezen winterterras
sen verschijnen; om maar te zwijgen over de grote ver
scheidenheid aan ontsierende parasols. 
Het is de hoogste tijd dat aan deze ontwikkelingen een 
halt wordt toegeroepen. 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Het stichtingsbestuur heeft, in overleg met de besturen 
van de drie participanten, besloten dat de inmiddels uit 
drie reeksen bestaande publicaties over de historie van 
de stad, voortaan zullen worden ondergebracht in de 
nieuwe publicatiestichting. Dat gebeurt eerst nadat de 
publicatiestichting Bas Baltus officieel in november van 
start zal zijn gegaan. 

De drie reeksen waarvan hierboven sprake is, zijn: 
- Historische Reeks Hoorn 
- Bouwhistorische Reeks Hoorn 
- Huizenreeks Hoorn 

De Huizenreeks Hoorn is een nieuwe serie over de 
bouw- en bewoningsgeschiedenis van kleinere panden 
in Hoorn. Het eerste 'deel à f 9,95 gaat over het pand 
nummer 17 aan het Kleine Noord. Het boekje (64 blz.) is 
geschreven door Willeke Jeeninga en uitgegeven door 
G.P. Schutz, eigenaar van de herenkledingzaak "Indian 
Summer" aan het Kleine Noord nummer 17. Het boekje 
is op dat adres te koop alsmede bij de boekhandels in de 
stad. 

Giften 
Blij en verrast werd de vereniging op 14 april toen zij uit 
de nalatenschap van de heer Hemmer 144 oude ansich
ten en foto's ontving die een goed beeld geven van de 
stad aan het begin van deze eeuw. Mevrouw M. Dik
Hemmer, dochter van de voormalig werknemer van de 
Hoornse gasfabriek en woonachtig in Ouderdijk, stond 
het foto-album van haar vader belangeloos af. Oud 
Hoorns documentatiecentrum werd in één klap een 
schat aan vooroorlogse staclsbeelden rijker. 
Van mevrouw A. Silver uit Hoorn ontving de vereniging 
drie fotokaarten, onder andere één van het J:P. 
Coenfeest uit 1937. 
Schildersbedrijf Max Polman schonk de vereniging 16 
Poortjesboeken die het eerst als tegenprestatie voor 
een subsidiebedrag ten behoeve van de uitgave: "Twaalf 
Hoornse Poortjes", had ontvangen. 
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Een persoonsbewijs, distributiestamkaarten en -bonnen 
uit de Tweede Wereldoorlog werden geschonken door 
wijlen mevrouw Alida Feller-Neefjes. 
De heer J. de Vries uit Westwoud stond het boek 
"Herinneringen aan mijn voordrachtskunst" geschreven 
door Mies van Schoten-Oosterchrist aan Oud Hoorn af. 
Tenslotte werden banden met muziek gecomponeerd 
en/of gedirigeerd door Gerard Boedijn geschonken door 
de heer Oud uit Zwaag. 

Bouwkunstcursus 1996 
Hoewel het nog vroeg in het jaar is, vereist een tijdige 
planning nu reeds dat de data voor deze cursus worden 
vastgelegd. 
Leden en niet-leden worden vanaf nu in de gelegenheid 
gesteld zich aan te melden voor deze - zich steeds ver
nieuwende - cursus die op dinsdagavond 10 september 
a.s. van start gaat. 
De cursus wordt gegeven door mevrouw Femke 
Uiterwijk die haar sporen op dit terrein ruimschoots 
heeft verdiend. Om steeds goed geïnformeerd t e zijn 
over de jongste denkbeelden, heeft mevrouw Uiterwijk 
zelf ook een cursus voor gevorderden gevolgd zodat de 
Oud Hoorn-cursisten ervan verzekerd kunnen zijn dat 
zij actueel en deskundig worden geïnstrueerd. 
De cursuskosten bedragen f 40.-, inclusief het cursus
materiaal. Deelnemers wordt verzocht dat bedrag op de 
eerste cursusavond contant te betalen. 
Wat biedt de cursus u? 
Gedurende 5 cursusavonden en 3 stadswandelingen 
wordt u ingewijd in de geschiedenis van de bouwkunst 
van Hoorn en ver daarbuiten. Veel gebruik wordt 
gemaakt van aanschouwend materiaal, vooral dia's. Een 
speciale vooropleiding is niet nodig. De cursus wordt 
gegeven in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn en 
wel op de volgende dinsdagavonden: 
- 10 september 
- 1 7 september 
- 24 september 
- 1 oktober 
- 8 oktober 

Kunt u een keer niet, geen nood: aan het begin van de 
volgende avond wordt telkens kort herhaald wat er de 
vorige keer is besproken. 
Als u wilt deelnemen, kunt u zich telefonisch opgeven 
(0229-210220) of schr iftelijk aanmelden bij mevr. 
Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. 

Gidsen 
Zaterdag 27 april hebben de gidsen van de vereniging 
hun jaarlijkse uitstapje gemaakt (zie foto). Deze keer 
ging de reis naar Alkmaar, alwaar zij ontvangen werden 
door een delegatie van het bestuur van de Vereniging 

Gidsenuitstapje Alkmaar 
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Oud Alkmaar. Bestuurslid Kees Vis, vervroegd uitgetre
den maar een paar jaar geleden nog werkzaam in het 
Westfries Gasthuis, leidde het gilde uitvoerig in en langs 
het monumentale stedelijke stadsschoon van deze door 
Alva in 1573 tevergeefs belegerde stad. 

Zomeravondwandelingen - Twintig jaar 
Stadswandelingen 
Wanneer u dit leest, zijn de Kloosterwandeling, de 
Noorderkerkwandeling en de Grote Oostwandeling 
(7 juni) alweer achter de rug. 

Massaal heeft u ingeschreven op de Jubileumwandeling 
van vrijdag 21 juni a.s. Ruim 700 leden en partners 
nemen op die avond deel aan de speciale wandel-en 
vaartocht. Door die onverwacht enorme toestroom, 
hebben de organisatoren een aantal extra maatregelen 
moeten treffen: 
- de centrale start op het Oostereiland vindt plaats in 

twee groepen: één groep wordt uitgenodigd voor 
18.30 uur, de andere voor 19.30 uur. 
op uw bewijs van deelname treft u het precieze 
moment aan waarop u en uw partner worden ver
wacht: kom a.u.b. op tijd! 

- de Vereniging Botterbehoud, de Stichting Hoornse 
Schouw en de Hoornse Watersport Vereniging stellen 
gezamenlijk 9 boten beschikbaar; 

- op het u toegezonden 'deelnamebewijs' staat uw 
groepsnummer: zoekt u bij aankomst op het 
Oostereiland a.u.b. direct de gids op met datzelfde 
nummer: u herkent uw gids aan zijn bordnummer; hij 
weet welke personen hij mag verwachten. Alsnog 
aansluiten kan zeker niet wat de vaartocht betreft. 

- volg de aanwijzingen van de gids op: hij weet op welk 
tijdstip en op welke plaats uw groep dient in te sche
pen. 

Met een beetje goede wil van alle deelnemers moet de 
vrijdagavond van de éénentwintigste juni een gezellige 
en heuglijke avond worden, Oud Hoorn waardig. 

Na de Jubileumwandeling resteren nog drie zomer
avondwandelingen: 
op 5 juli : de Bossuwandeling 
op 19 juli : de Stadswallenwandeling 
op 2 aug.: de Hoorn~buiten-de-veste-wandeling 
De start vindt steeds plaats om 19.30 uur vanaf de 
Oosterpoort. De deelname is gratis. 

Specia le boekaanbiedingen voor de leden 
Nog steeds kunnen de leden van Oud Hoorn profiteren 
van de wederzijds gunstige samenwerking tussen 
Boekhandel Stumpel en de vereniging. Lever daartoe de 
gele bon in die bij het kwartaalblad van december 1995 
zat; eventueel haalt u een nieuw inlegvel bij mevr. F. 
Uiterwijk, Grote Oost 98-100 (tel. 210220). 
Tegen inlevering van die bon bij Boekhandel Stumpel 
ontvangt u onderstaande boeken voor de helft van de 
normale winkelprijs: 

"Toen Hoorn nog oud Hoorn was" met prachtige 
foto's voor f 37,50 

- "De historische schoonheid van Hoorn" van Kerk
meijer voor f 12,50 

Ook is het Bontekoeboek van Terra Incognita dat wij 
vorige keer aanboden, nog te koop tegen de speciale 
ledenprijs van f 18,50. Zelfs het weekblad Vrij Nederland 
roemde deze speciale uitgave van de hand van Vibeke 
Roeper. 
De verkoop is tot nu toe boven verwachting geweest. 



lutherse Kerk, pronkjuweel 
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De gerestaureerde lutherse Kerk aan de Ramen is nu ook qua interieur een pronkjuweel geworden. Foto'.ç KJ. v.d. Hoek. 
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Verslag voorjaarsledenvergadering 

Beknopt verslag van de vo01jaarsledenvergadering 
Oud Hoorn, gehouden op 9 april 1996 in de 
Oosterkerk te Hoorn. 

Aanwezig: de bestuursleden A. Boezaard, A. de Graaf, 
L. Hoogeveen, mw. N. Huisman (secretaris), 
R. Kleintjes, mw. P. van Leeuwen, J. Rietvink, P. van 
der Waal (penningmeeste1J en T. van Weel (voorzitter) 
en L. Faber (later), alsmede 47 leden. 

1. Opening 
In zijn openingswoord heet de voorzitter de aanwezige 
leden van harte welkom en maakt melding van afberich
ten van de volgende leden: C. Kooijman, P.G.M.P. 
Janssens, P.G.C.M. van Loon, R. Praasterink, mw. H.M. 
van den Berg, mw. Van Cittert-Kooijman en bestuurslid 
L. Faber komt iets later. 
Voorts attendeert de voorzitter de leden op de in de 
kerk aanwezige boekenstand, die wordt bemand door 
de heer Kleintjes en mw. Th. Schekkerman. Voortaan 
zullen zij samen - daar waar mogelijk - de boekenstand 
verzorgen. Vrijwilligers hiervoor zijn van harte welkom. 
Tenslotte wijst de voorzitter de leden op de kopie van 
de ontwerpstatuten van de op te richten stichting 
Maquette Oud Hoorn. Bij punt 7 komen wij hierop terug. 

2. Verslag najaarsledenvergadering 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris 
goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag merkt de voorzitter op 
dat het bestuur heeft besloten de garantstelling van 
f 60.000,00 voor de mogelijke uitgave van "Uit de sche
mer van Hoorns verleden" te benutten. Het ligt in de 
bedoeling om het boek als deel 2 in de Historische 
Reeks Hoorn in oktober uit te brengen. De voorberei
dingen zijn in volle gang. 

3. Mededelingen van het bestuur 
Als eerste punt bedankt de voorzitter mw. Aleid van 
Papenrecht voor haar gift aan de vereniging van 
f 327,50. Bij gelegenheid van haar 50ste verjaardag had 
zij haar genodigden gevraagd een eventueel geschenk te 
gieten in de vorm van een gift aan de Vereniging Oud 
Hoorn: een loffelijk initiatief dat navolging verdient en 
waarvoor het bestuur mw. Van Papenrecht hartelijk 
dank zegt. 

Voorts wijst de voorzitter op de rubriek 
"Bestuursmededelingen" in het kwartaalblad, waaruit 
blijkt dat de vereniging op veel terreinen actief en waak
zaam blijft. 

Voor een aantal activiteiten en kwesties vraagt hij extra 
de aandacht: 
* op vrijdagmiddag 3 mei a.s. wordt de plaquette ont

huld, die op initiatief van Oud Hoorn zal worden 
bevestigd aan de voorgevel van het Waterschapshuis. 
De plaqûette houdt de herinnering levendig aan twee 
bijzondere Hoornse verzetsvrouwen: Aaf Deil en Diew 
van Vliet en is ontworpen door de Hoornse kunstena
res mw. Thea van Lier. Dick Deil, die als vijftienjarige 
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door PM. Huisman 

jongen de schakel vormde tussen het onderduikadres 
(de conciërgewoning) en de buitenwereld, zal op 
3 mei a.s. de onthulling van de plaquette verrichten. 

* binnenkort ontvangen de leden via een speciale mai
ling een uitnodiging voor deelname aan de jubileum
wandeling (inclusief een korte vaartocht) op 21 juni, 
vanwege het 20 jarig bestaan van het initiatief van 
Henk Saaltink. 

* de teleurstelling bij het bestuur was groot over de 
afwijzing van de Raad van State op de bezwaren van 
Oud Hoorn tegen het bestemmingsplan Nieuwe Noord 
e.o. 1993. Daarbij is gebleken dat het voeren van der
gelijke bezwaarprocedures een specialistische aange
legenheid is. Het bestuur heeft daarom besloten zich 
bij toekomstige procedures te laten bijstaan door een 
externe deskundige. 

* meer succes lijkt de Vereniging te hebben met de reac
tie op het kwaliteitsplan Binnenstad. 
Het bestuur heeft in haar reactie aan het gemeentebe
stuur ervoor gepleit om het historisch karakter van de 
stad als centrale toetsingspunt te nemen: versterk 
waarin je als stad sterk bent en benadruk die typisch 
Hoornse identiteit. In onze visie betekent dat: 
- investeren in kwaliteitsverbetering van winkels en 

niet in uitbreiding van het winkelareaal; 
- de vestiging van stijlvolle, ambachtelijke winkels en 

buurtwinkels bevorderen en die van winkelketens 
tegengaan; 

- verwijderen van grote neonreclameborden en uit
stallingen op de stoepen; 

- versterken van het woningaanbod in de binnenstad 
en tegengaan van leegstand boven winkels; 

- nieuwe woningbouw harmonieus laten aansluiten 
bij het karakter van de binnenstad; 

- geen winterterrassen en andere bouwsels aan de 
panelen toestaan; 

- de horeca-expàhsie aan de Rode Steen en het 
Kerkplein een halt toeroepen; 

- de overlast van horecabezoekers verminderen; 
- en goede parkeervoorzieningen aan de rand van de 

binnenstad realiseren en centrale parkeerplaatsen 
voor de fiets in de stad; 

Mede op basis van deze reactie en aan de hand van een 
evaluatie van de aktiviteiten van de stichting Bontekoe 
zal het bestuur zich binnenkort beraden op de positie 
van de Vereniging in deze stichting. 

Tenslotte vraagt de voorzitter een hartelijk applaus 
voor de vele vrijwilligers van de Vereniging, die aktief 
zijn als gids, bezorger, lid van een van de vele werkgroe
pen, redacteur, administrateur. Zij allen verdienen waar
dering voor hun inzet. 

4. Jaarverslag over 1995 
De vergadering gaat, onder dankzegging aan de secreta-
ris, akkoord met het jaarverslag 1995. · 

Sa. Financiële verantwoording over 1995 
De penningmeester, de heer Van der Waal, geeft een 
korte toelichting op de cijfers, en beantwoordt enkele 
vragen over de verschillen tussen de begroting 1995 en 



de rekening 1995 en de gevolgen voor de begroting 1996, 
met name op de onderdelen secretariaat, kwartaalblad 
en contributies. Vervolgens doet de heer Van Pruijssen 
namens de kascontrolecommissie verslag van haar 
werkzaamheden en adviseert de vergadering de pen
ningmeester décharge te verlenen. 
Na de beantwoording van de vragen wordt de rekening 
1995 goedgekeurd en verleent de vergadering de pen
ningmeester décharge. 
De voorzitter meldt bij dit punt dat het bestuur voorne
mens is 10 m2 grond achter het perceel Onder de 
Boompjes 8 aan te kopen van de gemeente Hoorn. De 
gebruikswaarde van met name de tuin zal hiermede toe
nemen. 

5b. Benoeming kascontrolecommissie 
Aangezien de heer Dijs twee jaar lid is, dient er in zijn 
plaats een ander benoemd t e worden. Vorig jaar heeft 
zich hiervoor de heer Meintjes aangemeld . De heer Van 
Pruijssen is bereid nog een jaar zitting te blijven nemen. 
De heer Meintjes is niet aanwezig, daarom vraagt de 
voorzitter of er nog meer belangstell.enden zijn voor 
deze functie. De heer Jansen meldt zich aan. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de heren 
Van Pruijssen en Meintjes te benoemen tot leden van de 
kascontrolecommissie en de heer Jansen te benoemen 
als reserve, voor het geval de heer Meintjes zijn bereid
verklaring van vorig jaar wil intrekken. Alsdan zal de 
heer Janse lid zijn van de kascontrolecommissie. 

6. Bestuurssamenstelling 
Op grond van de statuten zijn de leden L. Faber, A. de 
Graaf en N. Huisman aftredend. Alle drie bestuursleden 
hebben zich herkiesbaar gesteld. Bij de secretaris zijn 
geen tegenkandidaten ingediend. Daarop worden bij 
handopsteken de heren L. Faber, A. de Graaf en mw. 
N. Huisman voor een nieuwe periode van drie jaar met 
57 voor en geen tegenstemmen gekozen. De voorzitter 
feliciteert hen met hun herverkiezing. 

7. Oprichting stichting Maquette Oud Hoorn 
De voorzitter gaat kort in op de bewogen geschiedenis 
van de stichting Stadsplan Hoorn vanaf de oprichting in 
1993. Op 2 september van dat jaar werd de stichting 
opgericht door de initiatiefnemers de heer Jac. Buiten 
en mw. Marjan Faber-Zwart. 
In 1995 kreeg de Vereniging Oud Hoorn het verzoek om 
de maquette Hoorn anno 1650, die inmiddels een goede 
plek had gekregen in het Museum van de 20ste eeuw, 
over te nemen. Het overleg tussen Oud Hoorn en het 
bestuur van de stichting Stadsplan, bestaande uit de 
heren Bob Habes, Ben van Tartwijk, Harm Stumpel, 
Lenie de Wilde en Hans Veenboer, is naar tevredenheid 
van beide partijen afgerond. De financiële overdracht is 
helder en de lijst met roerende goederen is duidelijk. 
Namens het bestuur stelt de voorzitter nu voor de for
mele overdracht van de maquette en bijbehorende 
zaken te realiseren door oprichting van de Stichting 
Maquette Oud Hoorn, conform de .ter inzage liggende 
conceptstatuten, en de bestuursleden van Oud Hoorn te 
benoemen in deze nieuwe stichting. Met de directeuren 
van het museum van de 20ste eeuw is afgesproken dat 
de maquette in dit museum blijft staan en een aantal 
bestuursleden van de stichting Stadsplan zal als lid van 
de werkgroep Maquette Oud Hoorn de aktiviteiten 
voortzetten. 
De vergadering gaat met 56 voor- en een tegenstem 
akkoord met het voorstel van de voorzitter. 
Daarop bedankt de voorzitter de leden van het voorma
lige bestuur voor hun diensten onder aanbieding van 

een kleine attentie. Namens het voormalige bestuur van 
de stichting Stadsplan dankt de heer Ben van Tartwijk 
oud-bestuursleden en sponsors voor hun bijdragen en 
spreekt uit dat het voormalige bestuur vertrouwen heeft 
in de goede zorgen van Oud Hoorn voor de maquette. 

8. Rondvraag 
De heer W. Lips dankt het bestuur voor het initiatief ter 
nagedachtenis aan de dames Deil en Van Vliet. Verder 
heeft hij opgemerkt dat de gevelsteen, met de tekst 
"deze steen weent uit de muur" aan de voormalige syna
goge aan de Italiaanse Zeedijk is verwijderd. Hij vraagt 
het bestuur hier iets aan te doen. De voorzitter ant
woordt dat de steen korte tijd was verwijderd, vanwege 
herstelwerkzaamheden aan het pand, doch inmiddels 
weer is aangebracht. 
De heer A. de Graaf attendeert de leden op de tiende 
Open Monumentendag. In dat kader verzorgt een aantal 
gidsen van de Vereniging een tweetal wandelingen: de 
Poortjeswandeling en de Bleyswandeling. Ook dankt hij 
het bestuur namens de Evangelisch Lutherse gemeente 
voor de steun bij de restauratie van hun gebouw aan de 
Ramen. 
De heer R. Singer is blij met de overname van het beheer 
van de maquette door de Vereniging. Hij vraagt zich 
daarbij af of het nog mogelijk is huisjes te pachten. 
Volgens de heer van Tartwijk is van 80% van de grote 
gebouwen bekend door wie die gepacht zijn. Van de klei
ne huisjes niet. De heer Van Weel zegt toe dat het 
bestuur zal proberen deze informatie te achterhalen en 
daarop te bezien of het pachten van huisjes nog moge
lijk is. 
De heer Evers is blij met het herstel van de 
Koepoortsbrug, maar als het hekwerk straks dezelfde 
kleur krijgt als de hekken op de Veemarkt, dan is hij daar 
niet blij mee; hij vindt die kleur niet mooi. De heer 
Boezaard geeft aan dat de kwestie mooi of lelijk niet 
aan de orde is geweest bij het bepalen van de kleur. 
Als onderdeel van het bruggenproject is in de 
Monumentencommissie van de gemeente gesproken 
over de kleur. Voor het schilderwerk van de hekken 
aan de Veemarkt was onderzoek gedaan in het gemeen
te-archief. Daaruit was gebleken dat in bestekken van 
verbouwingen in de periode 1810-1845 sprake was van 
toepassing van een combinatie 50% zg. Fries groen en 
50% Spaans groen. ·Naar aanleiding van een bezoek 
aan de Monumentenbeurs in Amsterdam is de schilder 
Max Polman gaan experimenteren met monsters van die 
traditionele kleuren groen en zo is de combinatiekleur 
onstaan van 50% Fries en 50% Spaans groen en deze is 
toegepast op de hekken in de Veemarkt. Vervolgens 
kwam de vraag aan de orde: wat te doen met de 
brugleuningen? In de 17e en 18e eeuw waren de brug
leuningen veelal zilver of wit, vanwege het ontbreken 
van verlichting. In de l 9e eeuw kwam het groen als kleur 
naar voren. Daarom is in de Monumentencommissie 
besloten om de brug over de Draafsingel in deze kleur te 
verven. Tenslotte pleit de heer Stumpel in dit verband 
voor bijzondere aandacht voor het hekwerk van de 
bruggen. 

