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Achter in de tuin van het in 1901 gebouwde Jugendstilpand aan de Kerkstraat st aat 
een pakhuis grenzend aan 't G lop. D it pakhuis is gebouwd in 1903 t en behoeve van 
de 1n het moederpand gedreven handel in koffie, thee, tabak en dergel ijke. In dit 
pakhu is kwam onder andere de koffiebrander ij en een apart gestookte droogkast 
voor sigaren. 

Foto's en illustraties: 
Jan Plukkel, Femke Uiterwijk, Pim v.d. Waal, Frans Zack" Piet Mant el, Harm Stumpel 
en Trudy de Rooy. 

Volgend nummer en inleverdatum kopij: 
Het volgende nummer (23e jaargang nr. 1) zal omstreeks 15 maart 2001 ver
schijnen. U wordt verzocht eventuele ko pij voo r dit nummer uiterlijk 
1 februari a.s. in te leveren bij het redactie-adres: F. U iterwijk, Grote Oost 
98-1 00 1621 BZ Hoorn. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar. maandag t/m vrij 
dag van 1 1.00 - 17.00 uur. zaterdag en zondag van 14.00r 17.00 uur. 
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn. 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 
tel. 0229 - 252200. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten, 
Postbus 603, 1620 AR HOORN 

De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
Tussen 12.30 en 1 3.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden aange
vraagd. 
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45 
uur. Na 20.00 uur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is 
het voor bezoekers wel mogelijk op het gewenste t ijdstip te vertrekken. 

Museum van de Twintigste eeuw I Maquette Hoorn anno 1650. 
(Eigendom van Ver. Oud Hoorn): 
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 1 0.00-17.00 uur. 



Aan einde 't Glop het vergeten pakhuis 
Klein monument op historische plek 

De meeste inwoners van Hoorn zullen de straat 't Glop 

niet kunnen vinden, laat staan er ooit geweest zijn. 

Sommigen zullen uit nieuwsgierigheid er wel eens in gelo

pen zijn, om dan te merken dat zij eindigt in een nauwe, 

doodlopende doorgang. Toch behoort deze straat, enigs

zins verborgen in de binnenstad, tot de oudste straten van 

Hoorn. Op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) 

komt hij al voor als een schijnbaar doodlopende gracht in 

het verlengde van de burgwal, die na 1595 Nieuwe Noord 

zal gaan heten. Langs deze gracht liep een pad , waarover 

men de huizen aan de Noordstraat (Grote Noord) kon 

bereiken. Ter verduidelijking: de naam 't Glop bestond aan

vankelijk niet en is mogelijk pas veel later gegeven. 

De vaak gemaakte veronderstelling dat het water van 't 

Glop ooit rechtdoor gelopen heerr om via de Rode Steen 

in buitendijks gebied uit te monden , blijkt niet te handha

ven . Bij de recente opgravingen op het voormalige bio

scoopterrein is niets gebleken van een water in het ver-

Kaart van Jacob van Deventer± 1560 

P. Schrickx 

lengde van 't Glop. Een opmerkelijk gegeven als één van de 

resultaten, naast de vele vondsten van het graven in de 

grond om een stukje geschiedenis boven water (of boven 

de grond) te halen. Het water van 't Glop moet dus afge

bogen zijn. (Zoals ook stadsarcheologe mevr. T. v.d. Walle, 

onder wier leiding de opgraving is gehouden, meedeelde). 

Het brede gedeelte van 't Glop (wal + water) zal vermoe

delijk al in de begintijd van Hoorn geëindigd zijn in een 

smal pad, het huidige smalle gedeelte. Wie weet heeft dit 

paadje ooit doorgelopen naar de Rode Steen, hoewel dat, 

gezien de situatie en ook gezien de opgravingsgegevens, 

niet aannemelijk is. 

Het water, dat stroomde door wat nu het Nieuwe Noord 

en Glop heet, kan aangelegd zi jn in de 13e eeuw als burg

wal voor het Grote Noord. Het liep uit op een sloot, 

mogelijk een toen nog bestaande 12e eeuwse kavelsloot, 

die oostwaarts liep richting Kerkplein. In een later stadium 

werden de huizen aan het Kerkplein (en misschien ook wel 

aan 't Glop) gewoon over deze sloot heengebouwd (in de 

Hoorn 
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Kaart van Paulus Utenwael anno 1596 

1 se eeuw). In 1563 kwam het nu nog bestaande gebouw 

van het St. Jans Gasthuis er overheen te staan. 

Een tweede mogelijkheid is, en dat is zeker niet uitgeslo

ten, dat het een natuurlijk veenriviertje betreft uit het ach

terland , dat in het Glop, op het eind van het brede gedeel

te, afbuigt en in oostelijke richting zijn weg vervolgt. In 

ieder geval verklaart dit de huidige situatie in 't Glop met 

een breed deel vanaf de Kerksteeg tot de plek waar het 

water afboog, om dan over te gaan in een smal gedeelte. 

Het water van het stuk burgwal vanaf de Kerksteeg (huidi

ge Glop dus) is mogelijk rond 1580 overwelfd, waarna in 

1595 de rest van de burgwal (huidige Nieuwe Noord) 'ver

wuift' werd (Velius). Niet gedempt, maar als het ware tot 

riool gemetseld, zoals het nu nog steeds als riool functio

neert (onder de Boterhal door) . 

In hoeverre 't Glop in de l 6e eeuw of eerder bebouwd 

was is onduidelijk. Vermoedelijk stonden er aan de oost

kant al vroegtijdig behuizingen of bedrijfsgebouwtjes. Na 

1595 zullen er meer, mogelijk grotere huizen gekomen zijn . 

Ook in het smalle gedeelte was bebouwing aan de oost

kant aanwezig, zoals ook du idelijk valt te zien op kaarten 

uit de 17e eeuw en later op de kadasterkaart van ca. 1830. 

Pakhuis aan 't Glop 
Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd 't Glop, 
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aan het eind van het smalle gedeelte, min of meer afgeslo

ten door een oud pand. Daarnaast stond in de 19e eeuw 

onder andere een achterhu is van de fa. Woesthoff. Deze 

handelde aan de Kerkstraat vanaf begin 19e eeuw handel

de in koloniale waren als koffie , thee, tabak e .d. en dat 

gebouw wellicht gebruikte als opslag. Het is denkbaar dat 

Situatieschets anno 2000 



Het hijsluik op de eerste verdieping wordt opengehouden door 
de eigenaar Piet Schrickx. Rechts zijn echtgenote Trudy 

dit pakhuis in een eerder stadium een woning is geweest 

aan 't Glop. De heer C. van Buchem, die op 18-jarige leef

tijd in 1887 als tabakskerver bij de fam. Woesthoff was 

ingetrokken, zette het bedrijf vanaf 1899 voort. 

In 1901 liet hij het Jugendstil pand aan de Kerkstraat bou

wen. Op zolder werd een speciale vloer aangelegd en daar 

Pakhuis, anno 2000 

kregen tabaksverwerkende machines een plaats. Al gauw 

bleek dat dit te veel overlast gaf in geluid en stank, waarna 

men in 1903 besloot een groot nieuw pakhuis te bouwen 

achter op het erf ter vervanging van het oude achterhuis 

aan 't Glop. Mr. timmerman V Deen diende de plannen in 

en de tekening werd goedgekeurd door gemeente-archi

tect J. v. Reijendam. In dit pakhuis kwam o.a. de koffiebran

derij en een apart gestookte droogkast voor sigaren. Op 

de verdiepingen zu llen goederen zijn opgeslagen, die 

omhoog gehesen werden via inpandige hijsluiken. 

In 1937 werd de firma Woesthoff, de door Van Buchem nog 

steeds gevoerde handelsnaam, opgeheven en werd 

Schrickx de nieuwe eigenaar. Het pakhuis heeft in de oor

log nog dienst gedaan als opslag van spullen van de 'vakan

tieschool'. En na de oorlog heeft de verkennerij jarenlang 

van de bovenverdiepingen gebruik gemaakt. De begane 

grond was jarenlang speelterrein van de kinderen Schrickx. 

In een later stadium hebben er diverse ateliers, kleinschali

ge handwerkbedrijfjes, huisvesting gevonden. Het karakter 

ervan is eigenlijk nooit veranderd en ook nu weer zal het 

voornamelijk als opslag gaan dienen voor een winkel in de 

binnenstad. 

Het is eigenl ijk jammer dat dit karakteristieke pakhuis zo 

verborgen staat aan het smalle gedeelte van 't Glop, ook al 

staat het op een historische plek. Onlangs is het geheel 

gerestaureerd. Helaas is binnenin zeer weinig over van het 

toenmalige bedrijf van Van Buchem, maar de gevel, vooral 

aan de tuinkant, vertoont de typerende kenmerken van 

zo'n gebouw van rond het jaar 1900. Opvallend is de 

detaillering met gekleurde baksteen, sierwerk in de rode 

baksteenbogen boven ramen en deuren en onder de goot, 

de gele banden e.d" Op de verdieping vallen op de diago

nale roeden in de ramen aan de tuinkant (zoals voormali

ge kaaspakhuizen aan Appelhaven).Verder de uit die tijd ge

bruikelijke dubbele pakhuisdeuren met schuine kraalschro

ten. 