Hierna wordt gepauzeerd en na de pauze verzorgt de 
heer Hillebrand de Boer een boeiende en leerzame 
lezing, verluchtigd met een groot aantal dia's, over het 
thema "Industriële archeologie". Hij laat de leden zien 
dat veel van deze monumenten ten onrechte onder de 
slopershamer terecht zijn gekomen en dat de nog 
bestaande monumenten het waard zijn om behouden te 
blijven, bij voorkeur door een zinvol en nuttig herge
bruik. 
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"Japie van de smid" ging het helemaal maken 

De eeuw van Blokker, de boeiende 
historie van oud Hoorns bedrijf 

HOORN. Honderd jaar Blokker; er is geen krant die niet 
over het eeuwfeest van het in Hoorn begonnen wereld
concern heeft geschreven. Het Museum van de 
Twintigste Eeuw haakte ook gretig in op wat Jacob 
Blokker Pz. en zijn zoons ooit te koop aanboden in tien
tallen vestigingen van 's lands populaire huishoudketen. 
Er is een complete verdieping gewijd aan een nostalgi
sche exposit ie met een karrevracht aan artikelen waar
mee Blokker de huisvrouw va·n 
Holland van dienst was. De aaah-en 
oooh-tentoonstelling is nog tot 25 
augustus aan de Bierkade te zien. 

Het jubileumboek DE EEUW VAN 
BLOKKER, 100 jaar huishoudbranche 
in Nederland, geeft daarnaast een 
prachtig beeld van "hoe het allemaal 
gekomen is". Het historische stan
daardwerk is even kostelijk als boei
end. De tientallen foto's en andere illu
straties maken van de 286 pagina's tel
lende uitgave een dik plaatjesboek. De 
geschiedenis van Blokker staat, zo 
blijkt, bol van interessante feiten en 
anecdotes. 
De historie van eenmanszaak tot impe
rium laat zich beeldend beschrijven. 
Auteur Henk Povee heeft dat uitste
kend gedaan. Hij kon rijkelijk putten 
uit een roemrijke geschiedenis. Het 
boek leest als "een trein". Het kost wel 
bijna f 50.-, maar het is zeker een 
mooi bezit voor wie de historie van 
Hoorn ter harte gaat. 

Rouwkoop 

door Herman Lansdaal 

nam opnieuw de handschoen op en kon via een "rouw
koop" van f 22.500,- plek en pand aan Hoorns rondje 
behouden. De Blokker-vestiging is daar bijna 70 jaar 
later intussen ook niet meer weg te denken. 
Winkelbediende Jo Krop, die sinds 1924 in dienst was , 
beleefde er de primeur van het wegbrengen van kachels 
en bascules in een Chevrolet v rachtwagen, revolution
nair in die tijd. Het was dezelfde Krop die in de na-oor-

Vanaf het prille begin uit 1896 tot in de 
jaren '30 is het een en al Hoorn waar 
zich handel en wandel afspelen . Tal 
van plaatselijk bekende namen komen 
aan de orde, zoals van winkelbediende 
Jo Krop bijvoorbeeld en die van de 
N.V. IJzerwinkel Offringa, Hart en Co. 
In 1929, drie jaar na de dood van zijn 
vrouw, zag Blokker het tijdelijk niet 
meer zitten. Hij achtte de kansen in het 
bedrijf voor zijn vier opgroeiende 
zonen te klein. Jacob gaf daarom 
opdracht de Hoornse vestigingen te 
verkopen. Uitgerekend diens grote 
concurrent Offringa,Hart en Co. kocht 
toen via een stroman voor f 40.000,
Blokkers strategische pand hoek 
Veemarkt-Breed. Dat ging de emotione
le zakenman echter te ver. Jaap 
Blokker verzette en vermande zich, hij 

De vierde zaak van Blokker aan het Breed, het Speciaalhuis op nummer 52. Hier uitbun
dig versierd ter gelegenheid van een regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. 

62 



De nieuwe zaak van Jacob Blokker op de hoek Breed-Veemarkt, kort na de opening in 1923. De vestiging op die plaats is nog altijd een 
begrip. Van de groep voor de winkel zijn drie personen bekend: mevr. Van Hinte (midden met pothoed), Nellie Tieken, zesde van rechts en 
W. Aay met bolhoed, derde van rechts. 

Iogse jaren ('46-'47) aan de Veemarkt z'n eigen zaak 
begon. Hij sloeg spijkers met koppen toen Blokker
Hoorn de afdeling ijzerwaren uit het assortiment 
schrapte. Dat was, zo blijkt nog altijd, goed gezien. 

De uitbouw 
Op 8 juli 1931 legden de kleindochters Saapke en Nellie 
Igesz de eerste steen voor de bouw van een centraal 
magazijn aan het Nieuwe Noord. De steen zit er nog 
steeds, ga maar zoeken. Een mooie foto daarvan staat 
op pagina 57. Dat moment markeert de uitbouw van het 
bedrijf als Jaap Blokker de eerste stap buiten het ver
trouwde erf zet. Jarenlang beperkte hij zijn handel tot de 
Hoornse markten (driemaal in de week) en verkocht hij 
"van alles" in zijn winkels, maar de zakenman ging z'n 
kansen nu veel meer elders zoeken. Hij moest ook wel, 
want de bedrijven in Hoorn gingen niet meer zo voor de 
wind. Sterker nog, hoge schulden brachten de ver
trouwde Hoornse zaak zelfs op de rand van een faillise
ment. 
Blokker begon in de jaren '30 in Utrecht en vestigde ver
volgens zaken in Amsterdam en Haarlem. Weliswaar 
stagneerde de oorlog de groei, maar vanaf de jaren '50 
en in de decennia daarna sloeg de firma haar vleugels 
onstuimig verder uit. 
Nu honderd jaar later kent Blokker wereldwijd 1700 ves
tigingen, zoals in Lissabon, Parijs, Brussel, Dresden, 
Luxemburg en Madrid. In eigen land staan 450 Blokker
winkels. Er werken in totaal zo'n 15.000 medewerkers, 
de omzet van het concern bedraagt om en nabij de f 3.
miljard. De blote handen van Jacob Blokker, diens han
delsgeest en onvermoeibaar "knokken" voor de zaak die 

hij als 22-jarige zoon van een smid begon, hebben hun 
vruchten afgeworpen. 

Derde generatie 
De derde generatie Blokker, Jacob en Albert, voert intus
sen de directie. Het bedrijf laat zich nog altijd veel aan 
Hoorn gelegen liggen. Op de kop af een eeuw nadat 
grootvader Jacob zijn 4 'Goedkoope Ijzer-en Houtwinkel" 
op 25 april aan Breed 22 dankzij duizend gulden geleend 
geld van zijn vader had geopend, schonk kleinzoon Jaap 
Blokker f 75.000,- aan het Museum van de Twintigste 
Eeuw. Het kapitaal is bedoeld voor de bouw van een per
sonenlift, waaraan in het voormalige kaaspakhuis drin
gend behoefte is. Daar bleef het niet bij. 
Het bedrijf laat voor Hoorn een beeld maken van winke
lende vrouwen. Het kunstwerk zal een plaats krijgen 
dichtbij de eerste Blokker-winkel aan het Breed. Een 
ander mooi gebaar is het huurcontract van "nul gulden 
voor een ruim aantal jaren" cadeau gedaan aan het acti
viteitencentrum De Rode Luifel. In het voormalige 
Blokker-pand aan Breed 12 is sinds kort een cadeauwin
kel met kaarsenmakerij gevestigd. Daarin verkopen ver
standelijk gehandicapten nu zelf gemaakte artikelen. 
Breed 12 is destijds cadeau gedaan aan de vereniging 
Oud Hoorn, die de huur van gebruikers voortaan via de 
firma Blokker ontvangt. Op de bovenverdieping ervan 
huist al jaren het tekengenootschap Debutade. 

Ridder Jacob 
Op de dag dat hij 25 april j.l. in het museum de exposi
tie over zijn bedrijf opende, werd Jacob Blokker zelf "tot 
ridder geslagen" . De directievoorzitter ontving de 
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onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw, een koninklijke kroon op het aloude bedrijf met 
zijn nuchtere lijfspreuk "Eerst plicht, dan genoegen". 
De stichter Jacob Blokker (1874-1944) en zijn echtgeno
te Saapke Kuiper (1874-1926) bestierden behalve hun 
drukke zaken een gezin van twee dochters en vier 
zonen. De jongens, Pieter, Koos, .Jaap en Albert, zouden 
allen in de voetsporen van pa treden. Na het terugtre
den van stichter Jacob Pz. ging het concern dan ook 
Gebr.Blokker heten. De tijd van Jacobs befaamde recla
mekreet "Er is maar één (zegge 1) Jacob Blokker Pz" was 
voorgoed verleden tijd. De zoons namen de leiding over. 
Van hen werd Koos in 1936 de baas in Hoorn. Hij was 
meer dan de drie anderen "een echte Horinees", met tal 
van contacten al jaren geworteld in de plaatselijke 
gemeenschap. Koos zou van de oude zaak een moderne 
huishoudwinkel maken. Hij had veel ervaring in 
Amsterdam opgedaan. 

Koos Blokker 
Koos Blokker heeft zich echter nog geen tien jaar voor 
het bedrijf kunnen inzetten, waarval) ook nog eens de 
verlammende oorlogstijd. Aan het eind daarvan open
baarden zich ernstig lichamelijke klachten. Kort na de 
bevrijding overleed Koos Blokker, diep betreurd, slechts 
42 jaar oud. Koos was een geziene figuur in de stad. Hij 
was een sociaal bewogen man, had in de oorlog veel 
voor anderen kunnen doen en spande zich ook op ander 
gebied voor de gemeenschap in. Zo was hij in de oor
logsjaren voorzitter van voetbalclub Hollandia. In de 
jaren '20 maakte hij met zijn broers Piet en Jaap jaren
lang deel uit van roodwitte elftallen. 
Zijn dochter Sary, vernoemd naar oma Saapke, toen 
15 jaar, herinnert zich nog heel goed de verslagenheid 
om vaders dood binnen de familie, het bedrijf en in 
Hoorn. "Het zag zwart van de mensen voor zijn begrafe
nis. De politie zette de straten af. De spelers van het eer
ste elftal begeleidden met de omfloerste vlag van de 
club de baar, indrukwekkend". 
Sary, nu mevrouw Jongman-Blokker, vertelt dat haar 
vader in oorlogstijd veel artikelen ruilde voor levens
middelen. "Daarmee hielp ie vooral veel mensen, die in 
de hongerwinter bijna niets meer te eten hadden. Ik heb 
er hier veel zien komen, van heinde en ver. Als ze niet 
meer weg konden, bleven ze gewoon bij ons slapen. 
Plaats zat. Hun fietsen werden gestald bij garage 
Molenaar aan het Kleine Noord. Hij hielp ook k. p.' ers als 
Ab Vortman en Henk Kleipoel, die actief waren in het 
verzet. Op zaterdagavond liet hij mannen van de 
gemeentereiniging bij de zijdeur aan het Breed komen 
om ze boter, meel of bruine bonen in de handen te stop
pen. Moeder kreeg met nieuwjaar 1946 nog brieven van 
zakenrelaties en anderen, waarin dezen bedankten voor 
het eten dat ze toen hadden gekregen. Goeie man ·was ie, 
ja ik ben een echt vaderskind" mijmert ze. 

Hollandia-man 
Sary wijdt uit over vergaderingen en kampioensfeesten 
van Hollandia die zich in de ruimten boven de zaak aan 
Breed/Veemarkt afspeelden. Veel voetballers bleven er 
gewoon slapen, vertelt ze, zelfs scheidsrechters . Ook 
tegenstanders van Hollandia konden hier terecht als ze 
niet meer naar huis konden of wilden. Sary noemt de 
spelers van Tubantia uit Enschede. Met een van die spe
lers, Menzo Booy, heeft ze nog steeds contact, die komt 
zelfs af en toe. 
"Zondagmorgens gaf vader hier in de kamer altijd men
tal-trainingen aan de spelers, dat was heel gezellig. Ik 
ging altijd mee naar uitwedstrijden, was erg bij de club 
betrokken, heb er ook veel voor gedaan. Jammer dat het 
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Sary Blokker met haar vader Koos omstreeks 1944. Ze was een echt 
vadersMnd. 

allemaal over is, erg leuk was ons afscheid niet, zeker 
niet voor Bob". Ze verbergt de teleurstelling in haar 
stem niet. 
Sary Blokker woont intussen nog steeds op dezelfde 
plek, hartje stad, een ideale plek voor wie van reuring en 
oud Hoorn houdt. De uitkijk is er vorstelij k, de ruimte 
als van een balzaal. De oppervlakte van de zaak is des
tijds aanzienlijk uitgebreid door aankoop van het aan
palende pand aan de Veemarkt, waarin eerst een filiaal 
van de middenstandsbank en later kapsalon 
Broekhuizen was gevestigd. De woonruimte boven ver
grootte daarmee navenant. Op die riante positie leidden 
Sary Blokker en Bob Jongman ook de Hoornse zaak. 
Binnen de onderneming van het grote concern gebeurt 
dat op franchise-basis. Bedrijfsleider Joop Beuving is op 
de werkvloer al jarenlang verantwoordelijk voor de gang 
van zaken. 

De enige vrouw 
Sary is de enige echte vrouwelijke Blokker die een 
bedrijf van het concern leidt en nog wel de oudste zaak. 
Zij nam die taak over van haar moeder, die in 1971 over
leed. Aaltje Blokker-Dijkstra had na de dood van haar 
man Koos in 1945 de zaak voortgezet. Zij was mét haar 
dochter Sary erfgename van Koos deel in het bedrijfs
vermogen. Het heengaan van de directeur Koos moet 
binnen het concern destijds tot de nodige problemen 
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veren exemplaar van die oude 
Hoornse boot staat te pronk in het 
bovenhuis. Veel herinnert daar 
ook aan de gouden brandweertijd 
van Bob Jongman, die er jaren 
actief was. "Elke dinsdagavond als 
ze met de brandweerwagen langs 
rijden om te gaan oefenen, seinen 
de jongens nog even met de lich
ten in onze kamer, soms drukken 
ze ook per ongelujk effe op de 
claxon""". 

Niet lang meer 
Sary heeft met Bob Jongman 
intussen een kwart eeuw de lei
ding over Blokker-Hoorn. De 
zaken gaan goed, zeker, maar zo 
lang zal het niet meer duren of 
Sary treedt terug. Samen met Bob, 
die intussen 70 is. Ze vinden het 
welletjes. Beiden zijn verknocht 
aan Hoorn, hoe kan het anders. Ze 
willen hier graag blijven wonen. 
maar dan wel ergens aan het 
water, dichtbij hun boot die allang 
een tweede thuis voor hen is. 
En de winkel clan ? 
"Die gaat natuurlijk op in het 
Blokkerconcern, zeker weten. Ze 
geven de oorsprong van de zaak 
vast niet uit handen, ook uit nos
talgie niet. Hoorn als bakermat, 
Hoorn als trekpleister. Neef Ab 
laat zich meer en meer zien, het 
doet 'm wat. Hier is toch alles 
begonnen? Blokker sluit Hoorn 
echt in het hart, het zal ook 
andersom wel zo blijven" denkt 
Sary, kleindochter van Jacob 
Blokker Pz, "Japie van de smid" 
die op het Gerritslancl opgroeide, 
lef toonde, z'n nek uitstak en het 
uiteindelijk helemaal zou maken. 
Zijn eeuw is vol. 

hebben geleid. De auteur 
doet daar in het boek De 
Eeuw Van Blokker wat 
geheimzinnig over (pag.83). 
Koek en ei lijkt het in ieder 
geval niet geweest te zijn. 
Hoe dan ook, men kwam des
tijds al dan niet in harmonie 
overeen dat Aaltj e Blokker
Oijkstra de zaak in Hoorn zou 
voortzetten onder de naam 
de Firma Weduwe Blokker. 
Hoewel Sary met vader en 
moeder hier eerst in 1936 
kwam wonen (vader Koos 
bestierde een zaak in 
Amsterdam), werd zij toch in 
Hoorn geboren, onverwacht 
dat wel. Dat gebeurde in een 
weekend toen Aaltje op 
bezoek bij háár moeder was, 
dochter van kapitein Arends 
van de Hoornse Boot. Een zil-

Jacob Blohller hield van stunts. Hij organiseerde bijvoorbeeld grote optochten met kinder· en sport· 
wagens, soms wet 300 stulls. En alles op weg naar de zaken van Blohller aan het Breed. 
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Hoorn en het Monumenten Inventarisatie Project Noord-Holland 

Hoorn, zijn architectuur en 
stedebouw tussen 1850-1940 

In deze voorlaatste aflever ing van de MIP-rapportage 
over Hoorn, nummer 7, staat de bebouwingskarakteris
t iek centraal. Zoals in bijna elke aflevering het geval is 
geweest , wordt ook nu het geheel in paragrafen onder
verdeeld: Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Verspreide 
bebouwing. De laatste aflevering over de stedebouw
kundige typologie zal worden gepubliceerd in het 
Kwar taalblad van september a.s. Daarna is het wachten 
op de resultaten van het Monumenten Selectie Project. 
Gelet ook op de inhoud van onderstaande tekst, kan 
Oud Hoorn daarover niet hoopvol gestemd zijn. 

Hoorn 
De bebouwing in de binnenstad van Hoorn bestaat voor 
het grootste deel uit 16de-, 17de-, 18de- en begin 19cle
eeuwse panden. Ook in kern oudere panden komen inci
denteel nog voor. 
Een deel van deze panden is nog merendeels oorspron
kelijk - met name rondom de Rode Steen en langs de 
Grote Oost, de Veermanskade en het Ramen - ten.vij l een 
ander deel van de panden in de loop der eeuwen onder 
meer nieuwe voorgevels heeft gekregen. Vooral langs 
het Grote Noord , Nieuwstraat, Nieuwsteeg, Lange 
Kerkstraat, Gedempte Turfhaven, Breed, Kleine Noord 
en Veemarkt bevinden zich veel in kern oudere panden 
met vernieuwde voorgevels. 
Vooral onder de winkelwoonhuizen aan de belangrijkste 
winkelstraten - Grote Noord, Nieuwsteeg en Lange 
Kerkstraat - zijn vaak in kern oudere panden met ver
nieuwde voorgevels te vinden. Daar de functie van 
Hoorn als streekverzorgend centrum vanaf circa 1900 
sterk toenam, werden veel woonhuizen in de binnen
stad in die tijd omgebouwd tot winkelwoonhuis. Hierbij 
werd meestal een nieuwe voorgevel geplaatst. Ook werd 
er incidenteel een geheel nieuw winkelpand gebouwd 
op een opengevallen plek. Belangrijke architecten die 
bij deze winkelbouw betrokken waren zijn: A. Jacot, H.J. 
Cramcr, H.J. Hermans, M.J.A. Lippits, P. Snel en A.C. 
Bleijs. De Hoornse architect Bleij s heeft overigens veel 
gebouwen ontworpen in Hoorn waaronder de HH. 
Cyriacus en Franciscus-kerk en haar pastorie aan de 
Grote Noord, het neo-renaissance winkelpand "De 
Gekroonde Jaagschuit" aan het Breed, de inmiddels 
afgebroken oude Parkschouwburg aan het Achterom en 
de likeurstokerij van de firma Schermer aan de Dubbele 
Buurt. Daarnaast zijn v ele winkels en winkelpuien van 
zijn hand. 
Ook de gemeente-architecten, een ambt dat Hoorn vanaf 
het begin van de 19de eeuw tot aan 1946 kende, waren 
betrokken bij nieuwbouw en verbouwingen in de stad. 
De gemeente-architecten hielden zich echter voorname
lijk bezig met woningbouw en de bouw van gemeentelij
ke instellingen als scholen e.d. Maar ook bij de bouw 
van winkels assisteerden zij. 
In chronologische volgorde kende Hoorn als gemeente-
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arch itect: Pieter Brouwer (tot 1817), Johannes van der 
Horst (1818-1 833) , Bastiaan Blanken ( 1834-1874, Arie de 
Kreuk (1874-1876), Gerrit Jan Hennink (1876-1896), 
Johannes van Reyendam Cz. (1900-1905), Jakob Faber 
(1905-1933) , Marius Westerink (1933-1940) en Willem 
Hendrik Wessel (1941-1946). Na 1946 werd de functie 
van gemeente-architect veranderd in die van directeur 
Openbare Werken. Nu nog aanwezige voorbeelden in 
Hoorn van bomvwerken van gemeente-architecten zijn 
onder andere: de gemeentelijke school nr. 2 aan de 
Munlstraat van G.J. Hennink, de voormalige directeurs
won ing van de gasfabriek aan het Gerri tsland eveneens 
van G.J. Hennink, een rijtje woonhuizen in chaletstij l aan 
de Oude Doelenkade van Joh. van Reyendam, de 
gemeentelijke gymnastiekschool aan Achter de Vest van 
.J. Faber en de voormalige MULO-school aan cl e 
Draafsinget eveneens van J. faber. 