Ook typerend zijn de omgebogen loodstrips boven ramen 

en deuren. Eigenlijk staat de achterkant aan 't Glop en is de 

voorzijde aan de tuinkant,waar de tand des tijds enige 

invloed op heeft uitgeoefend; het is daar iets scheef gezakt. 

Hoewel niet eeuwenoud, kan het, zeker in combinatie met 

het pand aan de Kerkstraat, een zgn. modern monument 

worden genoemd. 

Bij vervanging van de vloer werd onder een l 6e eeuws pla

vuizen vloertje nog een muntje uit 1577 gevonden, wat er 

inderdaad op duidt dat op deze plek rond 1580 een huis 

stond. Eigenlijk twee huizen, zoals opgemaakt kon worden 

uit nog aanwezige fundamenten. Overigens zijn de oude zij

muren blijven staan, omdat die vaak gemeenschappelijk 

waren met huizen ernaast, en die muren zullen ook terug

gaan tot de l 6e eeuw. Interessant is dat de noordelijke 

oude muur nog steeds gemeenschappelijk is met de schuur 

ernaast. 
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Succesvolle opgraving Rode Steen 

- -
Nadat het puin van het begin april 

afgebrande Winston-theater was 

afgevoerd kreeg de stadsarcheologe 

Tosca van de Walle gelegenheid om 

op deze plek opgravingen te doen. 

Eigenlijk stond bij voorbaat al vast 

dat hier wel het een en ander te vin
den zou zijn. Immers, de Rode Steen 

is zo ongeveer de plaats waar de 

geschiedenis van Hoorn is begonnen. 

Na de Hoornse kermisweek werd 

een aanvang gemaakt met deze graaf

werkzaamheden. Bijgestaan door een 

team van deskundigen en vrijwilligers 

heeft Tosca van de Walle op deze 

plaats een schat aan informatie en 

materialen naar boven weten te 

brengen. 

Uitgangspunt bij de opgravingen was 

de wens om meer aan de weet te 

komen over de ontstaansgeschiede

nis van Hoorn, zo rond het jaar 1200. 

Het team heeft acht dagen moeten 

graven om op de grondlaag van de 

l 4e eeuw aan te komen. Gedurende 

al deze graafwerkzaamheden werd 

een groot aantal voorwerpen gevon

den zoals schoenen, potscherven en 

glaswerk. 
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Frans Zack 

Dit potje van zo'n 20 centimeter breed 
en hoog werd gevonden onder een pak
ket stro. Toen dat verwijderd was, lag 
eronder een heleboel huisraad en dit 
potje was daar een onderdeel van. Er 

zijn twee mogelijkheden: het stro was 
het ingestorte dak van een midden der

tiende eeuws huisje of het vormde een 
afdeklaag voor een nieuwe bebouwing. 

Een fundering van palen van berken- en 
elsenhout voor een muur van een 15e_ 

eeuws huis. Links ligt een balk die de 

fundering is geweest voor een muur van 
een laat l 4e-eeuws huis van een smid. 
Van de werkplaats zijn ook spullen 
gevonden, waaronder ook leerbewer
kingszaken. Dat is wat vreemd voor een 
smidse, maar mogelijk deed de buur
man aan leerbewerking. 



Hier is zichtbaar een haardplaats, beho
rend bij de palenfundering van foto 2 
van het /Se-eeuwse huis. In de I se
eeuw lag de vuurplaats echter niet meer 

midden in de woonruimte, maar was de 

haard al naar de muur verplaatst. 
Mogelijk was het een vuur dat middenin 
een werkplaats gelegen was. 

Op maandag 4 september werden 

een aantal opzienbarende vondsten 

gedaan. Zo stuitte het team o.a. op 

een zogenaamde "snaveltrip" uit de 

l Se eeuw. Dit is een luxe houten 

overschoen die met lederen banden 

om de schoen werd gebonden. De 

toenmalige schoenen hadden nog 

geen harde zool en de houten trip 

moest daarom bescherming bieden. 

Verder behoren een schrijfplankje in 

een versierd lederen etui, een grote 

houten voorhamer en een ploeg

schaar tot de opmerkelijke vondsten 

van die dag. Genoemd schri jfplankje 

moet men zien als een soort notitie

boekje van rond 1350. Op het plank

je werd een waslaagje aangebracht 

waardoor men er met een puntig 

voorwerp op kon schrijven.Tosca van 

de Walle betoonde zich bijzonder 

ingenomen met deze unieke vondst. 

Eén van de meest interessante latere 

vondsten betrof een ijzeren zwaard 

met een houten gevest, vermoedelijk 

uit de tweede helft van de l 4e eeuw. 

Op een gegeven moment stuitten de 

onderzoekers op een laag stro dat 

waarschijnlijk ooit het dak van een 

later ingestort huisje was geweest. 

Daaronder trof men ook weer een 

hoeveelheid hu israad voornamelijk 

bestaande uit potscherven. Inmiddels 

zijn de werkputten weer dichtge

gooid en is de werkgroep nu bezig de 

gevonden materialen te inventarise

ren. 

Vele meters diep werd gegraven om res

ten te vinden van vroege bebouwing 
rond het Rode Steen. De foto is geno
men in de richting van het Grote Noord 
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VAN DE JBE§TUUIR§T AIFEJL 

Actie ledenwerving 
Midden in dit kwartaalblad treft u twee kaarten aan waar

mee u de vereniging een bijzondere dienst kunt bewijzen. 
Die kaarten zijn bedoeld om het ledental een flinke impuls 

te geven bij het begin van de nieuwe eeuw. Elk lid wordt 

vriendelijk doch dringend verzocht om met behulp van de 

kaart een nieuw lid aan te brengen. Is dat niet haalbaar, dan 

is het geven van een cadeau-lidmaatschap een goed alter

natief, zeker bij gelegenheid van Kerstmis. Voor bijzonder 

actieve leden is een tweede kaart bijgevoegd. Deze actie 

wordt ondersteund door een "monumentale" attentie: 

wanneer u een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u de inmid

dels zeer bekende Historische Kalender van de gemeente 

Hoorn cadeau (winkelwaarde f 25,-) . 

HO 
MONUMENTALE PANDEN 
in bez it van de Ve r enig ing Hendr ick de Keyse r 

De nieuwe ledenadministrateur John Lamers heeft zich 

voorgenomen minstens zo'n groei van het ledental te wil

len realiseren - zo'n 500 nieuwe leden - als zijn voorgan

ger Cor Kooijman. Een zeer ambitieuze doelstelling maar 

met uw hu lp moet hij in zijn eerste jaar een heel eind kun

nen komen. 

Oud Hoorn is een bloeiende vereniging, dat bleek tijdens 

de laatste ledenvergadering nog eens. Zo'n 100 leden en 

belangstellenden vulden op de vroege zaterdagmorgen de 

Oosterkerk. W il onze stem en onze invloed krachtig blij

ven doorklinken dan is de medewerking van u allen onont

beerlijk. De groei van het aantal leden zal toch minstens 

gelijke tred moeten houden met de relatieve groei van het 

aantal inwoners van Hoorn . Het bestuur roept alle leden 

op actief deel te nemen aan deze ledenwerf-actie! 
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A.G.F. van Weel, voorzitter 

Bezorging kwartaalblad 
Niet elk lid heeft in september op het verwachte moment 

het 3e kwartaalblad van dit jaar ontvangen. Het bestuur 

betreurt dat ten zeerste . Door een ongelukkig misverstand 

bleek op de leveringsdatum 15 september dat er onvol

doende kwartaalbladen waren gedrukt. Onmiddellijk werd 

besloten om, ondanks de hogere kosten , alsnog een extra 

drukgang te laten uitvoeren . Dat is de reden waarom een 

aantal leden hun kwartaalblad later hebben ontvangen dan 

zij gewend zijn. Hiervoor onze excuses. In samenspraak 

met de redactiecommissie heeft het bestuur de puntjes op 

de i gezet om incidenten als hier beschreven voortaan te 

voorkomen. 

Gravenstraat 1 5 verkocht 
In de week van de najaarsledenvergadering werd overeen
stemming bereikt over de verkoopprijs van het vereni

gingseigendom gelegen aan Gravenstraat 15. Binnenkort 

wordt het bedrag van f 275.000.- , verminderd met de 

makelaarskosten, op de rekening van Oud Hoorn gestort. 

Samen met een deel van de opbrengst van Gravenstraat 17 

wordt dit bedrag gestort in het Fonds Oud Hoorn. Dit 

fonds dient ertoe het vermogen van de vereniging in stand 

te houden en om de jaarlijkse opbrengst te gebruiken voor 

verenigingsactiviteiten. Op dit moment beraadt het be

stuur zich over de wijze waarop het vermogen zo zorgvul

dig mogelijk kan worden belegd. De opbrengsten van die 

belegging worden jaarlijks geheel of gedeeltelijk gebruikt 

om van belang geachte projecten te financieren. 