Buiten de hierboven genoemde bebouwing bestaat de 
binnenstad voor ts voornamelijk ui t eenvoudige 
(woon)bebouwing. Deze eenvoudige bebouwing is 
onder te verdelen in bebouwing rondom het Achterom 
en de Nieuwe Noord, alwaar eenvoudige woonhuizen 
worden afgewisseld door kleine bedrijfjes. De bebou
wing hier telt zowel één als twee bouwlagen. Dergelijke 
gemengde bebouwing - kleinschalige bedrijfspanden en 
eenvoudige woonhuizen - is ook terug te vinden in de 
buurt van de Leliestraat, Mosterdsteeg en omgeving. 
Zo nu en dan komt er ook nieuwbouw tussen de veelal 
I 9de- en begin 20ste-eeuwse bebouwing in deze buurten 
voor. 
Daarnaast is er in de binnenstad voormalige vissersbe
bouwing te vinden in de buurt van de haven en wel in 
de steegjes rondom de Italiaanse Zeedijk en de Vismarkt 
en bij Achter op 't Zand. Deze voormalige visserswonin
gen zijn veelal één bouwlaag hoog onder zadeldaken en 
eenvoudig van aard. Langs de Italiaanse Zeedijk en de 
Paard ensteeg bevindt zich echter op grote schaal na
oorlogse nieuwbouw. De bebouwing aan de 
Nieuwendam en de Vismarkt zelf is evenwel wat groter 
van schaal en bes taat voornamelijk uit l 9cle-eeuwse 
woonhuizen van twee bouwlagen onder schilddaken. 
Op het ei landje in de haven hiertegenover -
Bierkade/Venidse - bevinden zich l 9cle- en 20ste-eeuwse 
kaaspakhuizen van dr ie of meer bouwlagen die worden 
afgewisseld met eenvoud ige en lage woonbebouwing. 
Een derde categorie eenvoudige bebouwing in de 
Hoornse binnenstad betreft de kleine arbeiderswonin
gen die onder andere langs de Gedempte Appelhaven, 
Ger r itsland, Achter de Vest , Noorderstraat, Baanstraat 
zijn te vinden. Deze vroegere arbeiderswoningen date
ren in meerderheid uit de tweede helft van de 19de eeuw 
en zijn één bouwlaag hoog onder zadel- of schilddak. 
Enkele van deze kleine arbeiderswoningen zijn tegen
woordig per twee samengetrokken tot één groter woon-



Oude MULO-Draafsingel, links en via de Joh Messchaer/straat gezicht op de voormalige Rijks-HBS (±1.920). Foto fam. Hellingman. 

huis. Tussen de voormalige arbeiderswoningen aan de 
Gedempte Appelhaven bevindt zich ook wat nieuw
bouw. 
Langs de Gasfabriekstraat en Henningstraat is na cle 
afbraak van de vroegere gasfabriek (1989) een groot
schalig woningbouwcomplex ontstaan. De bebouwing 
langs de Vollerswaal bestaat hedentendage ook vrijwel 
geheel uit nieuwbouw, kleinschalig van karakter en veel
al maar één of twee bouwlagen hoog. 
Ook verder in de stad komt er soms wat grootschaliger 
nieuwbouw - bijvoorbeeld het winkelcomplex de Blauwe 
Steen - voor tussen de bestaande bebouwing. Maar al 
met al is het karakter van de bebouwing in de binnen
stad van Hoorn nog merendeels l 7de-, 18de- en 19de
eeuws. 

De uitbreidingen uit de periode 1850-1940 buiten de sin
gels van de stad hebben vooral het karakter van woon
bebouwing. Alleen het station, net ten noorden van het 
Noorderplantsoen, en het industrieterrein Van Aalstweg 
vormen hierop een uitzondering. 
Het in 1884 gebouwde NS-station - het hoofdgebouw 
kent twee bouwlagen onder een schilddak - is nog vrij
wel geheel intact aanwezig. Wel zijn er in de loop der 
jaren meerdere bijgebouwen rondom het station verre
zen - grotendeels na-oorlogs - waaronder een busremise. 
Op het rond 1920-1925 aangelegde industrieterrein Van 
Aalstweg bevindt zich nog een enkel gebouw uit de MIP
periode, bijvoorbeeld Keern 44, een klein fabriekje met 
het fabrieksdeel onder zaagdak. Verder is de bebouwing 
daar overwegend na-oorlogs. 
Rondom dé Venenlaan en omgeving liggen veel woning
bouwcomplexen welke in de jaren 1909 tot 1923 zijn 
gebouwd. Deze complexen zijn bijna nog geheel intact, 
al zijn wel vaak de vensterindelingen (ramen, deuren 

e.d.) gewijzigd. Het meest authentieke complex is nog 
het eerste woningbouwcomplex van Hoorn, Venenlaan 
25-87, dat in de periode 1909-1911 gebouwd werd in 
opdracht van woningbouwvereniging Arbeidersbelang. 
Bij dit rondom twee pleintjes gelegen complex zijn de 
gevels en de indelingen van de huizen nog oorspronke
lijk. 
De bebouwing langs de Draafsingel, Johan 
Messchaertstraat, Eikstraat, Kruitmolenstraat en een 
gedeelte van de .J.P. Coenstraat betreft gevarieerde mid
clenstandswoningboliw van veelal twee of meer onder 
één kap bij twee bouwlagen hoog. Deze bebouwing is 
voornamelijk afkomstig uit de jaren 1920-1930. 
Daarnaast komt er langs de Draafsingel ook een enkele 
pré-stedelijke woning (één bouwlaag onder zadeldak) 
voor evenals een enkele vrijstaande witte vil la uit het 
eind van de vorige eeuw, begin deze eeuw. 
Langs de Johan Messchaertstraat en op de hoek met de 
Draafsingel bevinden zich een viertal scholen. De meest 
opvallende daarvan is de voormalige Rijks-HBS (nu 
onderdeel van het Atlas College) op nummer 5 die in 
1909-1910 in neo-renaissance stijl is gebouwd en twee 
bouwlagen onder schilddak telt. (Zie foto.) 

De bebouwing langs de Koepoortsweg wordt geken
merkt door een afwisseling van eenvoudige pré-steclelij
ke bebouwing van één bouwlaag onder schilddak met 
woningbouw uit het begin van deze eeuw van één of 
twee bouwlagen. Ook komen er langs deze uitvalsweg 
enkele aan elkaar geschakelde herenhuizen voor; met 
name in het begin , evenals enkele vrijstaande kleine vil
la's met vakwerk-stijl elementen. Aan de westzijde van 
de Koepoortsweg bevindt zich een nieuw gebouwd 
groot bejaardenhuis. 
De bebouwing rondom de Merenstraat betreft eenvou-
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dige woningbouw uit het begin van deze eeuw en een 
woningbouwcomplex uit 1920-1921. Deze bebouwing 
van voornamelijk één bouwlaag hoogte kent geen voor
tuinen en ligt direct aan de straat. De bebouwing is nog 
merendeels intact, al zijn sommige gevels (ramen/deu
ren) veranderd. 
De bebouwing langs de Tweeboom- en Drieboomlaan 
bestaat uit eenvoudige woningen van één of twee bouw
lagen onder mansardekappen, zadeldaken of platte 
daken. Een deel van de bebouwing is vrijstaand en een 
deel bestaat uit twee of meer onder één kap-woningen. 
Vrijwel alle woningen hebben voortuintjes. 
Aan de Drieboomlaan, nabij de hoek met de 
Liornestraat, bevindt zich een woningbouwcomplex uit 
1922, gesitueerd rondom een pleintje. De woningen 
omvatten één bouwlaag onder zadeldaken met wolfs
eind. 
De bebouwing langs de westelijke uitvalsweg het Keern 
bestaat aan de oostzijde uit vrijstaande \.voonhuizen van 
één of twee bouwlagen uit het begin van deze eeuw. Aan 
de westzijde van het Keern bevindt zich nog steeds het 
voormalige Rijkslandbouwproefstation dat in 1901 in 
neo-renaissance stijl is gebouwd en anderhalf tot twee 
bouwlagen onder langgerekt zadeldak telt. Er heeft zich 
op dit stuk van het Keern verder vrijwel geen nieuw
bouw voorgedaan. 
De vóóroorlogse bebouwing in de buurt van de 
Westersingel en de Lambert Meliszweg bestaat uit luxe
re middenstandsbebouwing uit de jaren '20-'30 van deze 
eeuw, bestaande uit twee onder één kap woonhuizen 
van twee bouwlagen hoogte. Na de Tweede 
Wereldoorlog is in dezelfde stijl dit stadsdeel verder vol
gebouwd. 
Al de hiervoor besproken MIP-uitbreidingen buiten de 
singelgrachten zijn na 1945 ingebouwd geraakt in de 
nieuwbouwuitbreidingen van de stad. 

Een deel van de binnenstad van Hoorn kent sinds 1970 
de status van beschermd stadsgezicht. Tot de in 
bescherming opgenomen gebieden behoren het 
Havenkwartier, het Grote Oost en de Rode Steen, de 
stadsdelen aan weerszijden van de oorspronkelijke loop 
van de Gouw (Nieuwstraat, Ramen, Gedempte 
Turfhaven e.d .) en het noordelijk stadsdeel ten zuiden 
van de Spoor- en Draafsingel. De winkelstraat het Grote 
Noord valt buiten het beschermd stadsgezicht. 
Zwaag 
De tweezijdige lintbebouwing in het dorp Zwaag bestaat 
tegenwoordig uit een afwisseling van voormalige agrari
sche bebouwing en nieuwere woonhuizen. De agra
rische bebouwing dateert vooral uit de periode 1850-
1940 en is deels nog als zodanig in gebruik. Zij bestaat 
uit stolpboerderi jen en enkele kop-romp boerderijen. 
Daarnaast komen er vrijstaande tuinderswoningen van 
één bouwlaag onder zadel- of schilddak in het dorp 
voor. Niet alle agrarische bebouwing is nog intact, veel
al hebben er wijzigingen in de gevels plaatsgevonden. 
Tussen deze agrarische lintbebouwing in, welke oor
spronkelijk het dorpsbeeld van Zwaag bepaalde, staan 
na-oorlogse woningen van één bouwlaag onder zadel- of 
schilddak, vaak vrijstaand en tamelijk luxe uitgevoerd. 
Deze woningen staan met name aan de westzijde van 
het dorp en zijn gebouwd ter vervanging van oudere 
panden of als verdichting van het bebouwingslint. 
Het oostelijk deel van het bebouwingslint van Zwaag is 
nog het meest oorspronkelijk, met nog veel voormalige 
boerderijen en weinig nieuwbouw ter vervanging of ver
dichting. 
De nieuwbouw van de nieuwbouwwijken Risdam-Noord 
en Risdam-Zuid, welke aan de westzij de van het dorp 
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respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de 
Dorpsstraat zijn gelegen, komt ook incidenteel in het 
bebouwingslint van Zwaag naar voren. 
De wegsloten die het dorp Zwaag oorspronkelijk kende, 
zijn tegenwoordig aan beide zijden van de weg gedempt. 
De meest opvallende en karakteristieke bebouwing uit 
de MIP-periode in het dorp Zwaag zijn het voormalige 
haltegebouw "Zwaag" (Dorpsstraat 85) uit 1886 van ir. 
A.J. Krieger, het voormalige gemeentehuis met school 
en onderwijzerswoning bestaande uit twee bouwlagen 
onder schilddak en gebouwd in 1869-1870 naar ontwerp 
van P. Mager (Dorpsstraat 131/133) en de katholieke Sint 
Martinus-kerk aan de Pastoor Nuyenstraat 3 uit 1932-
1933 naar ontwerp van J.A.M. Bekkers met de naastgele
gen kapel met Lourdes-grot uit 1882. 
Opvallend in het dorpsbeelcl zijn ook de 16de-eeuwse 
Hervormde kerk aan de Kerkelaan, de recent gebouwde 
gevangenis "Mariënweide" aan de noordzijde van het 
dorpslint dat wordt omgeven door veel nieuwbouw van 
het bedrijventerrein "Westfrisia" en de wat oudere 
industriebebouwing op het vroegere veilingterrein van 
B. en 0., nu veelal in gebruik als winkel- of opslagruim
te. 

Weste1·blokker 
De tweezijdige lintbebouwing langs het lint Bangert
Koewijzend is nog overwegend agrarisch van aard. 
Met name langs de Bangert bestaat de bebouwing nog 
merendeels uit eenvoudige tuinderswoningen van één 
bouwlaag onder zadel- en/of schilddak. Veel van deze 
tuinderswoningen dateren uit het begin van de 20ste 
eeuw. Achter deze woningen bevinden zich vaak schu
ren en kassen. Ook komen er enkele oudere - tweede 
helft van de 19de eeuw - voormalige landarbeiderswo· 
ningen in het lint voor, gekenmerkt door één bouwlaag 
onder zadeldak met de noklijn parallel aan de weg. De 
bebouwing aan de noordzijde van het lint wordt door 
een wegsloot van de weg gescheiden. Aan de zuidzijde 
van het lint komt geen wegsloot voor. Incidenteel heeft 
er na 1945 ook nieuwbouw in deze tweezijdige lintbe
bouwing plaatsgevonden. Deze nieuwbouw bestaat 
voornamelijk uit vrijstaande woonhuizen van één bouw· 
laag (voor de tuinders) en diende vooral ter vervanging 
van oudere bebouwing. Langs het Koewijzencl heeft er 
ook wel nieuwbouw. ter verdichting en uitbreiding van 
het lint plaatsgevonden. 
Ten noorden en ten zuiden van het Koewijzencl zijn er 
vanaf de jaren zeventig van deze eeuw nieuwbouwwij
ken verrezen: met name ten noorden van het 
Koewijzend komen zij enigszins tussen de lintbebou
wing door naar voren. 

De tweezijdige lintbebouwing langs het lint 
Westerblokker is wat gedifferentieerder van aard. Hier 
komen zowel boerderijen, tuinderswoningen, villa-achti
ge woonhuizen als notabelenwoningen uit de periode 
1850-1940 in het bebouwingslint voor. Daarnaast heeft 
er nieuwbouw tussen deze oudere bebouwing plaatsge
vonden ter vervanging, uitbreiding en verdichting. 
De oudere bebouwing bestaat uit grotendeels nog rede
lijk gave stolpboerderijen - vaak rijk gedetai lleerd - tui
clerswoningen van één bouwlaag onder zadel- of schild
dak en notabelenwoningen van één bouwlaag onder 
zadel- of schilddak. De bebouwing hier is rijker van 
karakter dan in Zwaag of langs de Bangert. 
De na-oorlogse nieuwbouw, veelal bestaande uit (vrij
staande) woonhuizen van één bouwlaag onder zadel- of 
schilddak, heeft overal in het bebouwingslint plaatsge
vonden met een concentratie aan de westzijde van het 
dorp. 



De oostzijde van het dorp is nog het meest oorspronke
lijk van karakter, met vrij gave boerderijen en notabe
lenwoningen en betrekkelijk weinig nieuwbouw. 
Langs de Kolenbergstraat bevinden zich enkele eenvou
dige voormalige landarbeiderswoningen van één bouw
laag onder zadeldak met de noklijn parallel aan de weg 
en enkele eenvoudige tuinderswoningen. Verder is de 
bebouwing in deze straat opgevuld met het type woon
huis van de daarachter gelegen nieuwbouwwijken. 
Tot de opvallendste bebouwing in het dorp 
Westerblokker behoren de in aanleg l 6de-eeuwse 
Hervormde kerk op de hoek Westerblokker/Kolen
bergstraat die in 1864 na een brand opnieuw werd opge
bouwd en de katholieke kerk met pastorie Sint Michael 
de Aartsengel van Th. Molkenboer uit 1855 (Wester
blokker 44/46) welke nu in gebruik is als tapijthal. 
Daarnaast komen er in het gehele dorp soms nog zeer 
intact zijnde en beeldbepalende boerderijen, villa-achti
ge woonhuizen en notabelenwoningen voor. 
Het dorp Westerblokker kent hedentendage geen weg
sloten meer. 

Verspreide bebouwing 
De verspreide bebouwing in het buitengebied van 
Hoorn is tegenwoordig voor een groot deel ingesloten 
door de zich in snel tempo uitbreidende nieuwbouwwij
ken. 
Langs het Keern is, met name aan de westzijde, nog wat 
van de oorspronkelijke bebouwing terug te vinden. Dit 
betreffen eenvoudige, veelal vrijstaande woonhuizen en 
voormalige landarbeiderswoningen van één bouwlaag 
onder zadel- of schilddak. Ook komt er een enkele 
stolpboerderij langs het Keern voor. Al deze objecten 
dateren uit de periode 1850-1 940 en zijn grotendeels niet 
echt origineel meer. 

Missiehuis ±1930. Foto fam. Hellingman. 

De bebouwing langs het Keern wordt aan de oostzijde 
begrensd door woningen van de nieuwbouwwijken 
Risdam-Noord en Risdam-Zuid. Op de hoek van het 
Keern en de Geldelozeweg is opvallend gelegen het ver
zorgingstehuis Avondlicht. Het huidige grote gebouw 
dateert uit de jaren zeventig van deze eeuw. 

Met uitzondering van het Missiehuis , wat bebouwing 
ten noorden van de Provinciale Weg S9 en een gemaal 
ten zuidwesten van de nieuwbouwwijk Grote Waal, kent 
de gemeente Hoorn geen verspreide bebouwing meer in 
het buitengebied. De overige bebouwing in het buiten
gebied behoort tot de dorpen Zwaag of Westerblokker 
of tot de grootschalige nieuwbouwwijken rondom 
Hoorn of het industrieterrein Hoorn'80. 
De bebouwing ten noorden van de Provinciale Weg S9 
bestaat uit enkele niet meer geheel gave stolpboerderij
en uit de MIP-periode afgewisseld door nieuwbouw en 
agrarische bedrijven. Het vrij liggende gemaal in het 
zuidwesten van de gemeente is het gemaal Westerkogge 
(De Hulk 16) uit 1874 dat diende ter afwatering van de 
Polder Westerkogge. Momenteel is er een restaurant in 
het gemaal gevestigd. 
Het in de bocht van de Provinciale Weg S9 en het Keern 
gelegen Missiehuis (Blauwe Berg 5) is een groot voor
malig kloostercomplex op een samengestelde platte
grond en dateert uit 1927. Het hoofdgebouw van het 
complex is drie bouwlagen hoog onder schilddaken en 
wordt omgeven door enkele bijgebouwen als een kapel, 
boerderij e.d. Het geheel doet nu dienst ten behoeve 
van allerlei gemeentelijke instellingen (zie foto). 
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Kermisattracties in de 18e eeuw 

De geschiedenis van 550 jaar Hoornse kermis, 
die door Arie van Zoonen is opgetekend, wordt 
in augustus 1996 door de Dienst van het 
Marktwezen uitgegeven onder de titel van het 
oude kermisvermaak "Stap-op-en-laat-je-wegen. 
De Geschiedenis van 550 jaar Hoornse ker
mis". Voorintekening was mogelijk tot 1 juni, 
à f 49,50. Deze speciale prijs geldt tot en met 
de aanstaande Hoornse kermis. Reservering is 
mogelijk via een berichtje aan het adres van 
de auteur, Drieboomlaan 292, Jp24 BV Hoorn. 
In het hierna volgende gaat Van Zoonen in op 
aspecten van de kermis in de achttiende eeuw. 

Summiere bronnen tot 1700 
Toen in 1572 de gereformeerden de macht in het 
Hoornse stadsbestuur in handen kregen, betekende dat 
geen einde van de jaarmarkten en ook niet van de ker
mis. Integendeel. Uit alle zeventiende eeuwse bronnen 
(wetgeving van de stedelijke overheid, notulen van de 
kerkeraad en notariële archieven) blijkt dat dobbelspe
len, kwakzalvers, toneelspelers , goochelaars, marionet
tenspelers, koorddansers en illusionisten op de Palm-, 
Pinkster- en Sint Laurensmarkt voorkwamen. Bovendien 
trok de schutterij sierlijk op tijdens de kermis en was in 
de instructie voor de organist van de Grote Kerk opge
nomen dat hij drie dagen in elke jaarmarkt orgel- en 
klokkenspel moest verzorgen. 
De bronnen voor de attracties blijven in de zeventiende 
eeuw echter fragmentarisch. Dat wordt in de achttiende 
eeuw anders, als de beide weeshuizen vanaf 1708 nauw
gezet de hen toebedeelde kermisontvangsten aanteke
nen. En in Leiden gaf ene Van Loon in 1 750 voor het 
gewest Holland aan dat het optrekken van de schutters 
geen gewoonte meer was en dat "de tegenwoordige ker
missen alleen bestaan, eensdeels in het even vrij uyt
venten van allerhande koopwaren zoo door Uyt- als 
Inlanderen, andersdeels in het toelaaten van 
Marionnetten, Quackzalvers, Kroeg- en Koordedanzers, 
midsgaders verscheydene Tooneel- en Dobbelspelen". 
Over het algemeen ging bet in Hoorn ook zo, hoewel het 
stadsbestuur sommige koopwaren weleens niet toeliet 
(bv. in 1768 "bet schoenmakerswerk ten plattelande 
gemaakt en wel vooral het soogenaamde 
Langestraatswerk") of komedianten en attracties ver
bood (bv. in 1768 "gogelaars, loterijkramers, rijfelaars, 
draayborden ofte iets diergelijks"). 

Onderverdeling attracties in de achttiende eeuw 
Bij het doornemen van de ontvangstenboeken van de 
weeshuizen vallen twee zaken op. 
Enerzijds zijn er niet in elk jaar kermisinkomsten opge
schreven. Soms, maar over het algemeen niet, is dan in 
stedelijke wetgeving terug te vinden, dat er geen kome
dianten op de jaarmarkt werden toegelaten. Duidelijk is 
dat in tijden van onrust het stadsbestuur de kermis 
"schorste" (1787, 1795). 
Anderzijds is er een grote verscheidenheid aan attrac-
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t ies, die vermeld zijn, waardoor men enigszins een beeld 
krijgt hoe de 18de eeuwse kermis eruit heeft gezien. 
Enigszins, omdat over de aanwezige verkoopkramen, 
waarvan bekend is dat er meer clan honderd waren, in 
de weeshuisboeken niets is opgetekend en in de memo
rialen weinig is terug te vinden. Bovendien geven de ste
delijke wetboeken doorlopend verboden voor toelating 
van exploitanten met dobbelspelen en kwakzalvers, 
waarvan we eveneens weten dat ze de kermis bezoch
ten, omdat de schout wel eens een oogje dichtkneep. En 
ook over de aanwezige eetkramen met zoetgebakken 
waar, of over het feest in de herbergen, zwijgen de 
Hoornse bronnen. 
Toch ontstaat een gevarieerd beeld a ls we de bedragen 
die vanuit de attracties in de kas van de weeshuizen 
terecht kwamen, rubriceren. In de indeling vermelden 
we de gemiddelde afdracht en het aantal jaren waarin 
die plaats vond. Het geldbedrag is uitgedrukt in guldens, 
stuivers en penningen, waarbij 1 gulden 20 stuivers 
bevatte en 1 stuiver 12 penningen. Het aantal jaren zou 
in theorie 100 kunnen zijn. In de praktijk echter is het 63, 
omdat de weeshuisboeken over 37 jaren geen gegevens 
van kermisinkomsten bevatten. 

Attractie Gem. afdracht 
Diverse zaken, 
over het algemeen 
kijkwerk J 
Marionettenspelers 
Koorddansers -

Diersoorten waaronder 
een heuse menagerie 
Wassenbeelden en 
poppen 
Variaties van mensen 
(dwerg, Indiaan etc.) 
Kunstpaardjes, -spelen, 
-machines etc. 
Toneelvoorstellingen -
Opera -
De attracties nader bekeken 
Het kijkwerk 

14. 1.11 
27. 2.-
95. 1. 6 

8.15. 6 

ll.-. 6 

9. 7.10 

10. 8.-
129. 2. 6 
106.-.-

Jaren 

62x 
49x 
28x 

36x 

33x 

37x 

28x 
16x 
~ 

Rarekieken stonden zeer in cle i)elangstelling en gaven 
informatie over wereldnieuws. Door een vergrootglas 
zag men bv. de belegering van Dantzich door de Russen, 
het Hof van China, de verwoesting van Lissabon door 
een geweldige aardbeving. Sterfbedden van vorstelijke 
personen, o.a. dat van wijlen zijne hoogheid W.C.H. Friso 
en de koning van Engeland, waren zeer in trek. Nieuw 
waren Chinese Schimmen, waarbij de toeschouwers 
slechts de schaduwen van de poppen zagen. Een prach
tig vermaak was het spel van De Vier Kroonen, uitge
vonden door Paulus Alexis . Hij stond met zijn tent, 
waarin onder meer fraaie kunstwerkingen, perspectie
ven , de maan en blinkende sterren te zien waren, in 1751 
voor het eerst op de Hoornse kennis. 

De marionetten 
Naast De Vier Kroonen was er het spel van De Drie 
Kroonen waarin Alexis Magito in 1750 een poppenspel 



liet zien. Een hansworst was de "recommandeur", in de 
19de en 20ste eeuw boniseur genoemd. Men stak hier 
wel de gek met de dwaasheden van regeerders en koop
lieden, vooral in de tijd van de zg. actiënhandel ( = han
del in aandelen). 
De marionettenspellen waren zo oud als de kermis. De 
marionetten zelf kwamen al voor in de Griekse oudheid, 
waarin men schreef over poppen, die hoofd, ogen, han
den en meer ledematen zeer natuurlijk bewogen. Later 
werden ze ook bekend in de poppenkast van Jan 
Klaassen, die in 1760 door Herman de Vries werd 
getoond. 

De koorddansers 
Zij gebruikten balanceerstokken om zich in evenwicht te 
houden en maakten met gewichten, springballen en 
degens allerlei kunsten op het koord. Stadsbesturen 
weerden meer dan eens hun komst, omdat men hun 
acties te gevaarlijk vond en ze in strijd achtte met het 
zesde gebod ("gij zult niet doodslaan") zoals een leer
boek uit de 17de eeuw in vraag en antwoord aan zijn 
catechisanten voorhield. Hun activiteiten werden later 
gecombineerd met paardendressuur. Deze voorloper 
van het circus was voor het eerst in 1786 in Hoorn te 
zien. 

Diersoorten 
Men toonde dieren in allerlei vorm. Bv. "Jan met het 
grauwe (nu wit geworden) paardje" in 1724. Verder 
waren er in de onderscheidene jaren een olifant, een 
leeuw, een tijger, een wolf, klein wild gedierte, de bere
bijt, kraenvogels, een casuaris, een seehoncl, een ren
dier, een wanschaap, een os, een grote koe, een koe
beest met een mensenhand en een vrouwe borst, een 
kalf met drie poten, een kat met zes poten. 

Wassenbeelden en poppen 
De wassenbeelden hadden ook al een lange voorge
schiedenis. Men kende in het verleden de dodenmas
kers, terwijl voor kerkelijk gebruik ook wassenbeelden 
waren vervaardigd. Gewoonlijk maakten de exploitan
ten de beelden, van zeer diverse afmeting, zelf en kleed
den ze ze ook zelf aan. Soms stelden beelden en beeld
groepen historische gebeurtenissen voor, soms hoogge
plaatste regeerders en legeraanvoerders. In een enkel 
geval combineerde de exploitant het wassenbeeld met 

Een Frans tfleaterfront is uitbundiger dan het 
Hollandse, en rijf? gedecoreerd. Uit: Wim 
Hei/in!<, J.9de Eeuwse Scflimment/1eaters. 
1\!Jeppel, 1973. 

een automaat, waardoor "een anatomisch-konst-was
beeld ontstond, waarin men ingewanden, borst, buik
holte en het hart met de inwendige kleppen kon zien". 
Of de laatst genoemde attractie in Hoorn voorkwam, is 
onbekend omdat de omschrijving in de rekeningen zich 
meestal beperkt tot "wassenbeelden". Wel toonde 
Bastiaan Schindelaar in 1778 twee sprekende beelden. 

Menselijke variaties 
De wonderen die de natuur had geschapen, toonde men 
op de kermis in allerlei vorm, van slechts verbazing
wekkend tot afstotelijk. Men zag mensen uit vreemde 
landen Qndianen, een Turk, een wilde man), reuzen en 
dwergen, moddervette kinderen en magere scharmin
kels. Men kon volwassenen zonder handen bekijken, en 
Johannes Werner toonde in 1 758 de vijfjarige "Bernard 
Leibengoed, hebbende drie dijen, drie beenen en drie 
voeten". 

Kunstpaardjes, -spelen, -machines, -kabinetten etc. 
Op kinderprenten staat een kunstpaardje dat de vragen 
van zijn meester beantwoordde door op de grond te 
stampen of op de maat van de muziek te dansen. 
Zo werden ook honden, apen en beren afgericht. 
Automaten kwamen voor: Pieter Magito toonde in 1758 
"een levende schilderij en een perpetueel movement". 
Of er in Hoorn ook al een eend was, die haar vleugels 
bewoog, kwaakte, water dronk en graankorrels pikte, 
zoals in 1738 in Parijs gebeurde, is onbekend. Anthonio 
Bart maakten in 1 750 de goegemeente deelgenoot van 
mathematische storingen, terwijl Joachim de Vries en 
Albert Ferdiand Oortgijsen in 1773 een electriseerma
chine vertoonden. Dominique Sallany in 1741 en 
Demmenie in 1795 lieten zien hoezeer de kunst van het 
glasblazen was ontwikkeld. Of Demmenie daarbij ook 
het "door hem geblazen oorlogsschip met 110 kanon
nen" demonstreerde, dat hij later in Amsterdam toon
de, is onbekend. 

Toneelvoorstellingen 
Toneelspelers van de Amsterdamse, Rotterdamse, 
Haagse of Leidse schouwburg verenigden zich na afloop 
van het winterseizoen, tot groepen die de kermissen in 
den lande afreisden. 
Ze deden dat om in levensonderhoud te voorzien, 
omdat hun salaris in de zomer, als de schouwburgen 
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Het Franse schimmenspel oefende in de 
18de eeuw veel invloed uit op het 
Hollandse. Dit is het schimmentheater 
van Sérap'7in, wiens repertoire even 
populair in Amsterdam werd als in 
Parijs. 

gesloten waren, niet doorging. Onder hen was de 
bekendste Marten Corver van de Haagse schouwburg. 
Hij betaalde in 1765 en 1766 met 150 en 200 gulden aan
zienlijk meer dan het gemiddelde. 

Eind beschouwing 
Over toegangsprijzen weten we vrijwel niets. Alleen 
voor de operavoorstelling in 1768 is een berekening bij
gevoegd, waaruit blijkt dat de entrée 2 stuivers per per
soon was. In Den Haag was de gewone prijs in de kermis 
een dubbeltje, maar de "grote lui" betaalden drie of vier 
stuivers en kregen daarvoor een extra p laats vooraan. 
Zoals Huygens voor Den Haag beschrijft, zal men in 
Hoorn in de Nieuwstraat, op de Gouw, de Ramen, de 
Rode Steen, het Doelen plein of een andere plek waar de 
spellen geplaatst stonden, o_ok wel geroepen hebben: 
"Treê binnen! 't Is maar twee stuivers en men gaat ter
stond beginnen!". Soms trok men op een andere manier 
de aandacht. Dan maakte men eerst oorverdovende 
muziek met trommels en trompetten, waarna daaraan
volgend de propagandist voor het spel zijn attractie 
"recommandeerde". Zo gebeurde 't bv. voor de opera. 

DE K.ORE~DRAGER. 

Op de Hoorsne l~ermis kwamen in het midden van de I8de eeuw 
voor het eerst de Chinese schimmenspelers. Het front van het 
Hollandse theater is duidelijk soberder dan het Franse: Collectie 
Westfries Museum. 
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Voor het perspectiefspel waar men vreemde landen en 
steden door kijkglaasjes zag, werd niet omgeroepen 
maar werden briefjes voor de tent uitgedeeld om de toe
schouwers te bewegen hun nieuwsgierigheid te komen 
bevredigen. 
Tenslotte veronderstellen we, hoewel niet van elk 
onderdeel bewijsmateriaal voorhanden is , dat alle 
bestanddelen van een kermis: spellen, kramen, malle
molens, koekhakblokken, kijkkastjes, liedjeszangers, 
kwakzalvers, bedelaars, zakkenrollers, en andere, op de 
achttiende eeuwse kermis in Hoorn aanwezig waren. 
Opvallend is, dat "draymolens, paertjes en schuytjes" 
alleen in 1710 genoemd worden. Dat verandert in de 
19de eeuw. 

(wordt vervolgd) 

Rectificatie 
Het artikel over de kinematograaf, kwartaalblad 4, 1995, 
pagina 137/138, zijn twee namen van filmvertoners door 
mij onjuist vermeld. Voor Grünkorf moet gelezen wor
den Grünkorn en voor Slieken Slieker. 

Bronnen: 
AWG/OAH Bergnr. 59, 30 mei 1629. Bergnr. 215, 7 aug. 1654. 
Bouwstenen, passim. Van Loon, pg. 96. Bergnr. 68, juli 1757. 
Bergnr. 62, 20 juni 1768. Bergnrs. 2213 en volgende, en 2618 en vol
gende (inkomsten van de weeshuizen in maart/april en in augus
tus). 

Literatuur: (zie Oud Hoorn 1996/1 en speciaal voor dit 
artikel): 
Bouwstenen voor een geschiedenis der Toonkunst in de 
Nederlanden. Passim. (in bibliotheek A\VG 120H6, HÎ, 138DW). 
Jansen, G.H., Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland. A'dam, 
1987. 
Keyser, M" Komt dat zien1 De Adamse Kermis in de 19e eeuw. 
A'clam, 19Î6. 
Keyser, M" c.s., Van binnen moet je wezen". 200 jaar circus in 
Nederland. Nieuwkoop, 1978. 
Kroon Dzn., H" en Kapteijn, F., Nieuwe kroniek van Hoorn. Hoorn, 
1891. 
Schotel, G.D . .l" Het maatschappelijk leven onzer vaderen in del 7e 
eeuw. A'dam, 1905. 
Sierman, Barbara, "Ten profijte van het gemeen". Kermis in de 18e 
eeuw. 
in: Literatuur, Îe jg., 3/1990. (blz. 134-140). 
Vervolg op de Chronijk van Hoorn van Dr. T. Velius. De boeiende 
jaren 1630-1799. Ingeleid door H.W. Saaltink. Enkhuizen, 1992. 



Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting heb
ben: 

1 juni 1996 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterstraat 
Plannen om na de zomervakantie te beginnen met de 
res tauratie van het voormalige Doelenhotel 

Appelhaven 6 
Plannen voor verbouw tot 6 appartementen voorlopig 
van de baan 

Appelhaven 9 
Onzekere toekomst van dit oude pakhuis met in de gevel 
het jaartal 1914. 
De Blauwe Schuit verhuist naar het zwembad in de 
Vredehofstraat. 

Appelhaven 26r 
Tegenover nummer 26r, restaurant Bohemen, drijvend 
terras aangelegd. Exper iment van één jaar (seizoen 
1994) door de gemeen te als geslaagd bet iteld. 
De Welstandscommissie voor de binnenstad van Hoorn 
adviseerde negatief m.b.t. het verlenen van een bouw
vergunning. Oud Hoorn tekende protest aan. 
In mei 1995 duidelijkheid gevraagd omtrent de planvor
ming en de fasering van het besluitvormingsproces. In 
mei 1996 verleent het college van B. & W. een z.g. 
gecloogverklaring onder voorwaarden: zie verder 
bestuursmededelingen. 

Breed 12 

Kadowinkel annex kaarsenmakerij De Rode Luifel heeft 
zich hier gevestigd. 
Bescheiden, stijlvolle en voorbeeldige reclamevoering 
(zie foto). 

Breed 38/40 
Winkel verhuurd aan de firma Geels & Co uit Amsterdam 
ten behoeve van een koffie- en theehandel onder de 
naam "In de Gekroonde Jaagschuit". Boven de winkel 
komt een appartement. De rijksmonumentale woning 
naast de winkel wordt in haar geheel verkocht. De plan
nen met het pakhuis zijn nog niet duidelijk. 

Draafsingel 
Monumentale beuk op terrein sportinstituut Frits van 
der Werff lijkt ten dode opgeschreven. Sportschool
eigenaar " investeerde" duizenden guldens in verlenging 
levensduur. 

Ged Appelhaven 5 
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Drieboomlaan 
Kapelletje van A.C. Bleys op r.k. begraafplaats in slechte 
staat van onderhoud. Oud Hoorn heeft parochiebestuur 
verzocht stappen te zetten die leiden tot spoedige res
tauratie. 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Duinsteeg 7 t/m 13 
Plan tot bouw van twee woningen bovenop 15 bergin
gen. 
Hoe verantwoord wordt dit gat opgevuld? 
De gemeente is reeds tweemaal door de rechter "terug
gefloten". 
Het wachten is op de formele vaststelling van het 
bestemmingsplan Nieuwe Noord e.o. 1993 zodat daarna 
dat plan kan worden gewijzigd. 
Nu het bestemmingsplan formeel is vastgesteld, zullen 
de wijzigingen worden doorgevoerd. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast. 

Gedempte Appelhaven 5 
Op de plek van voormalig pension Hannelore - in 1964 
verbrand en in 1976 gesloopt - is een nieuwe woning ge
bouwd. Het weliswaar forse pand vindt een goede aan
sluiting in de bestaande gevelwand. (Zie foto pag. 73.) 

Grote Havensteeg 5 
Plan voor de bouw van een woning met een berging uit
gevoerd (zie foto). Qua maatvoering en gevelgeleding 
redelijk harmonieus ingepast in de gevelwand. 
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Grote Noord 61, beeldbepalend 
Winkel verbouwd en gevel gewijzigd. Op de bovenver
dieping zijn twee wooneenheden aangebracht. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De verhuisplannen zijn definitief en moeten in 1997 hun 
beslag krijgen. 
Oud Hoorn heeft instemming betuigd met de aankoop 
van de panden door de gemeente. Ook wat het monu
mentale interieur betreft blijft waakzaamheid geboden. 

Grote Oost 26/Appelhaven 
Neo-gotische kapel in "achtertuin" verkeert in deplora
bele toestand. Oud Hoorn maakt zich zorgen over de 
onzekere toekomst van de kapel. 
De kapel is verkocht en wordt door een particulier opge
knapt. 

Gouw 23 
Plan voor vestiging van een lunchroom - herziening 
Globaal Bestemmingsplan Binnenstad is in voorberei
ding. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Italiaanse Zeedijk 122 - voormalige Synagoge 
De markante gevelsteen die verwijst naar de oude syna
goge is door Woningstichting Hoorn met zorg terugge
plaatst na een kleine bouwkundige ingreep. 

Jeudje 

Plannen voor herinrichting van deze tijdelijke - inmid
dels reeds 10 jaar bestaande - parkeerplaats wijzen in de 
richting van een combinatie van parkeergarage annex 
woningbouw: 143 huur- en koopwoningen en een par
keergarage voor 350 automobielen. De voormalige gara
ge en de belendende gebouwen zullen worden gesloopt. 
Dit lot wacht ook Jeuclje 12. 

Oud Hoorn spreekt de wens uit dat er bij de planvor
ming niet uitsluitend aansluiting wordt gezocht bij de 
hoogte van de woontoren op het voormalige gasfabriek
terrein. Ook het parkeren mag hier niet, zeker niet visu
eel, de overhand krijgen. De ontwikkelingen worden 
nauwlettend gevolgd (zie foto van de maquette). 
Art. 19-procedure nodig voor de parkeergarage. De mos
kee zal door de Stichting Stadsherstel worden gereno
veerd. 

Julianapark/Schellinkhouterdijk 
Oud Hoorn volgt de ontwikkelingen aandachtig. Het 
park verloedert ondertussen: kapotte banken, trappen 
en paden; slecht onderhouden bomenbestand. Wanneer 



gebeurt hier wat ? De gemeente Hoorn heeft de uit
gangspunten voor cle herinrichting van dit recreatiege
bied bekend gemaakt. Zeer veel vragen zijn nog niet 
beantwoord. Oud Hoorn heeft de gemeente verzocht 
om bij de planvorming meer aansluiting te zoeken bij de 
ontwikkelingen omtrent het Karperkuilgebied. 

Karperkuil 
Twee stedebouwkundige bureaus hebben plannen 
gepresenteerd voor het gehele gebied uitmondend in 
steeds één stedebouwkundige opzet voor zowel het 
Latucoterrein als voor het gebied van de voormalige 
lichtmastenfabriek van Nederland Haarlem. De politiek 
opteert voor de visie van bureau Zandvoort. 
Vier architecten hebben op 8 mei hun deelplannen 
gepresenteerd. In aanzet zijn de plannen overwegend 
positief ontvangen, al is er nog geen sprake van een 
totaalplan (zie ook opmerkingen over Julianapark). 
Oud Hoorn zal blijven streven naar handhaving van de 
Scheepswerf van Droste aan de Karperkui l. 

Kerkplein/Warmoesstraat 
Ramen zijn aan de zijkant dichtgemetseld om geluids
overlast te verminderen. 

Kleine Noord 
Herinrichtingsplan van de winkeliers dient zeker 
getoetst te worden aan de cultuurhistorische waarde 
van het straatbeeld. Vertegenwoordigers van Oud 
Hoorn in de Monumentencommissie hebben zich voor
stander verklaard van een sobere inrichting met "min
der toeters en bellen in het micromilieu". 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. 
Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een schilder
beurt. 