De monumentencommissie 
Oud Hoo rn-vertegenwoordigers hebben zich ingespannen 

om de Sint Jozefschool aan het Achterom en het voorma

lige Landbouwproefstation aan het Keern geplaatst te krij
gen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het ziet er naar 

uit dat dat gaat lukken. 

De Katholieke Lagere School aan hetAchterom dateert uit 

1922 en heeft vooral een aantal zeer fraaie interieurken

merken waaronder tegeltableaus met Hoornse stadstafe

relen maar ook met vergelijkingen tussen de leefomstan

digheden in de twintigste eeuw en die in de Middeleeuwen. 

Ook de muur en het smeedijzeren hek rond het erf zijn 
voorgedragen . 

Het voormalige landbouwproefstation aan het Keern ligt in 

een gebied dat bol staat van de veranderen. Geruime tijd 

bedreigde sloop het gebouw. Nu lijkt dat gevaar enigszins 

geweken. 

Het gebouw dateert uit 1900 en werd gebouwd in op

dracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Prins 

Hendrik verrichtte in 1901 de openingshandeling. Qua ar

chitectuur en cultuurhistorie verdient het hele complex 

bescherming. 



St. Jozefschoo/, Achterom 

Het bestuur van Oud Hoorn vindt het een gelukkige zaak 

dat steeds meer karakteristieke bouwwerken uit de perio

de van de moderne bouwkunst ( 1850- 1940) een be

schermde status verwerven. Desondanks blijft waakzaam

heid geboden. We dienen nieuwe ontwikkelingen in en aan 

de rand van de oude stad scherp te blijven volgen. 

Tijdens de septembervergadering van de Monumenten

commissie ontving de heer H.J . Zantkuijl de gouden leg

penning van de gemeente Hoorn. Bij die gelegenheid heeft 

het bestuur hem gefeliciteerd met de onderscheiding. In 

het kwartaalblad van september heeft u een uitgebreid in

terview met Henk Zantkuijl kunnen lezen ter gelegenheid 

van zijn 75ste verjaardag. 

Goede voornemens gemeente Hoorn 
In de beleidsbegroting 2001 heeft het college van B & W 

een aantal beleidsvoorstellen opgenomen die het histo

risch belang van de stad direct raken. Wij willen ze u niet 

onthouden. 

Zoals al eerder in dit blad geschreven {zie blz. 122, nr. 3 -

1999) , noopt het internationale Verdrag van Valetta ge
meenten bijzondere aandacht te besteden aan de archeo-

logische zorgplicht. Voor Hoorn was dat verdrag en de 

daaruit voortgekomen gemeentelijke Archeologienota aan

leiding om een formele opgravingsbevoegdheid aan te vra

gen bij het r ijk. Hierdoor vallen archeologische vondsten 

toe aan de gemeente zodat zij eenvoudig tentoongesteld 

kunnen worden. Het grote historische belang plus het 

grote aantal vindplaatsen in Hoorn (zie ook de rubriek 

Stadsbeeldbewaking) maakten het noodzakelijk de stadsar

cheoloog een full -time contract aan te bieden. Het rijk eist 

de aanwezigheid van een voltijd archeoloog wil een ge

meente een formele opgravingsbevoegdheid krijgen. 

Oud Hoorn is bi jzonder ingenomen met deze ontwikkeling 

en verwacht veel nieuwe impulsen op het terrein van de 

stadsarcheologie.Wij wensen mevrouw Tosca van de Walle 

- en haar schare vrijwilligers - nog bijzonder inspirerende 

jaren toe in Hoorn. Tevens hopen wij dat er binnen afzien

bare tijd meer ruimte beschikbaar komt voor de 

Archeologische Dienst. 

De vereniging stelde onlangs het bedrag van f 5.000,

beschikbaar om de termijn te verlengen van de opgravin

gen op het terrein van het voormalige Winstontheater. 

Met het oog op de toekomstige restauratiebehoefte van 

monumenten en de beperkte middelen die daarvoor van 

rijkszijde worden toegekend (ook wanneer aan de bezwa

ren van de gemeente daartegen tegemoet wordt gekomen) 

stelt het college de instelling van een Gemeentelijk Mo

numentenfonds voor. Voorlopig wordt dat fonds gevuld 

met twee miljoen. 

Ook komt er een meer specifieke subsidieregeling voor 

het kleinwerk aan monumenten. Ook voor dat werk vormt 

het fonds de dekking. Het behoeft geen betoog hoezeer 

Oud Hoorn deze ontwikkeling toeju icht. 

Ook ingenomen zijn wij met de positieve houding van het 

college tegenover de restauratie van de monumentale r.k. 

kerk in Westerblokker, een schepping van architect 

Molkenboer. Het daadwerkelijk weer in gebruik nemen van 

het gebouw door de r.k. parochie in Blokker heeft de voor

keur. Op de begroting is een P.M.-post (Pro memorie= nog 

niet vastgesteld bedrag. Red.) opgenomen als bijdrage in de 

restauratie van de toren. 

Landbouw proefstation 
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ting werf De Zanderij voor 

educatieve en recreatieve acti

viteiten. Het college gaat uit 

van 5 botters en de Hoornse 

schouw (HN20). Een totaalbe

leid voor historische schepen 
in onze haven moet nog wor

den vastgesteld. 
De Ridderikhoffpanden zijn 

inmiddels verkocht aan de 

Stichting Stadsherstel. Zij die

nen uiteraard volledig te wor

den opgeknapt. Er zal dan een 

woon/werkproject voor ver

standelijk gehandicapten in 

worden ondergebracht. Het is 

de bedoeling de financiering 
hiervan rond te krijgen via bij

dragen van de Stichting Stads

herstel , laagrentende leningen , 

huuropbrengsten en subsidies, 

waarbij - indien noodzakelijk -

een bijdrage van de gemeente 
tot de mogelijkheden behoort. 

Stedelijke vernieuwing 

Overzicht van Hoorn in 1902 waarop aangegeven gebouwen en andere zaken die onder het 
militair gezag vallen. Tot 1921 is in Hoorn een garnizoen gelegerd geweest. 

Gedeputeerde 
Noord-Holland 

Staten van 

hebben in 

In het kader van het VOC-jaar 2002 willen de archiefdien

sten van Amsterdam, Rotterdam, Delft, Middelburg, Hoorn 

en Enkhuizen waar voorheen Kamers van de Verenigde 

Oostindische Compagnie waren gevestigd een belangrijk 

onderdeel van de VOC-archieven voor onderzoek toegan
kelijk maken. De archiefdiensten willen uit de enorme hoe

veelheid archiefmateriaal de gegevens halen van de 

betreffende personen die in dienst waren van de VOC. 

Ook voor Hoorn gaat het om een groot aantal mensen die 

vanuit de kamer Hoorn zijn uitgevaren. Door dit project 

zal het voortaan mogelijk zijn deze gegevens in Hoorn in 

te zien in plaats hiervoor naar het Rijksarchief in Den Haag 

te moeten reizen. Hoorn stelt hiervoor een eenmalige sub

sidie van vijfentwintigduizend gulden voor. 

Ook het college acht het van belang dat jongeren al op 

jeugdige leeftijd belang stellen in de cultuurhistorie van hun 

leefomgeving. Voorgesteld wordt om voor de bovenbouw 

van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs één of meerdere fietsroutes te ont

wikkelen die langs de belangrijkste voorbeelden voeren. 

Voor dat doel: junior monumenten-, architectuur- en 

kunstroutes, wordt een eenmalig bedrag van dertigduizend 

gulden ter beschikking gesteld. 

Monumentale botters die het Hoornse Hoofd kiezen als 

vaste geregistreerde ligplaats ontvangen jaarlijks een subsi

die. Deze geldelijke bijdrage wordt verleend aan de stich-
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totaal 139 miljoen gulden ver

deeld over zeventien middelgrote gemeenten voor de uit

voering van programma's voor stedelijke vernieuwing tot 

het jaar 2005. De programma's voorzien o.a. in projecten 

voor de verbetering van de sociale veiligheid en de positie 

van jongeren {hangplekken en de aanleg van halfpipes), 

stadsvernieuwing en bodemsanering. Belangrijk in de pro

gramma's is ook de participatie van burgers en organisaties 

bij het opstellen ervan. 

Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is nieuw. 

Het bundelt geldstromen van het rijk voor bodemsanering 

en stads- en dorpsvernieuwing. Daarnaast heeft de provin

cie ook eigen geld beschikbaar gesteld voor uitvoering van 

het ISV (= Investering Stedelijke Vernieuwing Red.) De 

ingediende programma's bleken evenwichtig aandacht te 

geven aan de versterking van het woon-, werk- en leefkli

maat. Vijf gemeenten krijgen extra geld van de provincie: 4 

ton per gemeente omdat hun programma's op heel goede 

wijze invulling geven aan de gestelde criteria. Eén van die 

gemeenten is de gemeente Hoorn . 

Op de rijksbegroting is voor het komend jaar een extra 

bedrag van f 45,- mln. uitgetrokken voor een hernieuwde 

kanjerregeling. Uit welingelichte bronnen hebben wij ver

nomen dat de gemeente Hoorn meerdere objecten heeft 

ingediend om voor deze regeling in aanmerking te komen. 

Begin februari 2001 zijn de eerste resultaten van de ver

deling te verwachten. 



Een uniek document 
Dankzij de onverminderde inzet van bestuurslid Marjan 

Faber, is de vereniging is bezit gekomen van een uniek his

torisch document uit 1902. Het gaat om het " Register 

betrekkelijk C. de Militaire Gebouwen, enz. te Hoorn 

onder beheer van den Eerstaanwezend Ingenieur te den 

Helder, aangelegd in 1902". Oud Enkhuizens voorzitter Piet 

de Vries attendeerde het bestuur op het 48 cm lange 

geschrift dat opgeslagen lag in de Sixkazerne van de Stelling 

Amsterdam. 

Het volledig met de hand geschreven, getekende en inge

kleurde document bevat een beschrijving van de geschie

denis, de bestemming, de cohstructie en indeling van - zie 

tekening pagina 142. 

• Kazerne aan het Waaitje (Veemarkt) 

• Gebouwen aan de Pakhuissteeg. Hulpkazerne. Garni-

zoens waschplaats en bergplaats voor voertuigen 

• Hospitaal aan de Modderbakken (Vollerswaal) 

• Kleeding- en Nachtlegermagazijn aan de Nieuwstraat 

• Exercitieplein bij het logement Doelen 

• Exercitie - en schietterrein 

• De Kruittoren 

• Schijvenloods 

• Observatieposten 

• Hulpkazerne aan de Mosterdsteeg 

• Hindernisbaan aan het Keern 

In de bestuursvergadering van september is ruim aandacht 

besteed aan dit interessante boekwerk.Allereerst bezitten 

we nu een volledig en nauwkeurig overzicht van de militai
re bouwwerken aan het eind van de 19e/begin van de 20ste 

eeuw in de garnizoenstad Hoorn.Voor de historie van de 

vereniging is het van belang dat in het geschrift tekeningen 

zijn opgenomen van zowel de Kruitmolen, Oud Hoorns 

onderkomen in de jaren dertig en veertig van de vorige 

eeuw, alsmede van de Hulpkazerne aan de Pakhuisstraat, 

het huidige Oost-Indisch Pakhuis. In 1922 besloot de rijks

overheid tot verplaatsing van het in Hoorn gelegerde gar

nizoen naar Amersfoort. 

Het bestuur heeft besloten om het geheel professioneel in 

kleur te laten kopiëren. Ook de gemeente is in staat 

gesteld het geschrift ten behoeve van de Archiefdienst te 

vermenigvuldigen. Het bestuur zal zich inspannen om het 

origineel definitief naar Hoorn te krijgen. 

Hoorn en de Zee 
Zoals u waarschijnlijk weet neemt de vereniging in de per

soon van Hieke Stapel deel aan de besprekingen in het 

Comité Open Monumentendag. Dit jaar was het thema 

"Water".Tot zijn leedwezen moest het comité constateren 

dat er over de maritieme geschiedenis van Hoorn welis

waar veel bekend is, maar dat die kennis versnipperd is en 

dus niet samenhangend toegankelijk is voor een breed 

publiek. Dat was voor de voorzitter van het comité,Anita 

Muller, aanleiding om het initiatief te nemen te komen tot 

een populair-wetenschappelijke uitgave over die geschiede

nis. Zij vroeg Oud Hoorn dit initiatief te steunen. Het 

bestuur zag direct het belang van de beoogde uitgave in en 

reageerde enthousiast. Er werd een vergadering belegd 

met vertegenwoordigers van de gemeente Hoorn (de af

delingen Monumentenzorg en Stadsontwikkeling), de Ar

chiefdienst Westfriese Gemeenten, de Hoornse Schouw, 

de gidsen en het bestuur van Oud Hoorn , het Westfries 

Museum, de Publicatiestichting Bas Baltus en de plaatselij

ke VW. De heren Saaltink en Zantkuijl waren aanwezig als 

specialisten op het terrein van Hoorns verleden; mevrouw 

Anita Muller als initiatiefnemer. 

Tijdens die bijeenkomst bleek het draagvlak maximaal, hier 

en daar met enige nuance . 
Het project kreeg als werktitel "Hoorn en de Zee". De 

bereidheid tot medewerking werd gepeild, die was groot. 
Afgesproken werd om eerst financiële zekerheid te zoe

ken . Daartoe werd het overleg met Hoorns gemeentebe

stuur geopend. Op het moment dat deze woorden worden 

geschreven lijkt er ook op politiek niveau draagvlak te be

staan voor dit initiatief. 

/ ' 
f 
1 

In 1595 liep in Hoorn het eerste zogenaamde ~uitschip van 
stapel, ontworpen door Liorne, woonachtig in Hoorn. Dit schip 
had een smal toegesnoerd dek. Daardoor behoefde er bij door
vaart door de Sont weinig belasting te worden betaald. Het 
schip had ook minder bemanning nodig en het zeilde sneller. 
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Voor Oud-Hoorn het net op 
Hoorn en historie op het wereldwijde web 

Monumenten, geschiedenis en oudheidkunde zijn bijna 

synoniem met stoffige archieven. Alleen maar door de 

weeks overdag bereikbaar of op afspraak. En dan in een stil 

zaaltje vol archiefkasten neuzen naar iets van uw gading. 

Maar de historie zit ook in 'cyberspace'. Er is veel monu

mentaals digitaal te bekijken op het internet. Dat kan dan 

op het moment dat u dat wilt in uw eigen werk- of woon

kamer of met een internetcomputer in de bibliotheek. Op 

verzoek van Oud-Hoorn surfde ik over het wereldwijde 

web en bezocht een aantal internetsites die interessant zijn 

voor iedereen die in de Hoornse historie is geïnteres

seerd. Allereerst wil ik de Hoornse websites tippen, daar

na besteed ik wat aandacht aan de diverse instanties en ten 

slotte verwijs ik u naar enkele educatieve websites. 

De Hoornse websites 
De website van de gemeente 

Hoorn www.hoorn.nl lijkt me 

voor de verenigingsleden niet echt 

interessant. Hier is niets te vinden 

van de Hoornse bouwkunst of een blik op het verleden. 

Nou ja, er is wel een kleine tekstuele uitleg van de vlag en 

het wapen van de gemeente, die een klein stukje geschie

denis laat zien. De verwijzingen naar bijvoorbeeld de 

musea treft u niet bij de gemeente aan. Misschien wordt 

deze gemiste kans nog een keer benut met onderstaande 

verwijzingen.Voor een mooie foto-reportage kunt u beter 

even kijken bij onze buren http://www.medemblik.nu/hots-

hots/index.html. 

Op de Hoornse site staat 

gelukkig toch nog een 

waardevolle mededeling in 

het kader van Oud Hoorn: 

"Sinds kort kunnen bezit

ters van een Internetver

binding historisch beeld-

materiaal opzoeken op de 

Noord-Hollandse Beeldbank, een initiatief van het 

Rijksarchief in Haarlem, waar diverse regionale archieven in 

participeren. Twee jaar geleden zijn medewerkers van de 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten begonnen met het 

digitaliseren van het kostbare en unieke beeldmateriaal dat 

in de kluizen van het stadhuis aanwezig is. Inmiddels zijn 

zo'n 2.000West-Friese foto 's, prenten en plattegronden via 

Internet te raadplegen." Het adres: www.beeldbank-nh.nl. 

Dit is een goed doordacht archief met beschrijvingen van 

de gravures, tekeningen etc. 
Bovenstaande afbeelding van de Kaasmarkt/Rode Steen, 
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Jan Floris 

maakt deel uit van de collectie van het Westfries Museum 

en is gedateerd 1935. 

Monumentenzorg en de Archeologische Dienst zouden 

net als bij diverse weerstations http://home.soneraplaza.nl

/mw/prive/jhuibers/weer.html natuurlijk ook bij de opgra

vingen bij de Winstonbioscoop en de Karperkuil een web

camera neer kunnen zetten . Nu staat het publiek achter de 

tralies te loeren en krijgt eigenlijk te weinig te zien. 

Overigens aansluitend hier

op wordt er wel zo nu en 

dan door de Parkschouw

bu rg een nieuwbouwfoto 

op Internet gezet: http://

w ww. parkhoo rn. n 1/

pages/nwb 19.html. Ook 

hier zou de gemeente eenvoudig een verwijzing op haar 

pagina's kunnen zetten. Wellicht kan Hoorn nog wat leren 

van www.amsterdam.nl. Daar knoopt men wel alle inter-

netbronnen systematisch aan elkaar. 