Koepoortsbrug 

(1:.:-: . ~(.~:... .< 
Tijdens de reparatiewerkzaamheden aan de brug bleek 
deze in een nog slechtere staat te verkeren dan bij de 
inspectie werd aangenomen. Oude brug- en poortfunda
menten zijn, zoals te verwachten viel, bij de herstel
werkzaamheden opnieuw even bloot komen te liggen 
(zie foto). 

Leliestraat 
Wanstaltige dakkapel ontsiert de kap van het voormalig 
pakhuis . 

Nieuwland 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwland 8 
Discotheek Kiss volledig uitgebrand na brandstichting. 
Ook de panden aan weerszijden hebben grote brand
schade opgelopen. Oud Hoorn hoopt dat de architect, 
eer hij gaat ontwerpen, blz. 257 uit "HOORN, huizen, 
straten, mensen" openslaat. 

Nieuwsteeg/Lange Kerkstraat 
Reconstructie winkelpassage Blauwe Steen aangekon
digd. Oud Hoorn spreekt de wens uit dat zeker de 
entrees beter in het stadsbeeld zullen passen dan de 
huidige wit/blauwe tegeltjesopzet. 

NieuwstraatjWisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 
gewelf noodzakelijk. 

Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Hout van kap ernstig aangetast 
door dennenscheerder, voorgevel op verschillende 
plaatsen gescheurd, voegwerk kapot, dakgoten lekken, 
het ijzerwerk in de muren roest en de kozijnen zijn al 
jaren niet geschilderd. Restauratie is hoog noodzakelijk. 
Ook hier dienen de steigers een onderzoeksdoel, zeker 
ook naar de constructie. 
Trouwen kan "tijdelijk" in het Westfries Museum. 

Nieuwe Noord 67-69 
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aange
bracht. 

Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument) 
Oorspronkelijk 17e eeuws pand met twee trapgevels 
raakt ingesloten door panden met schreeuwende recla
mevoeringen. Oud Hoorn vraagt de gemeente om han
delend op te treden. 

Onder de Boompjes 
De jonge aanplant wordt beschermd door robuuste sta
len beschermhekken die sterk uit de toon vallen in het 
micromilieu. De gemeentelijke werkgroep "Micromilieu" 
is hopelijk niet ter ziele. 

Oostereiland 
B & W wijzen een aanlegsteiger voor de chartervaart af. 
Er wordt een hekwerk geplaatst rondom de penitentiai
re Inrichting teneinde de aanvoer van drugs en drank 
van buitenaf te voorkomen. Plan voor nieuwe toegangs
poort. 

Oude DoelenkadejVeermanskade 
De voormalige ophaalbrug, Hogebrug genaamd, ver
keert in zeer slechte staat: de onderbouw moet worden 
gerepareerd, de landhoofden bollen uit waardoor ze op 
het brugdek rusten; de bovenbouw is door roest aange
tast. Plan voor bescheiden restauratie. Ophaal
mogelijkheid zal niet hersteld worden: één van de argu
menten waarom niet gekozen kan worden voor een flin
ke schuit als terras op de hoek Appelhaven/ 
Korenmarkt. Een schuit kan na het hoogseizoen worden 
weggesleept. 

Pakhuisstraatbrug 
Balans van ophaalbrug blijkt verrot en behoeft hoogno
dig herstel. Gemeente heeft op 13 februari jl. een krediet 
verleend van f 50.000.-. 
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Ramen 4 (rijksmonument) 
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1768. Restauratie van 
casco, kap en gewelf afgerond. Uitvoerige schilderbeurt 
van plafond, doophek en kerkeraadskamer (Pruisisch 
blauw o.a.) is met succes afgerond. (Zie pag. 11 van dit 
blad.) 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Oud Hoorn 
heeft gemeente verzocht dit pand op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen. Monumentencommissie is 
accoord. Kerk is verbouwd. 
Poortje naast het pand is gesloopt. Stalen trap, deels 
achter glas, is ervoor in de plaats gekomen. 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en door Oud Hoorn 
word t bij de gemeente aangedrongen om te komen tot 
een plan voor een stijlvoller en schoner plein Hierbij 
past zeker handhaving van de parkeerverboden. 
De tijdelijke massieve paaltjes ter bescherming van het 
publiek op de sterk vergrote café-terrassen vormen 
zeker geen bijdrage tot een herinrichfing in stijl. B & W 
hebben in november 1995 toegezegd dat het plein vóór 
de zomervakantie van 1996 heringericht zal zijn! Politiek 
oordeelt vernietigend over het als uitgangspunt gekozen 
'historisch' model. Oud Hoorn reageert genuanceerder. 
De ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente noem
de Hoorns centrale open ruimte: "de huiskamer van 
Hoorn". Bij het woord "gelagkamer" kan Oud Hoorn 
zich nog iets voorstellen. 
Vereniging Oud Hoon1 pleit in ieder geval voor het 
terugbrengen van brede stoepen en het handhaven van 
kinderhoofdjes. 
Oud Hoorn overweegt de oprichting van een werkgroep 
"Muziektent". 
Totaalvisie gevraagd ! 

Rode Steen 6 (rijksmonument) 
Plan tot vestigen café (horeca Ill). 

Rode Steen 12 (rijksmonument) 
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant. 

Rode Steen 14 (rijksmonument) 
Door gemeente aangekocht om er opnieuw (tussen 1920 
en 1957 ook al) een politiepost voor de binnenstad in 
onder te brengen. 

Truydemanhof 
Slechte staat van onderhoud en tamelijk kleine woon
eenheden. 
De monumentencommissie heeft gepleit om het hof in 
zijn geheel op de gemeentelij ke monumentenlijs t te 
plaatsen. De Woningstichting Hoorn heeft haar aanvan
kelijke bezwaren daartegen laten varen . 

Turfhaven 
Muur van vleugel van voormalige Weeshuis is sterk aan
getast (zie foto). 
Plannen van de Stichting Stadsherstel om op de plaats 
van de muur twee woningen te bouwen worden nu uit
gevoerd. 
Ook de Weeshuistuin zal opnieuw worden ingericht. 

Turfhaven 
Op het dak van de toch al niet qua omvang bescheiden 
woonboot, tekenen zich weelderige bosschages af die 
afbreuk doen aan het stadsbeeld ter plaatse. 
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Venidse 
Plannen voor herinrichting klein park op de kop van het 
eiland. 
Oud Hoorn bepleit om de huidige situatie zoveel moge
lijk te handhaven. 

Visserseiland 
Planvorming verkeert in een heroriënteringsfase; poli
tieke partijen hebben hun wensen m.b.t. de inrichting 
opnieuw geformuleerd. 
Naast een bouwkundig "accent" van maximaal 18 meter 
zou de bouwhoogte van Westerhaven voor delen van 
het plangebied maatgevend zijn. Oud Hoorn bestrijdt 
deze uitgangspunten. 

Vollerswaal 
Sluis uit 1750 en ophaalbrug uit 1925 verkeren in zeer 
slechte staat. 
B & W willen 2 miljoen op de restauratie bezuinigen 
door de fundering niet te vernieuwen en de sluisvloer 
niet te repareren. Men hoopt later met geld van het 
Waterschap West-Friesland deze onderdelen aan te pak
ken. Sluizen zullen na de beperkte restauratie weer open 
en dicht kunnen. 

Westerdijk 1 
Bouwplan ingediend voor 2 bedrijfsruimten en 8 appar
tementen in het "gat aan de dijk". Het is hoog tijd voor 
nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad die op 
de Hoornse maat zijn toegesneden. 

Westerdijk 
B & W zijn voorstander van de ontwikkeling van een 
multifunctioneel centrum op het terrein van het voor
malige Witte Badhuis. Oud Hoorn wacht de verdere 
planvorming af. 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws vvoonhuis (thans opslagruimte). In ernstige 
staat van verval. 

Zwaag - Nederlands Hervormde Kerk 
Schip en toren vertonen tekenen van ernstig verval en 
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe: 
iets voor de z.g. Nuisgelden? (zie bestuursmededelin
gen). 

Tulhaven, muur van Weeshuistuin. 



KENT U HOORN OOK ZO? 
door Femke Uiterwijk 

Merkwaardigheden en minder bekende 
aspecten van het historische Hoorn 

Twaalf leden hebben gereageerd op de fotopuzzle in het 
vorige kwartaalblad. Een oplossing kwam zelfs uit 'het 
buitenland' d.w.z. uit Hensbroek. Mevrouw Janna 
A. Chun-Selie, van geboorte Horinese wist toen ze de 
opgaven las, al direct in welke straten ze moest zijn en 
met haar dochtertje Nathalie toog ze naar Hoorn en 
waren de raampjes snel gevonden. Goedzo! Wat nieuw 
bloed in onze gelederen kan geen kwaad. Er waren trou
wens meer 'frisse' inzenders. Maar de oude getrouwen 
gaven ook acte de precense! Arnold de Wolff vond dat 
mijn aanwijzigingen de speurtocht niet te moeilijk maak
ten, maar J. Lakeman schreef onder zijri brief: 'Zolang ik 
meedoe de moeilijkste opgave. 
Ciel en Gerard Lampe vonden de raampjes binnen het 
uur en dat was ook het geval met Jacques Wester. 

De oplossingen: 
Foto 1 
West 29. Jacques Wester schrijft:' Het raampje van dit 
perceel zal naar alle waarschijnlijkheid zi jn aangebracht 
tijdens het overkappen van deze steeg na 1944. Op de 
straatgeveltekening in het boek Hoorn, Huizen, Straten, 
Mensen is namelijk geen raampje te vinden'. Rob Mantel 
heeft nog meer informatie: 
'De e igenaar heeft het (raampje) er zelf ingezet. Het 
heeft ergens eerst een tijd op een zolder gelegen en hij 
(de eigenaar) vond dit een mooi raampje om boven de 
poort naast zijn woning in te passen. 
Dergelijke raampjes, bovenlichten geheten, komen in de 
binnenstad veel voor. Vooral op het Grote Oost zijn hele 
mooie bovenramen te vinden, schrijft Arnold de Wolff. 
Onze penningmeester, Pim v.cl.Waal is bezig ze allemaal 
op dia te zetten. 
In oude panden waren dergelijke ramen nodig om in de 
lange donkere gang erachter genoeg licht te kunnen krij
gen. 

foto 2 
Hoek kerkplein/ Peperstraat. 
Door de sierlijk gebogen randen en het elegante bloe
metje heeft dit venstertje iets meer dan een gewoon 
raampje. Het pand dateert van ongeveer 1800 en mis
schien is dit venstertje nog een overblijfsel uit de eerste 
bouwperiode. 

foto 3 
Claes Stapelhof, aan de achterkant van het perceel 
Munnickenveld 19. M.C.Mes en J.C.Waarcl-Opmeer noe
men het een twees lachtig raampje. In de bouwkunde 
wordt zo'n klein rond raampje een oeuil de boeff of op 
z'n Nederlands een osse-oogje genoemd. Het werd 
geplaatst om ergens even wat meer licht te krijgen. 

foto 4 
Op de hoek van de Turfhaven en de Korte Achterstraat, 
in de 'blinde' muur van het Weeshuis. J.Lakeman schrijft 
dat in de spiegeling van het raam het Doelengebouw aan 
de overkant zichtbaar is. Het raam is na de opname 
voorzien van een voorzetraam. 

Jacques Wester vraagt zich af wat het bordje links naast 
het raam op de foto te betekenen heeft. Overigens is het 
bordje na mijn foto-opname weggehaald. Mevrouw J.C. 
Waard-Opmeer schrij ft dat ze zevenendertig jaar op de 
Turfhaven heeft gewoond en dat Turfhaven nummer 1 
het huis op de hoek van de Muntstraat betreft en dat 
alle ingangen van het weeshuis genummerd zijn als la, 
lb, l c, l d. 

foto 5 
Muntstraat 12 

Uit de inzenders Janna A.Chun, Wilko van der Gracht, 
Marja Kager, J. Lakeman, Ciel en Gerard Lampe, Rob 
Mantel, M.C.Mes, Koos Semeyn, J.C. Waard-Opmeer, 
Jacques Wester, Ria van Westing en Arnold de Wolff heb 
ik een prijswinnaar getrokken. Het werd Wilko van der 
Gracht. Hij kan de boekenbon van vijfentwintig gulden 
bij mij, Grote Oost 98-100 ophalen. Graag eerst even 
opbellen. 

De nieuwe opgaven hebben niets met monumenten van 
steen te maken. Het zijn meer natuurmonumenten. Het 
betreft bomen die lang geleden geplant zijn. Eigenli jk 
zijn het dan natuurmonumenten. En een aantal bomen 
zijn neergezet ter ere van een speciale gelegenheid. 

foto 1: 
Deze twee oude bomen staan in een binnenstadstuin, 
goed zichtbaar maar toch een beetje verloren. 
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Deze boom staat net op de grens van de binnenstad, aan 
een uitvalsweg die naar een familielid genoemd is. 
Waarom staat hij er eigenlijk? 

foto 3: 
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Bij foto 3: Deze oude beuk heeft eigenlijk een oppepper 
nodig! Staat niet in de binnenstad. 

foto 4: 

. , ( . 

Deze oude beuk weet van de prins geen kwaad maar 
eigenlijk moet hij ook nodig een fitness-cursus volgen, 
maar ja, wie betaalt dat! 

foto 5: 
1 

Geplant ter ere van de kroning van koningin Wilhelmina 
in 1898. In welk plantsoen staat deze linde? 

De oplossingen graag voor 1 augustus 1996 naar Femke 
Uiterwijk, Grote Oost 98-100. 



De bedaarde Hollandse revolutie 
IV. De nadagen 1800-1813 door H W Saaltink 

'Zo zullen wij met een beschroomt, maar ver
trouwend! hart weder een aanvang maken met 
het beschrijven der geschiedenissen, die wel 
voornamelijk in onze stad Hoorn in dit Jaar 
zijn voorgevallen.' (Klaas van Voorst aan. het 
begin van het jaar 1811 in zijn Kroniek) 

Na de vijf wervelende jaren van 1795 tot 1800, waren 
de eerste dertien van de negentiende eeuw erg kalm. 
Klaas van Voorst heeft overigens wel een kwart van 
het vierde deel van zijn kroniek nodig om de ellende 
van die tijd te beschrijven. De gebeurtenissen in 

Hoorn waren weinig schokkend en Klaas had ruim
schoots gelegenheid eens uit te leggen waarom hij 
deze kroniek geschreven had. Wat komen we verder 
tegen? Veel buitenlands oorlogsgeweld, dat hij uit de 
courant haalt, veel weersoverzichten en de toenemen
de druk van de Franse bezetter. Zelfs onze revolutio
nair is blij als in de late herfst van 1813 de oranjevlag 
van de toren van de Grote Kerk wappert. Hierna het 
laatste deel van Hoorn in de Franse tijd. 

Het uitstapje 
De beschrijving van de jaren 1800 tot 1813 zijn bij Klaas 
van Voorst één klaagzang. Toch lijkt vooral aanvankelijk 
de toestand voor hem en zijn familie nogal mee te val
len. Hij gaat zich te buiten aan beschrijvingen van reis-

Adriaan Doesjan, Spotprent op Napoleon die zijn macht verliest. Linhs Napoleon op het hoogtepunt van zijn macht, rechts na z ijn val (aqua
rel, ca. 1816. Verzameling Westfries 1\tluseum. 
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jes die hij met zijn familie maakt. Om een indruk te krij
gen van de mobiliteit in die dagen , is het zinvol wat aan
dacht aan zo'n uitstapje te geven. Op zaterdag voor 
pinksteren, 31 mei 1800, ging Klaas met zijn zoon naar 
Edam, waar hij waarschijnlijk logeerde bij zijn broer. Ze 
kozen uiteraard hét vervoermiddel in Holland van die 
dagen, de trekschuit, die bij de Westerpoor t vertrok. 
Zondags was er veel regen met oostelij k en noordooste
lijke wind zodat 'wij niets konden bezien of uytgaan', 
schrijft hij. Maandag wilden zij door naar Amsterdam. 
Ze stonden klokke vijf op om de schuit van zes uur naar 
Amsterdam te halen, maar door de stormachtige wind 
kon die niet varen. Ze moesten wachten tot half negen . 
Toen hadden ze de schuit die om half zes van Hoorn was 
vertrokken. Om twaalf uur waren ze in Amsterdam, 
maar door de harde regen, viel dat bezoek letterlijk in 
het water. Om zeven uur 's avonds hadden ze het wel 
gezien en aanvaardden de terugreis. Of dat vanaf 
Buiksloot was, waar de trekschuiten naar het noorden 
vertrokken of vanuit de stad zelf, wordt er niet bij ver
teld. In ieder geval waren ze om tien uur weer in Edam. 
Omdat het de volgende dag mooi zonnig weer was, 
besloten vader en zoon de terugweg over Purmerend te 
nemen. Ze namen de marktschuit van zes uur. De duur 
van die reis vermeldt hij niet. De hele stad werd beken 
ook de nieuw aangelegde batterijen. Klaas merkt ter
loops nog op, dat de dijk en de weg bij Purmerend erg 
slecht waren. Om elf uur namen ze de trekschuit naar 
Hoorn, waarmee ze om twee uur weer aan de 
Westerpoort waren. 

Exacte vakken 
Wie was Klaas van Voorst. Nu zijn verhaal inhoudelijk 
wat minder belangrijk is, kunnen we wellicht ·wat meer 
aandacht aan de man zelf besteden. Klaas was een in de 
Rijp geboren horlogemaker, die in 1763 zijn broer 
Willem achterna gingen, die zich al eerder in Hoorn 
gevestigd had. Verschillende leden van de familie Van 
Voorst waren klokkemaker. Een enkele keer duikt er op 
een antiekveiling nog wel eens een staand horloge op 
gesigneerd met Van Voorst. 
Klaas was een ontwikkeld man. Hij moet autodidact 
geweest zijn, want zijn inschrijving is op geen enkele 
Nederlandse universiteit te vinden. Bovendien was het 
niet gebruikelijk dat een man uit zijn milieu, zelfs al had 
hij een goede kop, kon gaan studeren. En hij zou zich na 
een universitaire studie ook niet als horlogemaker 
gevestigd hebben. Zijn belezenheid blijkt uit zijn biblio
theek, die op 16 en 17 april 1828 verkocht werd door de 
boekhandelaar Jan Vermande in een openbare veiling. 
Als je a ls modern mens deze verzameling doorkijkt, valt 
direct het grote aantal godsdienstige werken op. Maar 
dat is niet meer dan natuurlijk. De kerk beheerste het 
leven veel meer dan nu. Bijna iedereen behoorde tot een 
kerkgenootschap. Sociale zorg was voor een belangrijk 
deel in handen van de kerk. Maar de tijd van Klaas van 
Voorst was ook de tijd van de Verlichting, waarin allerlei 
filosofen, schrijvers en andere wetenschappers het 
gezag van de kerk ter discussie stelden. De neiging om 
verschijnselen alleen te geloven als ze proefondervinde
lijk bewezen konden worden, was veel sterker gewor
den. Vandaar de toenemende belangstelling voor de 
exacte vakken, bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde en 
sterrekunde, maar ook voor de gewoonten van vreemde 
volken. Vandaar dat we in de verzameling van Klaas niet 
alleen boeken maar ook telescopen en microscopen 
vinden. 
Klaas was zeer geinteresseerd in weer- en sterrenkunde. 
Zeker een kwart van zijn kroniek is gevuld met een 
beschrijving van het weer van een voorbije winter of 
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zomer. Maar die belangstelling had ook een praktische 
kant. Het weer was veel meer dan nu een kwestie van 
levensbelang. Koude winters betekenden een aanslag 
op het budget. Wat aan turf uitgegeven werd moest 
bezuinigd worden op het brood en de aardappels. 
Strenge winters betekenden voor de schippers lange 
perioden van werkeloosheid. Slechte zomers dreven de 
prijzen van allerlei levensmiddelen als boter en kaas op. 
En dat gebeurde clan in een tijd waarin grote groepen op 
de rand van het bestaansminimum leefden. 
Maar de belangstelling voor de sterren was zonder enig 
praktisch nut. Op 13 april 1802 geeft hij een minutieus 
verslag van het verdwijnen en weer verschijnen van de 
planeet Jupiter achter de maan van 2 uur 41 min. 37 sec. 
tot 3 uur 39 min. en 18 sec. Hij moet voor zulke metin
gen de nodige instrumenten hebben gehad, maar dat 
was voor hem als horlogemaker niet zo'n probleem. 
Hij beschrijft ook een verschijnsel dat iets weg heeft van 
een bolbliksem. Een vuurbol die de vorm aanneemt van 
een lange streep en tenslotte uiteenvalt in een vonken
regen. En als typische 18e eeuwer ziet hij dit verschijn
sel clan weer als een middel van de natuur om de mens 
zijn nietigheid bij te brengen. 