Hoorn is op Internet goed vindbaar via bijvoorbeeld een 

dochter van www.startpagina.nl op de regio-pagina 

http:!/0229.pagina.nl. Naast de commerciële websites van 

diverse bedrijven zijn hier rubrieken voor de sport, de 

musea, de verenigingen etc. 

Aardig is hier de verwijzing naar www.hoorngids.nl. Op 

deze vrij nieuwe site staat op 19 oktober een discussie 

rond de Krententuin aangekondigd middels de websites : 

www.krententuin.nl en www.oostereiland.nl. Opvallend 

(detail?) is dat deze laatste drie sites een relatie hebben 

met het Museum van de Twintigste Eeuw. 

Vanaf de http://00229.pagina.nl kunt u ook op zoek gaan 

naar toeristische informatie.Voor de plaats Hoorn wordt u 

keurig doorgesluisd naar de pagina's van VVV Noord

Holland: http://www.noord-holland-tourist.nl/nl /hoorn. Dé 

beschrijving van Hoorn is hier mager. Interessant is wel de 



rubriek = speciaal. Hier vindt u de verwijzing naar 

Industrieel Toerisme en de Stelling van Amsterdam en niet 

te vergeten de VOC. Bladert u echter over deze VOC-pagi

na's dan treft u veel aan over Amsterdam en Enkhuizen, 

waar men zelfs dagtochte~ organiseert rond dit thema en 

Hoorn meeneemt in de dagtocht Enkhuizen. 

Er zijn nog enkele bedrijvenpagina's en sportpagina's die 

een overzicht willen geven van Hoorn of Westfriesland, 

maar ik verwijs u graag naar http://home.planet.nl/-info

hoorn . Deze pagina Info Hoorn geeft hele leuke mogelijk

heden voor iedereen die iets van Hoorn wil weten. Naast 

een stukje geschiedenis van de Gemeente Hoorn vindt u 

hier ook een overzicht van -de monumenten. Jammer dat 
nog niet alles direct doorlinkt naar andere foto's en rele

vante pagina's op Internet, maar hier vindt u een .overzicht. 

De Gemeente (afd. Monumentenzorg) zou deze website 

zo kunnen overnemen en professioneel laten uitwerken. 

Er zijn nog enkele overzichtspagina's. Bijvoorbeeld 

www.westfriesland.com. Als u hier iets zoekt over de 

historie van Hoorn, dan is er slechts een plaatje uit 'Ach 

Lieve Tijd' met een klein tekstje over het Stads

ziekenhuis. 

De bibliotheek van Hoorn (misschien leest u toch liever 

een goed boek) heeft een heel bijzonder adres: 

http:/www.bvenet.nl/-regiodi6/regiodi6/welkom.htm. 

In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek 

http://www.konbib.nl was met het titelwoord 'Hoorn', 

het willekeurige woord 'oud' en het trefwoord 'monu

menten' het bekende boek 'Hoorn, huizen, straten, men

sen' direct te vinden. 

De Hoornse musea zijn on-line 
- HetWestfries Museum www.wfm.nl (prachtige plaatjes, 

weinig interactie); 

Het Museum van de Twintigste Eeuw: www.museum

hoorn .nl. Het zit wat ingewikkeld in elkaar met allerlei 

verwijzingen en een weergave van de nieuwe (de echte) 

site op het adres www.hoorngids.nl/museumhoorn; 

- De museumstoomtram Hoorn-Medemblik vindt u op 

www.stoomtram.demon.nl ; 

- De Boterhal: www.boterhal.nl ; 

- Wat dacht u van het Zuiderzeemuseum (Hier staan ook 

wat Hoornse pandjes!) : http:www.zuiderzeemuseum.nl. 

Wilt u meer musea op Internet bezoeken, kijk dan eens 

op www.museumserver.nl en als u het afscheid van de 

negentiende eeuw nog eens wilt onderzoeken, kijk dan 

op www.negentiende-eeuw.nl. 

Er is nog wel meer over Hoorn bijvoorbeeld: 

Hoorn in beeld ( 12 foto's): 

http://www.hoornplaza.com/foto/index.html; 

De Gereformeerde Kerk (inclusief een stukje historie) : 

http://home.wxs.ni/-geref.kerk; 

De fietsweervoorspelling voor onze regio van de 

ANWB: http://www.anwb.nl/city/fwb intro.htm; 

Maak uw website bekend bij de Hoornse en Westfriese 

verzamelsites! 

Op zoek naar de instanties voor de leden 
van Oud Hoorn 
- http ://monumenten.pagina.nl. Een dochter van 

www.startpagina.nl. Hier kan nog heel wat aan toege

voegd worden! 
- De instellingen rond monumenten vindt u op een mooi 

bewegend rijtje bij: www.erfgoednet.nl. 

- De Stichting Monumentenwacht: www.monumenten

wacht.nl. 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg: www.monumen

tenzorg.nl. 

Heemschut Monumentenbescherming: http://www.

heemschut.nl. U vindt hier alles over acties en reddin

gen! Het meldpunt voor bedreigde monumenten in 

Noord-Holland is hier interactief te benaderen. 

De Rijksgebouwendienst: www.rijksgebouwendienst.nl. 

- Het Restauratiefonds: www.restauratiefonds.nl. 

- Rijksdienst voo r Oudheidkundig Bodemonderzoek: 

www.archis.nl. 

- Rijksarchiefdienst: http//www.archief.nl/rad. Hier is echt 

wat te vinden over de VOC. 

- Bezoek ook eens www.bataviawerf.nl. Veel VOC en 

prachtige plaatjes. 

Het Nationaal Contact Monumenten: www.erfgoed
huis.nl. Let op de verwijzingen naar de Open Monu

mentendag, Stichting Nationaal Contact Monumenten , 

Stichting Open Monumentendag Stichting voor de 

Nederlandse Archeologie , Erfgoed Actueel, International 

Council on Museums and Sites, Convent van Gemeen

telijke Archeologen, Belangenvereniging van Academici 

in de Archeologie. 

Een site om bedrijven in de monumentenzorg op te 

zoeken: www.monumentenweb.nl. Zie hier ook de links 

naar Monumentenzorg in Europa. 
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Educatie rond bouwkunst, monumenten? 
- Het Bureau voor Cultureel Erfgoed en Educatie heeft 

een zinvolle pagina: http://www.erfgoedactueel.nl. 

- In de nationale scholierenwedstrijd om websites te 

bouwen viel onderstaande site in de prijzen. Een lagere 

school uit Haarlem heeft de geschiedenis van Haarlem 

met fraaie beelden omkleed, vormgegeven op Internet: 

Rondje Grote Markt in Haarlem: http://ontwikkel.think

quest.nHr034/#. 

- In dezelfde wedstrijd in een categorie voor docenten 

wil ik u graag verwijzen naar de site Bouwkunde 
bekeken: http://ontwikkel.thinkquest.nl/-kl084. Hier 

treft u een reis door Europa aan. De reis kan opgepakt 

worden door de geschiedenis te volgen, dan wel via het 

bezoek aan de diverse steden. De internet-technologie 

integreert deze twee benaderingswijzen. Eén van de 

makers is verbonden aan het Horizoncollege: www.ho

rizoncollege.nl. 

Moet de vereniging Oud Hoorn zelf het 
Internet op? 
Het is veel (maar dankbaar?) werk. Oud Hoorn heeft 

immers een groot foto-archief en om dat goed systema

tisch weer te geven, zoals bijvoorbeeld de Beeldbank 

Noord-Holland dit doet, is de juiste techniek noodzakelijk 

naast een goede inhoudelijke kennis van het archief. Als 

deze twee zaken in een goed team, met veel tijd en conti

nuïteit aanwezig zijn, dan is de klus te klaren . Het perspec

tief voor de Vereniging Oud Hoorn kan zijn dat de onder

linge communicatie effectief kan ver lopen en dat het beeld

en tekstmateriaal digitaal ontsloten wordt voor een groot 

en wereldwijd publiek. 

Bovenstaande tekst wordt ook ter publikatie aangeboden 

aan http://www.hoorngids.nl ,/oudhoorn zodat u snel de 

genoemde websites aan kunt klikken. 

Deze tekst is samengesteld op 30 oktober 2000 door Jan 

Floris. 

E-mailadres: jaa.floris@quicknet.nl 

Oproep voor Internet-site Oud Hoorn 

Het afgelopen jaar is het bestuur met enige regelmaat 

geconfronteerd met vragen over Oud Hoorn en het inter

net. Het bestuur wil daarom een werkgroep gaan vormen 

die voor de vereniging een internet-site gaat opzetten. Wij 

hebben Jan Floris gevraagd om een artikel voor het kwar

taalblad te schrijven zodat de leden een idee krijgen wat er 

zoal mogelijk is. Jan Floris heeft reeds zijn hulp toegezegd. 

Voor het opzetten , uitbouwen en onderhouden van een 

internet-site hebben wij niet alleen behoefte aan mensen 

met enige technische deskundigheid . 

Het merendeel van het werk kan verricht worden door 

mensen die absoluut geen kennis hebben van de internet

technologie. 

Globaal zoeken wij voor de volgende werkzaamheden vrij

willigers: 

Herschrijven van bestaande teksten 
Veel tekst moet worden ingekort om te kunnen worden 

gebruikt op het internet. 

Scannen van documenten, foto's en 
tekeningen 
De vereniging beschikt over veel documentatiemateriaal 

dat t .z.t via het internet opvraagbaar moet zijn. Dit bete-
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kent dat dit materiaal gescand zal moeten worden. Geen 

technisch werk maar wel een secure activiteit. 

Scannen van tekst en vervolgens corrigeren 
Teksten (oude jaargangen verenigingsblad) moeten worden 

gescand en vervolgens moeten met een tekstverwerker de 

scanfouten worden gecorrigeerd. 

Vormgeving 
Iemand met gevoel voor vorm en beeld kan mooi werk 

verr ichten. 

Internet- en database~echnologie 
Het opzetten en ontwikkelen van beeldbankstructuur en 

het ontwikkelen van een database voor de tekst, inclusief 

menu en hintstructuur. 

Systeembeheer 
Onderhoud van het systeem en de aanverwante appara

tuur. Advisering over de aan te schaffen apparatuur. 

Aanmelden 
Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden bij het 

Oost Indisch Pakhuis (tel.: 273570) of via e-mail bij Frans 

van lersel (fvaniersel@hetgroteoost.nl). U kunt Frans 

uiteraard ook bellen (217097). 



Haarlem blijft het bekijken waard! 

Haarlem 'bezit' veel hofles, waar de rust nog gerespecteerd wordt 

De jaarlijkse ledenexcursie had dit 

jaar Haarlem als doel. Met 36 leden 

vertrok de bus op 14 oktober j.1. op 

een mistige morgen. 

In de ochtend splitsten we ons in 

drie groepen voor een stadswande

ling naar keuze: De Burgwal en het 

Spaarne, de Hofjes en de beelden

wandeling onder de enthousiaste lei

ding van gidsen. Tijdens de beelden

wandeling werd ons onder andere 

gewezen op het belang van de Haar

lemmer Laurens Coster, wiens beeld 

op de Grote Markt staat. Hij heeft al 

in 1423, zestien jaar voor Gutenberg, 

de boekdrukkunst ontdekt. Een 

ander belangwekkend persoon is de 

architect Lieven de Key geweest. Hij 

heeft het stuk van het stadhuis dat 

aan de Grote Markt staat ontwor

pen, een mooi voorbeeld van Hol

landse renaissance-architectuur, met 

sierl ijke gevels en veel classisistische 

kenmerken als de frontons boven de 

vensters. Ook de Vleeshal aan de 

Grote Markt is in 1603 door hem 

ontworpen; ons werd gewezen op de 

talloze versieringen boven de ven

sters, zoals kleine pinakels. Een 

geschilderde ossenkop geeft de vroe

gere functie weer van het gebouw. 

Een gevelsteen in één van de smalle 

straatjes herinnert ons aan de perio

de dat Haarlem in de 1 se eeuw een 

bloeiend textielcentrum was. Ook in 

de beeldenwandeling werden een 

paar hofjes bezocht, de eerste hofjes 

dateren van de l 6e eeuw en werden 

beheerd door rijke gildeleden , die na 

de Reformatie de rol overnamen die 

traditioneel aan de kloosters toe

kwam. Het St.-Elisabeths gasthuis bij

voorbeeld is in 1610 gebouwd rond 

een fraaie binnenhof tegenover wat 

nu het Frans Hals museum is. Op de 

stenen plaat die in 1612 boven de 

deur werd aangebracht, staat een 

zieke afgebeeld die , gevolgd door 

bezorgde familieleden naar het zie

kenhuis wordt gebracht. Bij de wan

deling langs het Spaarne en het 

Bakenes stonden met name de 17e 

en 1 se eeuwse huizen centraal. 

De wandelingen eindigden in het 

grand-café Doria op de Grote Markt 

waar we weer energie konden verza

melen voor het tweede deel van de 

dag. 

De voorzitter van de Vereniging 

Haerlem leidde ons rond in de 

Hoofdwacht, oorspronkelijk wacht

gebouw voor de schutterij. Hij ver

telde ons op boeiende wijze een en 

ander over de vereniging en het ge-

Marit Veerman 

bouw dat sinds 1919 door de vereni

ging wordt gehuurd, een schitterend 

onderhouden pand. Pikant detail is 

dat juist de hoge trappen die toegang 

geven tot het gebouw, één van de 

redenen is dat de vereniging dit pand 

kan blijven gebruiken. Het is op deze 

manier niet toegankelijk voor gehan

dicapten en kan dus geen openbare 

bestemming krijgen. 

De dag eindigde in het Teylersmu

seum, waar we in twee groepen wer

den rondgeleid. Vooral voor degenen 

die er nog niet eerder waren ge

weest, was dit bijzonder, vooral na

tuurlijk de indrukwekkende Ovale 

zaal. Interessant was ook dat wij wer

den gewezen op de manier waarop 

de architect van de nieuwe uitbrei

ding van het museum, rekening heeft 

gehouden met het oude deel, door 

middel van glazen doorkijkjes en 

materiaalgebruik. 

Een aantal leden gaf te kennen dat 

deze excursie aanleiding was om 

Haarlem nog eens te bezoeken. Dat 

is het mooie van Haarlem, je bent er 

niet snel uitgekeken! 

Ook het oudste museum van 
Nederland, het Teyler museum, 

geopend in 1784 werd bezocht.. 
Te bezichtigen zijn fossielen, mineralen, 
munten tekeningen, schilderijen en 
natuurkundige instrumenten 
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Nieuws van het documentatiecentrum 

Ook dit keer zijn er vele zaken te 
vermelden vanu it het Oost-Indisch 

Pakhuis.Allereerst een aantal mensen 

onze oprechte dank voor hun zeker 
leuke, soms zeer waardevolle schen

kingen. Hoe ik hen vermeld is vol

strekt willekeurig. 

Mevrouw E. Millenaar te Hoorn ver

blijdde ons met een tweetal boeken 

ten gunste van het documentatiecen

trum. Mevrouw W.J. van Tongeren uit 

Hoorn schonk ons een pakket boek
jes, oude plattegronden, krantenarti

kelen en andere zaken die op Hoorn 

betrekking hebben. De genoemde 

boeken etc. hebben alle reeds hun 

plekje gevonden in het documenta

tiecentrum of in ons archief. Van de 

heer F. Ooms uit Hoorn ontvingen 

we een bijna complete serie kwar
taalbladen van 1979 tot en met he

den. Als u weet hoe groot de vraag 

is naar oude kwartaalbladen, begrijpt 

u hoezeer deze gift van pas komt. 

De heer Antoon Freesen te Muiden 

schonk ons een tweetal boeken en 

een aantal albums vol met krantenar

tikelen uit de jaren 1971-1975. Een 

van die albums vormt een boekwerk 

op zich met uit krantenknipsels 

samengestelde Westfriese verhalen. 

Wij ontvingen deze leuke en zeer 

nuttige schenking uit handen van zijn 
broer, de hier in Hoorn welbekende 

Herman Freesen. De albums hebben 

inmiddels hun weg gevonden naar 

het archief van onze vereniging. Zij 

blijven intact en de vele voor het ar

chief en documentatiecentrum inte

ressante artikelen worden in kopie

vorm in ons documentatiesysteem 

ingevoegd. 

Dinsdagavond 3 oktober was ik te 

gast bij mevrouw De Hoest in Zuid

Scharwoude. Zij is de weduwe van 

WJ. de Hoest, Hervormd Predikant 

van 1963 tot 1972 in Hoorn. Do

minee De Hoest werd in zijn functie 

Gesicht op de Koepoortsweg, na de Stadt siende. Ca. 172 7. Tekening van C. Pronk 
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Christ Stoffelen 

bevestigd in De Grote Kerk. Daar 

vonden toen nog tijdens de winter

maanden de kerkdiensten van de 

Hervormde Gemeente plaats. Ge

durende de zomermaanden hield 

men de diensten in de Noorderkerk. 

Vanaf 23 december 1968, de dag dat 

de Grote Kerk voor kerkdiensten ge

sloten werd, vinden alle diensten het 

gehele jaar door in de Noorderkerk 

plaats. Het grootste deel van de 

periode dat dominee De Hoest in 

Hoorn werkzaam was woonde hij 

met zijn gezin op Draafsingel 26. 