Kritiek 
Als een man van de Verlichting stond hij kritisch tegen
over allerlei vormen van gezag. Na de Engels-Russische 
inval van 1799 is er f 300.000,- ingezameld voor de 
slachtoffers. Hij klaagt, dat er wat brood en vlees wordt 
uitgedeeld, maar dat er aan herstel van de oorlogsscha
de of verschaffing van werkgelegenheid niets gedaan 
wordt. 
In de herfst van hetzelfde jaar moest de schutterij extra 
dienst doen, omdat het garnizoen van cle stad was weg
gehaald met het oog op verwachte nieuwe aanvallen 
van de Engelsen. Het stadsbestuur vond het onverant
woord de grote wapenvoorraden die op verschillende 
plaatsen in de stad waren opgeslagen, onbewaakt te 
laten. Aan de mannen van het stedelijk weerbaarheids 
korps wordt extra soldij beloofd, maar als puntje bij 
paaltje komt, is er geen geld. Enkele schutters, cl ie waar
schij nlijk de echte revolutie van 1798 nog niet vergeten 
waren, weigeren daarop verder dienst. Van hun le ider, 
de adjudant Speelman, wordt de degen gebroken. Het 
stadsbestuur belooft wel een delegatie naar Den Haag te 
sturen om zich alsnog het toegezegde geld te verschaf
fen. Maar een paar dagen later wordt de kritische groep 
onder leiding van de korporaals Jan Hoep en Evert van 
Reyen met hulp van minder oproerige elementen uit de 
schutterij gevangen gezet en naar Alkmaar getranspor
teerd . De leiders worden daar verhoord, maar na enkele 
weken wordt de hele groep weer vrijgelaten. Klaas is 
diep verontwaardigd. Hij is van mening, dat het geld er 
wel is, maar dat het in de zakken van de ambtenaren ver
dwijnt. 
Langzamerhand naarmate het verhaal vordert wordt hij 
meer anti Frans. In 1805 krijgt Nederland een eenhoofdig 
bestuur onder de raadspensionaris Rutger 
Schimmelpenninck. Het lijkt tot stand gekomen na een 
onderonsje met keizer Napoleon, die het relatief rijke 
Nederland als melkkoe voor zijn eigen plannen nodig 
heeft. Klaas is verontwaardigd over de manier waarop 
de verkiezing van Schimmelpenninck doorgedrukt 
wordt. De weinige kiezers in de grondvergaderingen die 
nog kunnen en willen kiezen, verwerpen de kandidatuur 
van Schimmelpenninck, maar omdat degenen die geen 
stem uitbrengen als voorstemmers beschouwd worden, 
komt de man er toch. Een jaar later wordt een 
Nederlandse delegatie gedwongen Napoleon te smeken 
zijn broer tot koning van Holland te benoemen. Klaas is 



het er volledig mee oneens. 'Zo dat onze aristocratische 
of in schijn vrije regering (hij bedoelt hiermee het 
bewind van Schimmelpenninck HWS) weer in een 
monarchale verandert. In strijd met de wensen van onze 
voorouders die een volksregering door representanten 
(vertegenwoordigers HWS) wensten'. 

Verlichting met christelijk tintje 
Klaas van Voorst mist één voor een historicus noodza
kelijke gave, namelijk die van de objectiviteit. Zijn 
wereld is bevolkt door engelen en schurken. Men vraagt 
zich af waarom hij zich niet tot meer waardenvrije weer
of sterrenkunde heeft beperkt. Misschien dat hij op die 
vraag een antwoord geeft in zijn inleiding tot het jaar 
1807. Daar haalt hij een uitspraak van de Engelse predi
kant-filosoof-scheikundige Joseph Priestley, die ergens 
gezegd schijnt te hebben, dat het lezen en schrijven van 
geschiedenis een bezigheid is van mensen met een 
goede opvoeding en van een zekere bekwaamheid en 
dat alleen geschiedsschrijvers goede schrijvers zijn. 
Dus Klaas heeft zijn Vervolg op de Kroniek van Velius 
geschreven om te laten zien, dat hij een groot schrijver 
is. Dat klinkt nogal ijdel, maar gelukkig zorgt de 
geschiedbeoefening er volgens Priestley ook voor, dat 
we deugdzame mensen worden. Door veel geschiedkun
dige werken te lezen zien we immers, dat de goddelijke 
voorzienigheid de afloop van de gebeurtenissen bepaalt 
en niet de mens. En door dat maar goed te beseffen 

leren we tevredenheid. Het is een idee uit de Verlichting: 
meer kennis maakt van ons betere mensen. De 
Nederlandse meer christelijke variant voegt daar aan 
toe: als we maar niet vergeten, dat God uiteindelijk alles 
bepaalt. 
De bovenstaande ideeën komen in de beschouwingen 
van Klaas telkens weer terug, zij het dat hij aan de 
invloed van de goddelijke voorzienigheid een steeds 
grotere waarde toekent. De beproevingen die de stad in 
de Franse tijd moet ondergaan zijn een bewijs , dat God 
zeer veel met Hoorn opheeft, zegt hij bij het jaar 1811. 

Een onbelangrijke stad 
Wat was Hoorn in de Franse tijd? Een stadje dat in snel 
tempo bezig was in de vergetelheid weg te zinken. Er lag 
nog een militair garnizoen van vvisselende sterkte. De 
bevolking liep terug: 9555 in 1795, 8193 in 1809, een afna
me van 4% in 14 jaar. De stad was nog overwegend gere
formeerd, Ned. hervormd zouden we nu zeggen. Het 
aantal katholieken steeg, evenals in mindere mate de 
luthersen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de 
nog steeds doorgaande immigratie uit Duitsland. Ook 
het aantal joden werd groter. De immigratie van de 
joden (uit Amsterdam?) schijnt overigens na 1800 tot 
staan te zijn gekomen, omdat de toestand hier nog 
slechter was dan daar. Doopsgezinden en remonstran
ten, waarover weinig cijfermateriaal bekend is, liepen 
verder in aantal terug. De aantallen in 1809: 

Adriaan Doesjan, Allegorie op de vrede nadat Napoleon voorgoed verslagen is (aquarel, ca. 1816. Verzameling Westfries Museum). 
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GR 
RK 
LU 
DP 
RE 
JD 

absoluut 
4905 
2171 
539 
181 
137 
260 

8193 

% 
59.9 
26.5 
6.6 
2.2 
1.6 
3.2 

De stad was nog wel zo belangrijk dat koning Lodewijk 
Napoleon haar met een bezoek vereerde op 25 april 
1807. Maar niet zo belangrijk dat Zijne Majesteit duide
lijk mededeelde op welk moment hij geliefde te ver
schijnen. Op 24 apr il was de hele schutterij in de Doelen 
present. Zij wachtte de gehele dag, maar de koning 
kwam niet. Zij kwamen de volgende dag om half vijf 's 
morgens terug. Om zes uur werd er wat de stad aan 
hoogwaardigheidsbekleders bezat in de Grote Kerk ver
zameld: stadsregering, gedeputeerden, alle predikanten, 
priesters, voorgangers van remonstranten, luthersen, 
mennonieten en joden. Zij wachtten en de koning 
kwam,". 's middags om half vijf. Men bood hem de sleu
tel van de stad aan op een zilveren schenkblad en een 
diner in het stadhuis. De vorst maakte met zijn gevolg 
daarna een rondrit in een paar koetsen die waren uit
geleend door mevr. Velius-Baartman en burgemeester 
Van de Blocquery. Daarna 'verleende Z.M. gehoor 
aan de gedeputeerden van alle collegiën', wat beteken
de, dat hij al die vertegenwoordigers de gelegenheid 
gaf hun zorgen aan het allerhoogste gezag toe te ver
trouwen. Of het veel geholpen heeft, is niet bekend. 
Alleen de Vaderlandsche Maatschappij kreeg een 
cadeautje. 
Het bezoek van Napoleon op 15 oktober 1811 had nog 
minder om het lijf. De keizer kwam, zag, nam sleutels in 
ontvangst, verwisselde van paarden bij de Nadorst en 
was al weer op weg naar Medemblik, waarvoor hij wel 
wat tijd had uitgetrokken, omdat hij plannen had daar 
een marinehaven aan te leggen. Hoorn had afgedaan. 

Armoede en verandering 
De Franse tijd betekende voor de stad de doodklap. 
Handel en scheepvaart tot dan nog altijd belangrijke 
middelen van bestaan, kwamen door de oorlogssituatie 
tot stilstand. De functie van verzorgend centrum was 
nog niet genoeg ontwikkeld. De kaashandel leed onder 
afzetproblemen. 
De totale ineenstorting was ook duidelijk te zien aan de 
armoede van de stedelijke overheid. Praktisch alle amb
tenaren werden ontslagen. Onderhoud aan openbare 
gebouwen, bruggen en straten werd niet meer uitge
voerd. Verdedigingswerken van de stad als de 
Noorderpoort werden afgebroken. De burgers draaiden 
op voor de verplichtingen van de stad op het gebied van 
de sociale zorg. Omdat de stad haar financiële ver
plichtngen niet langer kon voldoen, had zij het vertrou
wen op de kapitaalmarkt totaal verloren. Kredieten kon
den dus niet meer worden aangetrokken. De koers van 
de stedelijke obligaties lag tenslotte tussen de 15 en 
20%, als ze al verhandeld werden. Het was geen wonder 
dat zowel oranjeklanten als voormalige patriotten zaten 
uit te kijken naar het vertrek van de Fransen en de terug
keer van de Oranjes. 
Toch waren er zaken veranderd, die na 1813 niet meer 
gemakkelijk teruggedraaid konden worden. De welge
stelde burgerij had een plaats in het stadsbestuur gekre
gen naast de regenten. De regenten waren eigenlijk al 
sinds 1801 weer in de gratie. Namen als Akerlaken, de 
Vicq, Merens en De Blocquery zien we naast Breebaart, 
Messchaert, Van Halm en Houttuyn. Verder was de 
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invloed van Hoorn in de Hollandse en daardoor 
Nederlandse polit iek verdwenen. Y.O.C. en Admiral iteit 
kwamen niet terug. 
De kaasmarkt bleef maar de haven verzandde. 

Hoornse 
filmgeschiedenis 
Filmgeschiedenis van Hoorn. Beschrijving van de 
ontwikkeling die de filmvertoning in Hoorn door
maakte in de periode 1897-1917. 
Onder deze titel publiceerde Hillegien Rijken haar 
doctoraalscriptie kunstgeschiedenis in juli 1995. 
Bij de Archiefdienst Westfriese gemeenten is de 
scr iptie aan te vragen onder bibliotheeknummer 
124 A 22. 

Hillegien Rijken heeft de cultuurgeschiedenis van 
de stad een goede dienst bewezen door zeer pre
cies over twintig jaar na te gaan hoe de ontwikke
ling van de filmvertoningen in Hoorn is geweest. 
Ze laat in belangwekkende achtergrondbeschou
wingen zien hoe de houding van liberalen, katho
lieken en gemeentebestuur tegenover dergelijke 
voorstellingen was en welke rol de kermis speelde. 
Ze noemt in tekst en bijlagen alle films die ver
toond werden, alle bioscopen die de kermis aan
deden. Uitgebreid beschrijft ze het ontstaan van 
bioscoop Modern op het Grote Noord. 
Belangwekkend is te lezen hoe in zes jaar tijds men 
viermaal van eigenaar wisselde. Een bijzonder 
hoofdstuk over "marketing", waarin lonen, vrije 
tijd en entreeprijzen - mede aan de hand van sta
tistische overzichten - de revue passeren, geeft 
aan welke verkoÓpargumenten tegenover ander 
vermaak gehanteerd werden. Elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met een zeer lezenswaardige "beschou
wing" over de in dat onderdeel genoemde aspec
ten. Geëindigd wordt met een samenvatting van 
het voorgaande én de invloed van sociale, culture
le en politieke achtergronden op de ontwikkeling 
van de film in Hoorn. 

Rijken stelt tenslotte "dat de ontwikkeling die de 
filmvertoning in Hoorn doormaakte, in een nadere 
analyse en vergelijking met de steden Nijmegen en 
Utrecht, daar niet veel van verschilt". Met voor
beelden geeft ze aan dat er nog veel research te 
doen is om via lokaal onderzoek een genuanceer
der beeld te krijgen van de ontwikkeling van film
vertoningen in Nederland. 

Aanbevolen lectuur! 

Arie van Zoonen 



Hoorns oudste muziekvereniging 

Sappho zingt al 145 jaar klassiek 

Sappho, in de klassieke oudheid bekend als de 
grote Griekse dichteres, leent in Hoorn haar 
naam al 145 jaar aan de oudste muziekvereni
ging van de stad. Sappho is straks in juli een 
dubbele mensenleeftijd oud. Om U tegen te 
zeggen. 
Toch is het eerbiedwaardige koor jong van 
hart. Met een kleine 50 leden beoefent Sappho 
nog altijd de schone zangkunst in de klassieke 
traditie. Ooit als Liedertafel voor mannen opge
richt laat Sappho al weer vele jaren als 
gemengd koor zijn muzikale ambities met wel
luidende concerten in de Oosterkerk blijken. 

De Liedertafel waarmee Sappho in juli 1851 begon was 
destijds uitsluitend voorbehouden aan Hoornse heren. 
Veertig jaar later kwam er een gemengd koor bij , maar 
eerder al was er een orkest opgericht om met het koor 
concerten te kunnen geven in de Parkzaal. Hoorn was in 
de 19e eeuw in menig opzicht al een begrip als stad met 
een culturele uitstraling. De kunstbeoefening zette zich 
in de nieuwe eeuw onstuimig voort. Nu, bijna honderd 
jaar later, deelt Sappho haar culturele plaats binnen de 
gemeenschap met veel andere koren, maar het heeft 
haar aparte plaats behouden. 
In voorzitter Aleid van Papenrecht heeft Sappho sinds 
januari 1984 een stuwende kracht die enthousiast en 
kordaat opereert tussen een hechte zanggroep. Mocht 
het oude Sappho in de loop van al die jaren niet aan het 
stof van de tijd zijn ontkomen, dan heeft de voorzitter er 
hier en daar wel eens de borstel door gehaald. 

door Herman Lansdaal 

Mevrouw 
"Ik was in 1983 nog maar kort lid toen ik voor het voor
zitterschap werd gevraagd. Ze zeiden mevrouw tegen 
me. De meeste leden noemden elkaar toen nog bij de 
achternaam, omdat het a ltijd zo geweest was. Ik vond 
dat maar niks. Sappho was in bepaalde opzichten 
gewoon aan vernieuwing toe. Daar hebben we als 
bestuur hard aan gewerkt en het is aardig gelukt. Het is 
er goed zingen en nog gezellig toeven ook". 
Aleid van Papenrecht ("en niet Papendrecht alsjeblieft") 
trekt nu 12 jaar aan de touwtjes. Ze onthult dat ze nog 
een periode van drie jaar voorzitter wil zijn. Dan vindt 
ze het welletjes, "want", zegt ze, "het is erg leuk om te 
doen maar je hebt er wel een halve baan bij. Over drie 
jaar treed ik daarom af. Dan zullen de leden misschien 
wel wat anders voor me bedenken. Het 150-jarig bestaan 
zit er toch immers aan te komen ... ?". 
Voorzitter Papenrecht is gehecht aan Sappho. Geen 
wonder. Oma Lies van Papenrecht zong er meer dan tien 
jaar in toen haar man van 1912 tot 1925 dominee in 
Hoorn was, verbonden aan de Grote Kerk. Ze woonden 
in de pastorie aan het Kerkplein daar waar nu de biblio
theek is gevestigd. Aleids vader had z' n kamertje boven 
het Kloosterpoortje. "Dag pap" mijmert ze nog wel eens 
als ze er onder door loopt. 

Historie 
Als het over de vroegste historie van Sappho gaat ver
wijst de voorzitter graag naar Arie van Zoonens boek 
"Van Koffijhuis tot Theater", kroniek van Schouwburg 
Het Park. Daarin staat veel over de Liedertafel te lezen, 
onder meer dat "Sappho een uiterst belangrijke bijdrage 
levert aan de exploitatie van het Park". Eigenaar 
Lodewijk Dankelman slaagde er mede daardoor in het 
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koffijhuis in de tweede helft van der 19e eeuw tot een 
cultureel middelpunt van West-Friesland te maken. Er 
bestond trouwens ook een gezonde zakelijke band tus
sen Sappho en Dankelman, want Lodewij k was een van 
de zangers. 
Op 12 april 1876 werd de eerste steen gelegd voor een 
nieuw lokaal aan het Achterom. De voorzitter van de 
Parkvereniging, G.van Nisius, wees er daarbij op "dat 
het voornamelijk de Liedertafel Sappho was die zulk een 
gewichtigen stoot had gegeven tot de stichting van het 
gebouw". 

Waarom Sappho? 
In het jubileumboekje uitgegeven bij het 140-j arig 
bestaan van Sappho breekt auteur B. Koopman zich ove
rigens het hoofd over de vraag wat de oprichters in 1851 
bezielden toen zij besloten de mannenzangvereniging te 
vernoemen naar een Griekse dichteres die immers zulke 
hartstochtelijke verzen aan meisjes wijdde. Waarom 
Sappho als naam voor een mannenkoor? 
Voorzitter mr. C.A.Duker zal classicus geweest tijn, ken
ner van Grieks en Latijn toen h ij op 3 .juli 1851 met die 
naam op de proppen kwam. De twaalf leden van de 
zojuist opgerichte Liedertafel zullen wel instemmend 
geknikt hebben. Het waren ·welgestelde lieden, evenals 
Duker wellicht met een klassieke opleiding achter de 
rug. Sappho kenmerkte zich mede daarom wellicht door 
een sociëteitskarakter. De liedertafel trad in de begintijd 
dan ook bij voorkeur op voor wat men "de gegoede bur
gerij " noemde. 
Toch was het bestuur zich van meet af aan ook bewust 
van zijn sociale taak in het kleinschalige Hoorn. Zo gaf 
de liedertafel bij tijd en wijle ook concerten "ten voor
deele der algemeene armen" en voor "arme huisgezin
nen der vereeniging van den H. Vincentius A Paulo''. 

Per trekschuit 
Eerste d ir igent was de "stadsmuzi jkmeester" H.A. 
Meijroos, die ook het initiatief tot oprichting had geno
men. Twaalf jaar lang zette hij de puntjes op de i van de 
mannenzang. Het aantal van twaalf leden met wie 
Sappho het eerste koor vormde groeide al snel uit tot 
over de 30. De zangers hadden er van meet af aan zin in. 
Ook om elders te zingen. Een jaar na de oprichting al lie
ten zij zich per trekschuit naar Amsterdam vervoeren 
om er aan een concours deel te nemen. 
Het moet in die jaren op een kleine wereldreis hebben 
geleken. Sappho kwam na 7 uur varen over de Zuiderzee 
in de hoofdstad aan, waar het bestuur de leden intussen 
stond op te wachten. De bestuursleden waren per dili
gence vooruit gereisd om de logies voor de mannen te 
regelen. De zangers traden op in zwarte rok, wit vest, 
zwarte das en met witte handschoenen aan. Na een 
nachtelijk verblijf in Amsterdam keerden ze weer varend 
en mét lauwertakken in Hoorn terug. 

Triomfen 
In eigen stad vierde Sappho niet minder muzikale triom
fen. In 1859 was Hoorn middelpunt van een groot pro
vinciaal zangersfeest in de Noorderkerk. Koren uit 
Weesp, Amsterdam en Haarlem arriveerden per stoom
boot in de haven, die van Alkmaar en Enkhuizen kwa
men met paard en wagen. Het was een gebeurtenis van 
de eerste orde. De stad was één vlaggenzee. Voor zoveel 
Liedertafels was het Park te klein , maar in de tuin gren
zend aan de Westerdijk musiceerde die dag "onder het 
heerlijkste ·weer" wel het Parkorkest van J. Eduard 
Stumpff uit Amsterdam. 
In 1863 begon onder het dirigentschap van de veelzijdi
ge Heinrich Friedrich Utermöhlen een nieuwe bloeipe-
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riocle voor Sappbo. Utermöhlen was directeur van het 
muziekkorps der Schutterij én van de Hoornse muziek
school. Hij bleef niet minder dan 37 jaar aan Sappho ver
bonden. In zijn tijd traden ook orkestleden tot het zang
koor toe. Vanaf 1877 heette de Liedertafel daarom 
"lVlannenzang- en orkestvereniging Sappho". 
Had Duker een vooruitziende blik gehad toen hij in 1851 
voorstelde het mannenkoor te vernoemen naar Sappho, 
de grootste dichteres uit de oudheid? Na de viering van 
het 40-jarig bestaan ging de kogel door de kerk, de eer
ste dames meldden zich. Een jaar later waren het er al 
ruim 30. Sappho had toen behalve een mannenkoor en 
een orkest bovendien een gemengd koor. Voor een uit
gebreider repertoire kreeg de directeur a ldus keuzes te 
over. 

Tweedaags feest 
Het 40-jarig bestaan werd gevierd met een luisterrijk 
tweedaags muziekfeest in het Park. Het Concert
gebomvorkest had onder leiding van Willem Kes de 
Vi jfde Symfonie van Beethoven uitgevoerd en de 
befaamde bariton Johannes Messchaert zong in eigen 
stad de sterren van de hemel b ij de Amsterdamse 
Liedertafel Euterpe. 
De viering van het gouden jubileum tien jaar later was 
zo mogelijk nog indrukwekkender. Opnieuw was er een 
tweedaags feest. Sappho telde toen 62 zangeressen, 34 
zangers en 27 orkestleden. 
De leiding had J. van Dissel die in 1900 de legendarische 

Feest ,,Sappbo'' 

EX~RA TRElN 
van Hoorn naar Amsterdam, 

Stoppende aaa al de 
tusschenstations" 

op ZON1>A.G 24 MEI 1S9l. 
Vertrek vnu HOORN des nachts U)j~ uur. 