Het echtpaar De Hoest is ook na 

vertrek uit Hoorn deze stad nooit 

vergeten. Mevrouw De Hoest is ook 

nog altijd lid van onze vereniging en 

heeft mi j bij haar thuis uitgenodigd, 

omdat zij enkele zaken aan de ver

eniging wilde schenken. Ik mocht van 

haar een 40 bij 30 cm grote heel 

mooie ingelijste oude zwart-wit foto 

van de Oosterpoort meenemen als-



mede een klein hangbaar fotootje 

van de ingang van de Anthoniskerk in 

de Oosterkerksteeg. Beide hangen 

nu in een van de kamers van ons 

Oost-Indisch Pakhuis. Naast een aan

tal kleinere oude foto's van gebou

wen en zaken uit Hoorn schonk 

mevrouw De Hoest ons ook een 

exemplaar van de vierde druk van De 

Kroniek van Velius. Hoewel je een 

gegeven paard niet in de bek mag 

zien, moet mij van het hart dat mijn 

blijdschap vanwege deze ruimhartige 

gift getemperd werd door het zien 

hoe dit boekwerk uit 1740 mishan

deld is geworden. Alweer een slacht

offer van geldzucht? Uit dit boek zijn 

enkele originele platen verwijderd. 

De twee plattegronden van de stad, 

getekend anno 1596 en 1615, zijn 

beide vervangen door moderne kleu

rendrukken van de kaart van Johan 

Blaeu met het stadsbeeld van 1630. 

Het "Gezicht van de Koepoortsweg 

naar de Stad" is vervangen door een 

kaartje met een slechte afbeelding 

van "De Koepoort van buijten tot 

Hoorn" van Cornelis Pronck uit 

1727. Deze is gelukkig ook in origi

nele vorm en veel mooier nog in het 

boek aanwezig is. Ook alle andere 

mooie platen die in het boek thuis

horen zijn in een fraaie staat behou

den gebleven evenals de complete 

tekst. We kunnen dus nog veel ple

zier beleven aan deze Velius IV. 

Met grote vreugde heb ik tijdens mijn 

speurtochten door vele antiquaria

ten de hand weten te leggen op een 

opmerkelijk album in twee delen . Het 

betreft het Expositie Album 1970-

1982 zoals directeur Willem A. 
Braasem dat ontving bij zijn afscheid 

van het Westfries Museum op 1 de

cember 1982. Aan dit overzicht van 

alle tentoonstellingen onder zijn 

directeurschap hebben vele mensen 

hun medewerking verleend door 

inplakken van foto- en foldermateri

aal, verzorging van bijbehorende tek

sten en tekeningen . Ook treffen we 

brieven aan van kunstenaars die hun 

waardering uitspreken voor de ver

zorging van de expositie van hun 

materiaal, niet zelden doorspekt met 

woorden van vriendschap. De heer 

Braasem wordt daarbij aangesproken 

met Willem, Wim en zelfs met een 

heel vriendelijk overkomend Wum. 

Uit de brieven blijkt ook dat me

vrouw Braasem een niet te onder

schatten rol heeft gespeeld bij de 

werkzaamheden van haar man. 

Een andere aankoop is de in kleine 

oplage verschenen uitgave uit 1966 

van Winkels in de Hoornse binnen

stad. Dit is het proefschrift waarmee 

Jacob Buit aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht op 1 juli 1966 de doctors

graad in de sociale wetenschappen 

verwierf. Nieuw verschenen en 

onlangs voor het documenatiecen

trum aangeschaft zijn de boeken "De 

Hoornse Taart en andere rechtsmo

numentjes" - trouwe wandelaars 

denken meteen aan Grote Oost 75 -

en "Kort verhaal van het beleg van 

Alkmaar. Een ooggetuigenverslag." 

van Nanning van Foreest. Deze laat

ste uitgave is een fraaie bewerking, 

met vooraf ruime toelichting, van de 

kroniek van Nanning van Foreest. De 

eerste uitgave verscheen in 1574 in 

het Latijn. De tweede, die voor onze 

aankoop is gebruikt, is een vertaling 

naar het Nederlands uit 1580 of kort 

daarna. Genoemde Nanning van 

Foreest ( 1529 - 1592) was een voor

vader van de Nanning die in 1724 het 

fraaie Foreestenhuis, Grote Oost 43, 

liet (ver)bouwen. In dit boek komt de 

belangrijke rol van de Staten van het 

Noorderkwartier in Hoorn geregeld 

tot uiting. Deze Staten zijn bij ons 

beter bekend onder hun latere naam 

Gecommitteerde Raaden van West

friesland en het Noorderkwartier, 

welk college lange tijd het oudste 

deel van het huidige Westfries Mu

seum als vergaderplaats gebruikte. 

Deze uitgave van het Regionaal Ar

chief Alkmaar is zeer fraai geworden 

door de vele kleurige afbeeldingen 

van schilderijen of details daarvan uit 

het Archief of uit het Stedelijk 

Museum Alkmaar. 

Wat betreft ons documentatiecen

trum bent u nu weer bijgepraat tot 

november 2000. Uw vele leuke reac

ties na mijn vorige stukjes inspireren 

mij tot het blijven schrijven. Wordt 

vervolgd dus in 2001. 

Gesicht van de Koepoort, van buyten, 1727 tekening C. Pronk 
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Geen bleekveldje achter Aloysius-mulo 
Architectonisch onbenullig schoolgebouw wordt monument 

In het boek 'Toen Hoorn nog Oud 

Hoorn was .... ' vegen de schrijvers 

W Braasem en H. Ruyter de Wildt de 

vloer aan met het schoolgebouw 

Onder de Boompjes waar voorheen 

de r.k. Mulo St. Aloysius was geves

tigd. Ze noemen het een architecto

nisch onbenullig schoolgebouw. In 
zijn in oktober verschenen boek 

'Geen bleekveldje' schrijft de journa

list Wim Klaassen wat voor de Ge

meente Hoorn de overwegingen zijn 

om dit schoolgebouw toch op de ge

meentelijke monumentenlijst te 

plaatsen. 

Natuurlijk niet alleen omdat het ge

bouw is ontworpen door de Hoorn

se architect Joh. Verberne . Maar 
vooral omdat de architectuur ervan 

verwijst naar de late Amsterdamse 

School en omdat het gebouw, inmid

dels bijna zeventig jaar oud, nog in 

vrijwel ongerepte staat verkeert. Zo 

zie je maar hoe inzichten kunnen ve

randeren. 

Het boek van Wim Klaassen ver

scheen half oktober bij gelegenheid 

van de reunie van oud-leerlingen van 

150 

die mulo die in september 1950 in 

klas 3A aan hun examenjaar begon

nen. Onder hen waren Nel Bloem( 

van het Nieuwland), Corry Vlaar en 

Johan Overbeek (beiden voorheen 
Drieboomlaan), drie geboren en 

getogen Horinezen. De 3A-ers wa

ren in 1948 tot de mulo toegelaten, 

nadat ze een toelatingsexamen had

den afgelegd. Het dictee, twee ande

re taalopdrachten en rekenopgaven 

van dit examen nemen een plaats in 

het boek in. Een van de oud-leerlin

gen dook die opgaven eind vorige 

eeuw op uit zijn archief en in het 

boek zijn ze nu een tweede leven 

begonnen. 

Dankzij het Centraal Bureau voor de 

Statistiek geeft Klaassen in het boek 

cijfers over de zuigelingensterfte in 

negen West-Friese gemeenten van 

het eind van de negentiende eeuw 

tot 1950. En daaruit blijkt dat in de 

mee r stedelijke samenleving die 

Hoorn toch altijd al was, de omstan

digheden voor zuigelingen even be

dreigend moeten zijn geweest als in 

de gemeenten Berkhout, Blokker, 

Wim Klaasen 

Bovenkarspel, Hoogwoud, Venhu izen, 

Westwoud, Wognum en Zwaag. Daar 

woonden de andere 3A-ers destijds. 

Foto's van het schoolgebouw, van de 

oude staionsrestauratie van Hoorn, 

natuurlijk van schoolklassen en ande

re illustraties verlevendigen het beeld 

dat Klaassen schetst van Hoorn en 

een deel van het West-Friesland van 

toen. Hoe destijds in de gezinnen 

werd geleefd, leren de interviews die 
Klaassen van dertien 3A-ers maakte, 

onder wie hij zelf. 

De titel van het boek is ontleend aan. 

het interview met Toon de Wit uit 

Venhuizen. Diens vader verbaasde 

zich er in de jaren zestig over, dat zijn 

zoon in Velsen-noord wilde wonen in 

een flat 'zonder achterdeur en met 

geen eens een bleekveldje'. 

Wim Klaassen heeft het boek (ISBN 

90-9014205-3) zelf uitgegeven. Be

langstellenden kunnen het bij hem 

kopen voor f 17,50, inclusief ver

zendkosten in Nederland. Zijn adres 
is: Wagnerstraat 12, 5 15 1 KV Dru

nen, telefoon 0416-373318, e-mail : 

wimklaassen@hetnet.nl 



Kerkmeijer-de Regtstichting 2000 

Het doet wat vreemd aan om bij een eerbiedwaardige 

stichting als Kerkmeijer-de Regt een jaartal 2000 te plaat

sen. Achttien- of negentien - zoveel lijkt een juiste type

ring. De tijd schrijdt echter voort en vraagt een aanpak die 

bij haar polsslag past. In dit licht bezien vond ons bestuur 

het juist om de oude regl~menten, daterend uit 1950, te 

herzien . Diverse bepalingen voldeden in genen dele meer 

aan datgene wat de huidige monumentenzorg vraagt ten 

aanzien van een verantwoord subsidiebeleid van stichtin

gen als de onze. 