EIE1' Ji'EESTCO.MIT.É. 

Zó populair was "Sappho" dat een extra trein naar Amsterdam lwn 
rijden' 
Westfriesland, Nieuwe Hoornsche Courant, 20 mei 1881. Col!. AWG. 

Utermölen was opgevo lgd . Uitgevoerd werd Das 
Paradies uncl die Peri van Schumann. Medewerking ver
leende het Utrechts Stedelijk Orkest. Prominente zang
solisten lieten zich evenmin onbetuigd: de sopraan 
Aaltje Noordewier Reddingius en de Hoornse bas Johan 
Messchaert. 
Hoe crescendo het tot dan met Sappho was gegaan, ook 
cle gerenommeerde muziekvereniging ontkwam op den 
duur niet aan een zekere terugval. De koren en het 
orkest maakten vanaf 1910 een minder goede tijd mee. 
Er waren directeurswisselingen, er werd elders gerepe
teerd (Het Witte Paard) en wellicht was ook het drei
gende gevaar van een naderende oorlog(' 14-' 18) de oor
zaak van enig verval. 

Gerard Boedijn 
Toch kwam de opleving langzaam maar zeker terug en 
toen de Hoornse musicus Gerard Boedijn in 1918 als 
dirigent aantrad betekende dat het begin van een nieu
we bloeiperiode. De alles-kunner Boedijn inspireerde 



Het bestuur van Sappho, staande v. l.n.r. Rob Resoort, vice-voorzit
ter; A leid van Papenrec/11, voorz i11er; Jan Zegwaal'(i, penningmees

ter. Zillend: Nel Stenneberg, bibliothecaresse en Jos Eijgelaar, secre
taris. 

Sappho als dirigent en componist tot excellente uitvoe
ringen, zowel van de koren als van het orkest. Het hoge 
muzikale peil dat Sappho bereikte bleef niet onopge~ 
merkt. Menigmaal werd de loftrompet over "de moeder 
van het Hoornse muziekleven" gestoken. Het aantal 
leden bereikte het record van 146. 
De verhuizing van Boedijn naar Veendam (in 1928) leek 
Sappho echter te ontredderen. Bij de viering van het 80-
jarig bestaan in 1931 kreeg het koor weliswaar het pre
dicaat "koninklijk'', maar het aantal leden was tot onder 
de honderd gezakt. Het gemis aan een goede directeur 
brak Sappho in niet geringe mate op. Men stak dan ook 
in Hoorn figuurlijk de vlag uit toen Boed ijn door heim
wee gedwongen naar Hoorn terugkeerde. Oude tijden 
keerden weer. 
Bij het 85-jarig bestaan in 1936 schrijft een recensent 
over de combinatie Sappho-Boedijn:"Heeft de dichteres 
Sappho zoals de overlevering ons zegt, zich uit minne
nijd in zee gestort, Sappho heeft haar minnaar gevon
den in de persoon van den heer Boeclijn a ls dirigent". 
Boedijn dirigeerde zijn laatste concert voor Sappho in 
1946. De Hoornse musicus kon terugzien op een gewel
dige staat van dienst, waardoor hij het liberale koor 
jarenlang enthousiast en kundig naar hoge klassieke 
muzikale toppen wist te leiden. Denkend aan de toe
komst had hij zich daarbij ook sterk gemaakt voor ki n
derzangklassen en er leiding aan gegeven. 

Honderd jaar 
Goede opvolgers aantrekken bleek al weer moeilijk, 
maar bij het 100-jarig bestaan in 1951 vond Sappho 
onder leiding van Piet Morsch toch weer de goede toon. 
In de Oosterkerk werd "ter nagedachtenis aan de 
oprichters der vereniging" het Req uiem van Cherubine 
uitgevoerd . 
De eeuw vol maken was een niet geringe prestatie, maar 
het betekende tegelijkertijd wel een keerpunt in de his
torie van Sappho. Korte tijd later werd de orkestafdeling 
opgeheven (er volgde een fusie met Sinfonia) en trad 
het mannenkoor toe tot het gemengde zangkoor. Vanaf 
toen ging Sappho als "Koninklijke Zangvereniging" door 
het muzikale leven. In 1952 kon het bestuur het huidige 
repetitiegebouw aan de Turfhaven kopen. 
De muiikale afslanking en het eigen bezit konden het tij 
echter niet doen keren. Niet alleen brak er financieel een 
moeilijke periode aan, ook de toekomst zag er met 
steeds minder mannenstemmen donker uit. In 1966 
telde Sappho in totaal nog maar 34 leden, een diepte
punt in zijn bestaan. 

Ondanks dirigenten als Morsch en Klaas Venneker bleef 
het zelfs tot 1980 een moeizame strijd om het behoud 
van Hoorns oudste muzikale vereniging. 
Maar het lukte, mede dankzij dirigent Frans Schouten 
die met een repertoire van barokmuziek nieuwe artistie
ke wegen insloeg. Zo componeerde Pieter Rynja op ver
zoek van Schouten een Cantate Historique, waarin de 
geschiedenis van Hoorn en omstreken zo treffend muzi
kaal ges talte krijgt. 

Drie maal cantate 
Sappho heeft die Cantate intusse n al drie maal met veel 
succes in de Oosterkerk uitgevoerd , als première in 
1984, in 1991 bij het 140-jarig bestaan en nog een jaar 
later bij de viering van het 75-jarig bestaan van de ver
eniging Oud Hoorn. 
Dirigeerde Frans Schouten de p remière van de Cantate, 
de tweede en derde uitvoering van de Cantate gingen 
onder leiding van Marie-Anne Päques, die in 1988 als 
dirigente van Sappho aantrad. He t "klikt" al jaren tussen 
de ervaren musica en het Hoornse koor. Het resultaat is 
er dan ook naar. Het ledental dat na het vertrek van 
Schouten wat aan de magere kant was gekomen, groeide 
weer en intussen mag Sappho zelfs met negen bassen en 
acht tenoren niet eens mopperen op een totaal van zo'n 
30 sopranen en alten. 

Aleid: "Marie-Ann e 
stimuleert, ze is 
pedagogisch , ze 
weet van wanten en 
ze voert goede ver-
nieuwingen door. 
Wij vinden dat 
Sappho naast het 
bekende klassieke 
repertoire ook mu
ziek moet kunnen 
brengen die anders 
is. Ieder koor heeft 
zijn eigen stijl, Soli, 
Polymnia, Anthonis 
Kleinkoor, Vivace, 
noem maar op. Elk 
wil z'n eigen geluid 
laten horen, herken-

Marie-Anne Pacques de dirigente. baar. Sappho zal 
altijd klassiek zin

gen, logisch, maar dat hoeft niet alleen traditioneel te 
zijn". 

Samenwerking 
De samenwerking met andere gezelschappen vindt de 
voorzitter "een pluspunt om te benadrukken1

'. Zo werk
te Sinfonia in 1991 mee aan Sappho's uitvoering Viva la 
Musica van Herman Strategier. Omgekeerd werkte 
Sappho vorig jaar mee op verzoek van Sinfonia mee aan 
de SOe herdenking van de 4e mei. Leden van de Hoornse 
balletschool verleenden hun bijdrage aan de uitvoering 
van Dido en Aeneos van Purcell. En toen vorig jaar "De 
maagd van Wognum" haar opwachting kwam maken in 
de Oosterkerk waren het enkele leden van Het 
Gezelschap die de zwierige ballade gracieus onder
steunden. 
Het jubileumconcert dit jaar (15 december, Oosterkerk) 
wordt iets bijzonders. Sappho voert dan een op 
Ke rs tmis gericht klassiek en internationaal repertoire 
uit. 
Aleid: "Iets heel anders dan wat gebruikelijk is in die t ijd . 
Hoe anders? Dat verklap ik nog niet. Hoorn moet maar 
komen luisteren, plaats genoeg in de Oosterkerk". 
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R.K. Begraafplaats 125 Jaar 

Den Heer Minister voor de zaken van de R. C. 
Eeredienst ontving in 1845 een brief van deken 
en pastoor P Does van Hoorn, waarin deze 
vroeg of hij de stad Hoorn niet kon bewerken 
om wat soepeler te zijn met de voorwaarden 
voor het begraven van hatholieken. Als een 
katholiek liever door de familie begraven wilde 
worden op het katholieke kerkhof van Oost
woud of Hoogwoud kon slechts een 'uitvoer
billet' verkregen worden als men eerst het 
begrafenisrecht van f 21,- volde,ed; men moest 
zelfs f 7,- voor de niet gebruikte koets betalen. 
De minister antwoordde per kerende post aan 
de Hoog Eerwaarden Heer Aartspriester van 
Holland en Zeeland dat hij aan de gemeente 
Hoorn zou vragen dat katholieken voortaan 
geen geld aan de Algemene Begraafplaats te 
Hoorn hoefden te betalen als ze liever in Oost
woud of Hoogwoud wilden begraven worden. 
Daarna blijft het - althans in het parochiële 
archief- stil rond deze kwestie. 

Pas in 1871 verkoopt timmerman .Johannes Bleijs, de 
vader van de bekende architect, aan het R.C. 
Parochiebestuur zijn tuin aan het eind van de Derde 
Boomlaan voor driehonderd gulden. Twee maanden 
daarvoor had het parochiebestuur al aan de stad ver
gunning voor de aanleg gevraagd. De stad had echter 
bezwaren, want het eind van de Drieboomlaan was toen 
nog een ongeplaveide wandelweg die "ten éénen male 
ongeschikt was" voor zoveel lijkwagens en koetsen. De 
stad wilde een ingang aan de Holenweg, maar het 
Parochiaal Kerkbestuur merkte op dat daardoor de 
afstand tot de stad verdrievoudigd zou worden en dat 
dat niet zo paste voor een kerkgenootschap dat "het 
derde gedeelte der geheele bevoll~ing uitmaakt". Een 
onderonsje tussen burgemeester en de voorzitter en de 
secretaris van het parochiebestuur leidde tot het com
promis, dat de parochie een bijdrage zou geven aan het 
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onderhoud van de weg. Enige briefwisseling (over een 
periode van twee jaar !) leidde tot een bedrag van f 25,
voor de ongeveer 45 begrafenissen per jaar. 

Aannemer .Jacobus Bockxmeer kon de eerste termijn 
van de aanneemsom van f 2800,- in november 1871 
incasseren. De ontwerper van het kerkhof (met de toen
malige maten van 52 meter breed en 51 meter diep) was 
de zoon van de vorige eigenaar, de architect A.C. Bleijs, 
dezelfde die later de katholieke kerk aan het Groote 
Noord zou bouwen. 

Ook moest toen een reglement voor de begraafplaats 
worden gemaakt. Op de ontwerp-tekst had de bisschop 
van Haarlem echter commentaar: de term eigen graf zou 
moeten worden vervangen door het regt op gebruik van 
een graf en bovendien vond hij de voorgestelde prijs 
van f 40 voor een eigen graf veel te laag: "Men moet 't 
zóó stellen dat slechts weinigen zich zulk een graf kunnen 
verschaffen; anders toch loopt het kerkhof spoedig gevaar 
van te hlein te worden." 

In het oorspronkelijke plan was de bouw van een kapel 
niet voorzien. In het kerkarchief berust een briefje dat 
kennelijk bestemd is om in een zondagspreek te worden 
voorgelezen. Daarin staat dat het kerkbestuur niet uit de 
gewone middelen een nieuwe kapel zou kunnen bekosti
gen, en dat de vier kerkmeesters vergezeld van de pas
toor of een kapelaan, de komende week de parochianen 
zullen langsgaan om het bedrag van f 2400,- bijeen te 
halen. 

Een ander briefje uit het archief, geschreven in hetzelf
de handschrit, geeft het resultaat van die rondgang 
langs de parochianen: er is f 1400,- opgehaald "zoodat 
het met eenige bezuiniging, en achterlaten van alles wat 
eenigssins achterwege kan blijven, toch mogelijk zal zijn 
eene Kapel te bouwen die in de behoefte voorz iet". 

Al na tien jaar wenste men het kerkhof te veranderen en 
de sloten op het terrein te dempen. De paden werden 
met nieuw grind bestrooid en het geheel kostte f 238,
De opleveringsdatum was 15 oktober 1881. Expliciet 
was in het handgeschreven contract opgenomen dat 
voorkomende begrafenissen geen stoornis mochten 
ondervinden. ln 1887 kreeg pastoor N . .J. Smeulders toe
stemming om nogmaals de Begraafplaats te vergroten, 
ditmaal voor het aanzienlijke bedrag van f 4100,-. Wat 
er toen is uitgebreid is op dit moment onbekend, aange
zien de brief in het Latijn was geschreven. 

Het reglement voor de doodgravers op de begraafplaats 
uit 1883 vermeldde onder meer dat de doodgravers in 
functie behoorlijk gekleed dienden te zij n, dat het kerk
hof gesloten moest zijn buiten de begrafenissen en dat 
overtollige aarde aan de overkant van het kerkhof moest 
worden weggeruimd. 

Het reglement voor de begraafplaats zelf werd pas in 
1885 door de bisschop van Haarlem goedgekeurd. Het 
bevatte 15 artikelen, o.a. dat men vooraf bij de pastoor 



moest betalen, dat een eigen graf 30 jaar eigendoms
recht gaf, dat stukvriezen van de steen voor eigen risico 
was en dat een grafmonument niet groter mocht zijn 
dan 186 bij 75 centimeter bij één meter hoog. 

Op 13 januari 1914 werd aan de Gemeente Hoorn ver
gunning gevraagd om een stuk grond aan de begraaf
plaats toe te voegen: de lengte zou worden uitgebreid 
van 52 meter tot 91 meter. In juli werd de vergunning 
verleend. 

Pas in 1947 komt de volgende aanpassing van de 
begraafplaats. Door de grotere behoefte aan eigen gra
ven was het nodig het voor uitbreiding bestemde 
gedeelte in exploitatie te nemen. Er zou dan een grote 
priestergrafkelder gemaakt worden en 222 nieuwe gra
ven. Door opoffering van de beplanting zouden nog eens 
90 graven kunnen worden gerealiseerd. Tuinarchitect 
Carl van Empelen uit Heemstede had als omheining een 
beplanting gedacht van kastanjebomen en klimlinden 
met buxusranclen tussen de vakken en veel gebruik van 
grind. De bpsteller van dit plan was de pouwinspecteur 
van het Dekynaat S.W. Langius. Het plan was kennelijk 
goed voorbesproken, want tussen de inzending van het 
rapport en goedkeuring van het bisdom verliepen 
slechts 4 dagen. 

Het kerkhof is gewoon in gebruik geweest tot 1969. 
Daarna was het gesloten voor nieuwe graven, maar er 
werd wel bijgezet in bestaande familiegraven. In de 
zeventiger en tachtiger jaren werd als gevolg van het 
kleinere aantal begrafenissen het kerkhof wat venvaar
loosd. De enige persoon die regelmatig het kerkhof ver
zorgde was mevrouw Godijn. Pas in 1987 kwam vanuit 
enkele personen uit de wijkraden belangstelling voor 
het kerkhof. Publicatie in het parochieblad leverde twin
tig vrijwilligers op voor het onderhoud van het kerkhof. 

Jaarprijs Flevoland 1996 
Het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland 
reikt eens per jaar de H.N. ter Veen-prijs voor 
Flevoland uit. 

De prijs wordt toegekend voor een oorspronkelijk, 
nog niet eerder gepubliceerd geschrift dat betrek
king heeft op: 
- de Zuiderzee (beurtvaart, visserij, scheepvaart 

etc.); 
- het Zuiderzeeproject (afsluiting en droogmaking 

van de Zuiderzee); 
- de Zuiderzee/IJsselmeerkustplaatsen; 
- de provincie Flevoland (Noordoostpolder, 

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland; de gemeenten 
Urk, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, 
Almere en Zeewolde). 

De H.N. ter Veen-prijs bestaat uit een jaarprij s en 
een aanmoed ingsprijs. De jaarprijs, groot f 4.000,
worclt eens per jaar uitgereikt. De aanmoedigings
prijs kan onafhankelijk van de jaarprijs in enig jaar 
worden uitgereikt en bedraagt f 2.000,-. 
Aan de toekenning van deze prijzen is ook de 
publikatie in één der reeksen van het Sociaal 
Historisch Centrum voor Flevoland verbonden. 

Het reglement voor de toekenning van de prijs is 
verkrijgbaar bij het Sociaal Historisch Centrum 
voor Flevoland, Postbus 73, 8200 AB Lelystad. 

De sluitingstermijn voor inzending is 31 december 
1996. 

Met steun van de Vereniging Oud Hoorn, de Kerkmeijer 
- De Regt Stichting en de gemeente Hoorn is de monu
mentale poort opgeknapt, terwijl de parochie de inge
zakte brug liet herstellen. Uit de groep vrijwilligers is de 
hui dige beheerderscommissie voortgekomen. Deze 
commissie heeft ervoor gezorgd dat de administratie 
van de grafrechten en de inning ervan weer werd bijge
werkt. Eind 1994 is aan de kant van de Holemveg een 
gedeelte van de oude graven geruimd, zodat er weer 
systematisch nieuwe graven konden worden uitgege
ven. Vanaf die t ijd is het dus weer mogelijk om op het 

oude parochie-kerkhof begraven te worden, of om de 
urn van de crematie bij te zetten in het nieuw aangeleg
de urnenveld. 

Op Open Monumentendag (zate rdag 14 september 
1996) kunt U de begraafplaats en de kapel bezoeken van 
9.00 - 16.00 uur. Het ligt in de bedoeling dat de 
Stoomtram op die dag een aparte halte bij het kerkhof 
instelt, zodat U gemakkelijk en comfortabel de begraaf
plaats kunt bekijken. Enkele vrijwilligers en leden van de 
beheerderscommissie zijn aanwezig voor het geven van 
een toelichting op een kleine expositie. 

Zomerconcerten Carillon Grote Kerk 
Woensdag 3 juli 
Woensdag 17 juli 
Woensdag 31 juli 
Woensdag 21 augustus 
Zaterdag 9 september 

Openingsconcert Frits Reynaert 19.30 - 20.30 
Kenneth Theunissen (België) 19.30 - 20.30 
Karel Keldermans (USA) 19.30 - 20.30 
Jaap van der Ende 19.30 - 20.30 
Concert van Frits Reynaert met Hoornse Brassband op Open Monumentendag van 
13.00 - 13.30; concertprogramma verkrijgbaar bij de VW. 
Open-toren bespeling door Frits Reynaert 13.30 - 14.00 

Donderdag 26 sept. Ledenvergadering in de bovenzaal van de Lutherse Kerk aan de Ramen. 
Woensdag 13 november Bespeling op de Najaars Vee- en goederenmarkt 13.30 - 14.30 
Dinsdag 5 november Bijzondere beiaarclbespeling door Frits Reinaer t ter herdenking van de vijftigste 

sterfdag van mevrouw Christine Kerkmeijer - De Regt (1894/1946) 15.15 - 16.15 

Voorts bespeelt Frits Reynaart het Grote Kerkcarillon wekelijks elke donderdag van 17.00 tot 18.00 uur. 
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Waaraan het ligt, weet ik niet, maar ik ontving 
vijftien reacties op eerder geplaatste foto 's en 
slechts één enkele nieuwe inzending. Gelukkig 
is er nog voldoende voorraad, zodat we deze 
rubriek voorlopig nog wel op de gewone 
manier kunnen voortzetten, maar binnen niet 
al te lange tijd zult U mij weer van nieuw mate
riaal moeten voorz ien. 

Aanvullende informatie over geplaatste foto's ontving ik 
van de dames Brongers uit Zwaag, Marth Haverbusch
Hagenaars uit Purmerend, Truus van Hees, A.M. 
Kaldenbach uit Wijdewormer, Van der Lee van het 
Nieuwe Noord, J. Meurs uit Zwaag, Rie Pieterse-Tol uit 
Blokker en J. van der Schuit-Engels uit de Topaas. Voorts 
van de heren A.P. Koeman uit Heiloo, Neuteboom, Ferrie 
Oerlemans uit de Mauritsstraat, B.J. Rustenburg 
van de Drieboomlaan, L. Ruttenberg uit Dongen, 
C. Schekkerman uit Den Helder en P.J. Schermer van de 
J.D. Pollstraat. De heer J. van der Koelen uit de 
Schoutenstraat stelde me drie mooie schoolfoto's ter 
beschikking. Mijn hartelijke dank voor de ontvangen 
informatie en het nieuwe materiaal. Ik wil U nogmaals 
verzoeken geen foto's te sturen met personen waarvan 
alle namen bekend zijn. Bij de grote toevloed van mate
riaal dat we regelmatig ontvangen moeten inzenders die 
wel namen willen weten, vaak erg lang wachten. Alleen 
zeer bijzondere opnamen, bijv. oude van voor 1920, kunt 
U ons altijd zenden. 
Mevrouw van Hees stuurde ons de namen van de leer
lingen van de Hoornse normaalschool op de foto van p. 
44 van het maart-nummer. Het was de bedoeling dat 
deze namen samen met de namenlijsten van de heer 
Deil en mevr. Rijswijk-Holle in het vorige nummer afge
drukt zouden worden , maar helaas kreeg ik haar brief te 
laat in mijn bezit. Ik geef hier alleen haar aanvullingen of 
afwijkingen, de rest kunt U vinden bij de betreffende 
foto op p. 44 in het vorige nummer. 
6 Gré Fris uit Abbekerk, 10 Lolkje van Veen uit 
Grootebroek, 11 Jo Visser, 12 Melta Hofkamp uit 
Enkhuizen, 15 Nelie Kok, 16 Bep Feyken, 19 Guur Rond, 
24 Truus Rodenhuis, 26 Aal Scholten, 28 Marie van 
Essen, 36 (ook bij haar) Gerie Deil, 
40 Klaas Thoma. 

Katholieken en gymnastiek 

en mevr. v.d. Lee en de heren Rustenburg, die assisten
tie kreeg van zijn zuster, Ruttenberg en Schermer lukte 
het het grootste deel van het namenmateriaal terug te 
vinden. Opmerkelijk is het aanta l namen van bekende 
katholieke families , dat in het ledenbestand van deze 
club voorkwam. Je kr ij gt het idee, dat iedere katholieke 
familie die in Hoorn wilde meetellen, zijn kinderen naar 
D.O.S. stuurde. Gymleraar was de heer Hiemstra, 
wonende op de Draafsingel. Hij zal ongetwijfeld zijn bij
gestaan door een kerkelijk functionaris, die de geestelij
ke leiding had, indachtig de oude spreuk 'Mens sana in 
corpore sano' oftewel een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Volgens de heer Rustenburg is de opname 
gemaakt in Oud Valkeveen in het Gooi. 
Nu de namen , want daar was het immers om begonnen. 
Ter wille van de duidelijkheid heb ik alsnog een schets
je gemaakt (tekening 1) met nummering van de afge
beelde personen: 1 en 2 onbekend, 3 Gon Eetjes (doch
ter E.J.M. Stumpel) (voor mij een wat onduidelijke 
mededeling H.W.S.) (Schermer), 4 meisje Bouchier 
(Kaldenbach) of Mart Bouchier (Rustenburg), 5 Lien 
Dudok of Dudock (Kaldenbach, v.d. Lee, Rustenburg), 
was cheffin bij Bruggeman (Schermer) 6 Ben (L) of 
He rman Krijgsman uit de bakkerij in de Ramen (S), 7 Ed 
Stumpel (S), 8 Ben Rustenburg (Rst), expediteur aan het 
Achterom (S), 9 onbekend, 10 Piet Ursem (Rst), de melk
handelaar uit de Kerkstraat (S), 11 Georges Hofstee (L), 
Rst. is er niet zeker van. Zo heet in ieder geval niet 32, 
zoals ik in het vorige nummer vermeldde. 12 en 13 onb. 
14 Eef Stumpel (L, Rst), bleef in Hoorn (S), meisje 
Stumpe l, een jonger zusj e van mevr. V.d. Storm 
(Ruttenberg), 15 Truus Quax of Quaks (K, L, Rst) of 
meisje Stumpel? (S), 16 jongen Luyckx, die vooraan op 
de Koepoortsweg woonde (K), die een neef was van nr 
45 (Rtt) of Koos Luyckx (L) of Piet Luyckx (Rst), woon
de Koepoortsweg 12, werd arts in St Antonis (S), 17 jon
gen Schermer of Stumpel (K), Jan (L) of Wim Schermer, 
werd fotograaf in Montreal (S), 18 jongen Luyckx, die 
vooraan op de Koepoortsweg woonde (K) of Cees 
Luyckx (L), die een neef was van nr 45 (Rtt) of Rein 
Luyckx (Rst), woonde Koepoortsweg 12, werd chef (bij 
wie, HWS) in Leiden (S), 19 Joop Schulte (L), 20 mej. (K) 
of Marie Koops , van het expeditiebedrijf aan het Nieuwe 
Noord (S), 21 onb" 22 Bep Rustenburg (Rst), 23 Bep (K, 

De belangstelling van de speur
ders naar verloren gegane namen 
richtte zich vooral op de foto van 
het uitstapje van de roomskatho
lieke gymnastiekvereniging D.O.S. 
(blz. 43 van he t maart-nummer). 
De toevoeging roomskatholiek 
was volgens enkele inzenders 
meer clan alleen maar versiering. 
het was een echt katholîeke club. 
Met hulp van mevr. Kaldenbach Te/lening J. Gymnastiekvereniging D. O.S. 
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Rst, S) of Lies? Stuifbergen (L), 24 of 25 Gerda Entius 
(Rst), het andere nr is onb. 26 Jo van Hees (K, Rst), 27 
Vera (K, Rst) of Vic (L.) meisje (Rtt) Bouchier of Vic de 
Vette-Bouchier van het Speelgoedparadijs, zij bleef in 
Hoorn (S), 28 l\llarietje Schermer van Schermeroord(K), 
meisje Schermer? (Rst), Rie Schermer, werd verpleeg
ster in Canada (S), 29 Aat Bouchier (K, L, Rst), Aat Smit
Bouchier, verhuisde van Hoorn naar Utrecht (S), 30 
meisje Schermer van Schermeroord (K), Annie 
Schermer (L, Rst, Rtt), zij vertrok naar Stein in Limburg 
(S), 31 onb., 32 Frans Schermer (K, S), kan ook Piet zijn 
(L), 33 en 34 onb., 35. meisje Stultings (L), 36 en 37 onb., 
38 Agnes (L) of jonger zusje (Rtt) of Francien Schermer 
van Scherrneroord (K) , Francien Schermer-van Est, ging 
naar Oisterwijk (S), 40 en 41 onb., 42 Annie van de nota
ris (K) of An (L) of meisje Luyckx (Rst) of IVlarietje 
Botman (Rtt), An Luyckx, woonde Koepoortsweg 28, 
ging naar Haarlem (S), 43 Kees (L) of Joep Luyckx, 
woonde Koepoortsweg 28 (S), 44 Lies Langius (K, L, 
Rst) , van de Venenlaan, ging naar Denemarken, 45 Koos 
(L), dochter van notaris Luyckx (K, Rtt), meisje Luyckx 
(Rtt), Koos Timmermans-Luyckx, Koepoortsweg 28, 
ging naar Harmelen, 46 Dora Bouchier (K, L, Rst) , 
(Bouchier) van Schermer aan het Grote Noord, 47 meis
je De Lange van de schoenenzaak (K) of Corrie (L, S) of 
Lies de Lange (Rst), 48 meisje Maassen (Rst), 49 onb, 50 
Ans Luyckx, woonde vooraan op de Koepoortsweg (K), 
51 jongen Stultings (L) of misschien Stoeltjens (Rst). 
Het is mogelijk, dat de bovenstaande oplossing aanlei
ding geeft tot discussie. De redactie stelt gaarne ruimte 
daarvoor ter beschikking in het volgende nummer. 

Sappho 
Ook de plaatsing van de personen op de groepsfoto van 
het zangkoor Sappho (maart-nummer p. 43) was derma
te ingewikkeld, dat het verstandiger leek maar een 
schets met nummering hierbij te plaatsen (tekening 2). 
Reacties ontving ik van de dames Marth Haverbusch
Hagenaars (HH), .J. van der Schuit-Engels (SE) en de 
heren Koeman (K), Ruttenberg (R) en Schekkerman (S). 
Zeer gewetensvol ging de heer Koeman te werk, die het 
niet bij één brief liet maar ons een tweede stuurde met 
aanvullingen en verbeteringen. De foto is volgens mevr. 
Van der Schuit gemaakt op Hemelvaartsdag 1952, toen 
Sappho deelnam aan een zangconcours te Wassenaar. 
1 IVlevr D. Van Winderen-Smit (K, S, SE), 2 mevr. Kreuger 
(SE), 3 mevr. E. de Wit (HH, SE), 4 dhr. Jaap Appel jr 
(Saaltink, SE), 5. dhr. J. Terpstra (SE) , 6 mevr. B. Troost 
(SE), 7 dhr. F. Polman (SE), 8=27, 9 dhr. Kobes (SE), 10 
dhr. Jans (SE), 11 dhr. Houtlosser (SE), 12 dhr. Lucas 
(SE), 13 dhr. Nico Ursem (HH, R, SE), 14 dhr. De Waart 
(SE), 15 dhr. Sleutel (K, SE), 16 dhr. Wim Palensijn (K) of 
dhr. G. Eijken (SE), 17. dhr. W. Appel sr. (SE), 18. dhr. 
Vergeest (SE), 19. mevr. Kooger (SE), 20. dhr. Werkhoven 
(SE), 21 dhr. C. Schekkerman, (S, SE), 22 mevr. Roos (S, 

Tekening 2. Zanglwor Sapplw. 

SE), 23 mevr. E. Appel-Andringa (K, SE), 24 mevr. Kunst 
(HH) of mevr. Engel (SE) 25 mevr. Post (SE), 26 mevr. Co 
Roozing-Bakker (K, SE), 27 mevr. Alie Duin-Bakker (S) of 
mevr. Weijling-Orsel (SE), 28 mevr. L. Stoffers-Eindhoven 
(SE), 29 mevr. Appel-de Jong (SE), 30 mevr. Breure (SE), 
31 mevr. A. Domper (SE), 32 mevr. Verëll-Willems (HH, 
SE), 33 mevr. Jans (SE) 34 mevr. Ott (SE), 35 mevr. Visser 
(SE), 36 mevr. Marie Kommer-Rond (K, SE), 37 mevr. 
Bijhouwer (SE), 38=20, 39 mevr. Lien de flart (S, SE), 40 
mevr. A. van Hees (SE), 41 mevr. A. de Boer-Fennema 
(HH, SE), 42 mevr. G. van Hees (HH, SE), 43 dhr. Jan de 
Boer (K, HH, SE), 44 mevr. Andringa-Sieba (S, SE), 45 diri
gent Piet Morsch (HH, SE), 46 dhr. P. van Doornik (SE) , 
47 dhr. Albert Nijdam (S, SE), 48 mevr. N. Schekkerman
Water (S, SE), 49 mevr. Terpstra-Hoekema (SE), 50 mevr. 
De Waart-van Schoten (SE), 51 mevr. D. Groet (SE), 52 
mevr. Sleutel (SE), 53 mevr. 1. Groot (HH, SE), 54 mevr. G. 
Hommes-Leegwater (SE), 55 mevr . .J. van der Schuit
Engels (HH, SE), 56 mevr. N. Langenberg-Gros (SE), 57 
mevr. Jans (SE), 58 mevr. T. Blom-Muller (HH, SE), 59 
mevr. T. Houter (SE), 60 mevr. Mulder (SE), 61 mevr. 
Tromp (HH) of mevr. Smit (SE), 62 mevr. Morsch, echt
genote van de dirigent (HH, SE) 63 dhr. Aris Verëll (HH, 
S, SE). 

Visrokerij en ijsfabriek 
Mevrouw Brongers gaf nog wat aanvullende informatie 
bij de foto met het personeel van de visrokerij van Van 
de Berg op p. 123 van het september-nummer van 1995. 
De meest rechtse figuur is niet Jok maar Jos de Best, de 
vader van mevr. Brongers. Hij werd nooit de Spoorman 
genoemd. Zij werd geboren in de Melknapsteeg en ver
huisde toen ze 1 jaar was naar het Visserseiland. Haar 
vader was visser. Hij viste met de boot die te zien is op 
de foto van het Visserseiland op p. 90 van het septem
ber-nummer met rechtop staande mast aan het eind van 
de steiger. Daarvoor ligt de roeiboot van haar grootva
der, waarmee ook gevist werd. 
Van de heer Ruttenberg kreeg ik ook nog een paar 
namen van personen op de foto van de eerste steenleg
ging van de uitbreiding van de Hoornsche IJsfabriek. De 
man links met de hoed in de hand is architect Cramer. 
Links achter de steenlegger, de heer Polak, staat met 
eveneens ontbloot hoofd de heer .J.G. Keet , slager op de 
Turfhaven. De relatie tussen slagers en ijsfabrieken 
wordt misschien duidelijk, als we weten, dat in die tijd 
van nog gebrekking werkende koelkasten, allerlei beder
feli jke waren, waaronder vlees, geconserveerd werden 
door ze in een 'ijskast' met een blok ijs op te bergen. Het 
hiervoor gebruikte waterijs werd in speciale fabrieken 
vervaardigd. Ik vind overigens het resultaat van drie 
gevonden namen op een totaal van 131/2 wel erg mager 
en zou onze lezers willen verzoeken nog wat meer gege
vens over deze voor Hoorn ongetwijfeld bijzondere 
gebeurtenis naar boven te halen. Zeker van de kleine 

grijze . heer en zijn fraai gekapte 
dame moet nog wel iets te vinden 
zijn. 

Regenten en een muziekcorps 
Mevrouw Meurs komt terug op de 
foto van elf heren en een bode op 
p. 159 van het december-nummer. 
Het gaat hier niet om de leden van 
de gemeenteraad, maar om het 
regentencollege, dat het bestuur 
voerde over de Rijkswerk
inrichting op het Oostereiland, 
dat in de wandeling de 
'Krententuin' genoemd werd. De 
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grootvader van mevrouw Meurs, 
de heer Holman, was beambte bij 
de Rijkswerkinrichting. Op de foto 
is het de enige man in uniform, 
vierde van rechts. Waarschijnlijk 
was het de gewoonte dat een per
soneelslid van de inrichting bode
diensten voor de regentenverga
dering verrichtte. Mevr. Meurs 
bewaart nog de tabakspot die . 
haar grootvader bij zijn 25-jarig 
jubileum in dienst van de R.W.I. 
ontving. De oude heer Holman 
woonde in een van bewaarders
huizen, Achter op het Zand 5. 
Mevrouw Rie Pieterse-Tol bezorg
de me de meeste namen van de 
leden van het muziekcorps 
Apollo, zoals afgebeeld op foto 2 
van het maart-nummer. Achterste Foto 2. Dames en jongetje bij viskar. 
rij v.l.n.r. Theo Kooij, Wim 
Nannings, 2 onbekenden, Tinus . 
Buijs, Kees Tol. Voorste rij v.l.n.r. Klaas Blokdijk, Piet 
Kaag, de heer Eldert, Toon Buis en de vader van inzend
ster Jaap Tol. 

Verwarring aan de snijtafel 
Van de heer Ferrie Oerlemans kreeg ik de namen van de 
ontbrekende palingsnijders op foto 1 van p. 42 in het 
maart-nummer. Aan de linkerkant van de tafel zitten van 
voor naar achter Jaap Hoogervorst, Flip van der Weem, 
Piet van der Berg, Jaap Mantel en achter de tafel Lou 
Belie en Kees Nannings. We zijn er nog niet uit, want de 
heer Neuteboorn schrijft ons, dat de man aan de kop van 
de tafel naast de man met de bril zijn vader Piet (Witte) 
Neuteboom is. Bedoelt hij de man links of de man rechts 

Foto 1. Van Berkel en Vrijzinnig Hervormd Kerhlwo1: 

Tekening 3. Vrijzinnig Hervormd Kerlûwo1: 
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naast Lou Belie. We mogen aannemen, dat de heer 
Neuteboom zijn vader herkent, dus heeft de heer 
Oerlemans het bij het verkeerde eind. Maar wie van de 
twee? Ik wacht op het oordeel van de deskundigen. De 
man met pij p en afgesneden hoofd blijft ook nu onbe
kend. 

Zangkoor en viskar 
Dan nu de foto's. 
Allereerst een opname met Van Berkel, nu eens niet als 
gebruikelijk onderdeel van een schoolfoto, maar als diri
gent van het Vrijzinnig Hervormd Kerkkoor. Ik ontving 
deze opname (foto 1) nu al weer meer clan een jaar gele
den van de heer Roos uit Den Helder. Een keurig gezel

schap, de heren met staande 
boordjes en de dames met een 
permanent in het haar. Volgens 
een opschrift aan de achterzijde is 
deze foto gemaakt op 5 februari 
1932, toen Van Berkel vijf jaar diri
gent was van het koor. Ter wille 
van de duidelijkheid heb ik ook 
hier maar de koorleden aan de 

,. hand van een schetsje genum
merd (tekening 3). De enige naam 
die we weten is d ie van Van Berkel 
(22). Van U graag de rest. 
De tweede werd ons toegestuurd 
door mevrouw A. Kaldenbach
Geeling van het Breed (foto 2). 
Een opname van jaren her. Vijf 
dames, een dikke man op een vis
kar en een jongetje dat ook niet 
aan de magere kant is. Over de 
leeftijd waag ik geen uitspraak te 
doen, omdat de mensen in die tijd 
voor ons ouder lijken clan ze zijn. 
Straat noch mensen zi jn bekend. 
Wellicht kunt U mij helpen ze 
terug te vinden. 

Voetballen en dansen 
Voor de volgende opname (foto 3) 
moeten we ons meer clan zest ig 
jaar terug verplaatsen. Het is het 
junioren A elftal van Always 
Forward, genomen in 1930. Ik ont
ving hem van de heer P.J. 



Schermer uit de .I.O. Pollstraat . We 
zien hier: achteraan boven alles 
uitstekend links 1 Bep Hart (mid
voor) en rechts 2 Kees Eeken 
(rechtsback). V.l.n.r. voor hen 3 de 
heer Tros van de sigarenwinkel op 
het Grote Noord (begeleider), 
naast hem met pet 4 Jo van 
Duimen (rechts half) en 5 een 
onbekende met gezicht half zich
baar. Rechts van deze 6 met hor
logketting Piet Schermer, de inzen
der van de foto (rechts binnen) en 
rechts daarvan met hoed de heer 
Van Os van een herenkledingzaak 
op het Grote Noord (begeleider). 
Voor de heer Tros met pet 8 Piet 
Loos (links binnen) en zonder 
hoofddeksel 9 Klaas Joris (links 
half). Rechts daarvan met de 
kraag van het overhemd over de 
jas 10 Jan Brieffies (spil). Op de 
knieën vooraan met alpino 11 Wim Foto 3 . .Junioren A van Always Forward. 
Schutte (links buiten), daarnaast 
12 Simon Loos (rechtsbuiten) en 
13 Wim Nieuwboer (links back). 
De foto is mogelijk gemaakt voor 
de kleedruimte van de club in het 
onderste deel van caré Nieuwboer 
bij de Oosterpoort, nu hotel res
taurant La porte de !'est. Ik zou 
nog graag de naam van de enige 
onbekende willen weten. 
Van mevrouw Van der Storm
Stumpel in Bussum een opname 
(foto 4) van negen, naar de namen 
te oordelen katholieke meisjes. 
Achterste rij v. l.n.r. Truus 
Ruttenberg, Gon Stumpel van de 
Draafsingel, Carolien Nuijten, 
Marie l-Jermes, Rien Nuijten, Mies 
Rupert. Knielend An Stumpel van 
het Grote Noord, Gré Hackman. 
Zittend Leen van den Berg en 
meisje Veeken. Graag de voor
naam van het meisje Veeken, het Foto 4. Katholiel~ meisjesgroepj e. 
jaar van de opname en de gele
genheid waarvoor de foto is 
gemaakt. 

De laatste foto (foto 5) kwam uit 
de fraaie verzameling Foto's van 
de heer J. van der Koelen. Het is 
volgens het leitje dat voor de eer
ste r ij op de grond staat klas 3 van 
de school aan de Draafsingel. Ik 
bezit geen enkele naam noch van 
de onderwijzer, noch van een van 
de leerlingen. Graag van U namen 
en het jaar van opname van deze 
klass(iek)e foto. Een tekening laat 
ik achterwege, de kinderen staan 
zeer ordelijk opgesteld. U kunt, als 
U namen weet, Uw opsomming 
beginnen met het meisje met strik 
links op de achterste rij en al 
doornummerend eindigen rechts 
vooraan met de knielende jongen 
in donker matrozenpak op de 
voorste rij. Foto 5. Klas 3 van de school aan de Draafsingel. 
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Hoe Hoorn veranderde 
door Femke Uiterwijk 

Foto 1 
1954. Gezicht op de Westersingel vanaf de Westerdijk. De Hoornse arts en kroniekschrijver Velius vertelt al in 1594 
dat de Westersingel wordt aangelegd tussen de Noorder- en de Westerpoort om het mogelijk te maken dat soldaten 
niet door de stad marcheren, maar buitenom. Op de voorgrond de brug over de trekvaart die onder langs de dijk 
naar Alkmaar liep. Links het pad dat later de Lambert Meliszweg zou worden (zie ook achterzijde vorig kwartaal
blad). Op de achtergrond tussen de villa's en de bomen de ommuurde Joodse begraafplaats die daar tot 1968 heeft 
gelegen. Toen werd de Grote Waal ontsloten en het kruispunt aangelegd. Links naast de dikke boom het in 1974 
gesloopte hotel-cafe 'Het Witte Paard'. 

' 

Foto 2 
1961. Vanaf de brug bij het Kleine Oost kijkt u op de Vollerswaal en de achterkant van de hu isjes langs de Zon. Hoog 
torent één van de twee gashouders - de andere staat er precies achter- boven de bebouwing uit. Bij de sloop van 
de gebouwen op het voormalige gasfabrieksterrein in 1989 gingen ook deze karakteristieke koepels tegen de vlak
te. Alleen de directeurswoning waarvan het dak net boven de lage huisjes uitsteekt is gespaard gebleven en maakt 
nu deel uit van het nieuwe woningcomplex. ·· 
,? 

!/ 

Foto's gemaakt door de heer P. Nooteboom in bezit van de fam. Scherpenhuyzen. 
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