Met behoud van vereiste wezenlijke bepalingen uit het 

"oude werk" werd een geheel nieuw statuut ontworpen, 

zomede een huishoudelijk reglement. De verantwoorde

lijkheden en taakstellingen van de bestuursleden zijn thans 

duidelijk vastgelegd. 

De voorzitter der stichting, de heer A.G.M. Mok, heeft zich 

buitengewoon veel moeite getroost om dit nieuwe statuut, 

vergezeld van het huishoudelijk reglement te ontwerpen, 

te herzien, nog eens te herzien en aanvaardbaar te maken 

voor een werkbare situatie bij alle arbeid die de stichting 
toevalt.Ten kantore van Mr. M. Abma, voormalig notaris te 

Hoorn, werd het geheel officieel gepasseerd. Voor de heer 

De heer A. de Graaf 'opent' de herstelde weeshuispomp door 
een emmertje water te vullen 

Albert de Graaf, secretaris 

Abma betekende het opmaken van deze acte inderdaad de 

laatste acte! 

Dat was ook het geval voor de heer A.G.M. Mok, die 

wegens verhuizing naar Castricum, aftrad als voorzitter. 

Vanaf 1987 heeft hij met inzet en grote kennis van zaken 

de stichting geleid. 

Op de bestuursvergadering van 29 september 2000 werd 

hem als dank voor al dit werk een wijnglas op zilveren voet 

met inscriptie aangeboden. Op deze bijeenkomst trad onze 

nieuwe voorzitter aan, de heer J.E. Alsema, voorgedragen 

door de Beheerscommissie van het Westfries Museum, 

partij in ons stichtingsbestuur voor het aanleveren van 

bestuursleden. 

Een interimperiode, ontstaan door het vertrek van de heer 

Mok werd op zeer kundige wijze waargenomen door 

mevrouw M.L. Bult, lid van de Beheerscommissie van het 

Westfriesmuseum. 

Reglements- en bestuursactiviteiten duidden er geenszins 

op dat er in Hoorns monumentenland stilte heerste . Met 

inzet van betrokkenen stonden er weer de nodige restau

ratieprojecten op uitvoering te wachten en in een aantal 

gevallen liepen ze van stapel. Je verbaast je immer weer 
over het enthousiasme van een monumentendienst, het 

sloven en draven van stadsherstelbestuurders en niet te 

vergeten van beheerders en eigenaren van monumentale 

zaken, zeer groot, groot en klein maar o zo essentieel om 

behouden te blijven! 

Kerkmeijer-De Regt staat dan, waar mogelijk, niet buiten 

spel. De stichting verleende medewerking aan de restaura

tie van de oude waterpomp in de Weeshuistuin te Hoorn. 

De Doopsgezind- Remonstrantse Gemeente werd gehol

pen bij een ingrijpende interne restauratie van het 

Foreestenhuis, Grote Oost 43 te Hoorn. Kerkmeijer-de 

Regt financierde het herstel van de voorname hal met het 

schitterende marmer- en stucwerk. 

Een letterlijk grondige noodzaak was het verlenen van een 

bijdrage ten bate van verlenging van het archeologisch 

onderzoek op de plaats van de voormalige Winstonbios

coop te Hoorn. Deze diepte-investering achtten we meer 

dan tenvolle verantwoord! Diverse kleinere zaken vroegen 

eveneens de aandacht. Dankzij incidentele bijdragen lukt 

het ons steeds weer om dit klein monumentaal goed, een 

gevelsteentje, een deurstijl enz. te behouden en te herstel

len. 

Gaarne, geachte lezers, uw blijvende medewerking in 

dezen! Stort zomaar eens een kleine bijdrage op rek. 

47.53.73.898 ABN/AMRO t .n.v. penningmeester. Kerk

meijer-de Regtstichting. 
Wij zijn u dankbaar en monumentaal Hoorn ook! 
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Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
Proefproject om Topografisch-historische Atlas 

Marit Veerman 

In de "catacomben" van het stadhuis te Hoorn ligt een schat 
aan historisch materiaal opgeslagen in het archief van de 
Westfriese Gemeenten. Om dit totaal toegankelijker te maken 
is een proefproject gaande om de Topografisch-historische Atlas, 

wat betre~ plaatjes, foto 's, en topografische kaarten etc. te digi
taliseren. 

Doelstellingen van het project 
"Het cultureel erfgoed moet toegankelijker worden voor 

een breed publiek". Die wens wordt uitgesproken door 

staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg in de cul

tuurnota 

2000-2004. Dit wordt onderschreven door de archiefbe

heerders. Het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem 

nam het initiatief tot het oprichten van de Beeldbank 

Noord-Holland. Het ideaal is een grote gemeenschappelij

ke digitale toegang tot de collecties van dive rse archiefbe

heerders. Verscheidene musea en gemeenten zijn hierin 

meegegaan om ook hun collecties en archieven te openen 

voor gebruikers van internet. 

Oud-Hoorn was nieuwsgierig naar dit project en naar de even
tuele mogelijkheden die dit voor de leden van de vereniging zou 

kunnen hebben. 

Jan de Bruin (39), archivaris van de Archiefdienst Westfriese 
Gemeenten in Hoorn, is hier enthousiast mee bezig. Oud

Hoorn hee~ op het stadhuis een gesprek met hem over de 
doelstellingen van het project, welke mogelijkheden de data
bank hee~ en hoe de digitalisering tot nog toe verloopt. 

"De meeste gebruike rs van het huidige archief zijn gene

alogen en plaatselijke historisch geïnteresseerden. Een 

derde groep bestaat uit historici, studenten en scholieren", 

stelt Jan de Bruin. 

152 

beeld bank 

N-H Klik hier om beelden te zoeken ... 

Welkom bij de Noord-Hollandse Beeldbank, een initiatief van een aantal 
instellingen die prachtig historisch beeldmateriaal over Noord-Holland beheren.U 
kunt op deze site zoeken naar oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten 
en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de16e eeuw to 
heden. 

In antwoord op uw vragen krijgt u de mooiste plaatjes op uw scherm, met als u wi 
een korte beschrijving erbij. Wilt u details bekijken, of het origineel , of een 
reproductie bestellen? U kunt dan altijd terecht bij de instelling waar het origineel 
berust: via doorklikken naar de betreffende site, via het e-mailadres of gewoon 
naar het bezoekadres. 

Wat u nu ziet is nog een experiment, de komende maanden zal het aanbod zove 
mogelijk worden uitgebreid met alle soorten digitaal beeldmateriaal.U kunt dan in 
een keer zoeken bij alle deelnemende instellingen tegelijk.Zodat u met een 
beperkt aantal zoekacties en weinig kennis van al die verschillende 
archiefdiensten, musea en zelfs ook historische verenigingen zoveel mogelijk 
bruikbaar beeldmateriaal kunt traceren. 

In deze opbouwfase horen wij graag uw mening over de opzet van onze site.Hee
u goede tips of commentaar, klik dan hier. Heel veel plezier met het plaatjes 
kijken! 

productie: Pictura lmaginis, digitalisering van beeldarchieven bv, Heiloo 



"In de toekomst zal het onderwijs in het kader van het 

omgevingsonderwijs ook meer gebruik kunnen maken van 

de Beeldbank. 

Een groot voordeel van de digitalisering is dat kwetsbare 

prenten en boeken in een goede staat worden gehouden, 

omdat ze nu eenmalig worden afgedrukt en niet meer 

door vele handen gaan. Sommige oude en unieke exempla

ren zijn opgeslagen in de kluis en niet te raadplegen, door 

het éénmalig digitaliseren en op de Beeldbank te zetten 

kan dit nu wel. De bezoekers van de Beeldbank kunnen 

nagaan waar informatie in het archief ligt, materiaal opzoe

ken en bekijken". 

Van de oude naar de nieuwe situatie 
Jan de Bruin neemt mij mee naar de "catacomben" van het 

stadhuis, waar de archiefdienst is gevestigd. Hier laat hij 

zien hoe de informatie is opgeslagen. 

De Topografisch-historische atlas is nu in ordners opgesla

gen, gerubriceerd naar straat en huisnummers, plattegron

den en persoonsnamen op A4-formaat. In de ordners zijn 

fotocopieën van plaatjes, foto's en beschrijvingen opgeno

men van panden, straatbeelden en gebeurtenissen of topo

grafische kaarten. Om de originelen te kunnen bekijken 

moet een formulier worden ingevuld met het nummer van 

de kaart die je wilt bekijken. De kaart wordt vervolgens 

door de archiefmedewerker uit de kluis gehaald, als hij niet 

te kwetsbaar is. Deze kan in de studiezaal worden geraad

pleegd en eventueel worden gecopieerd . Alles bij elkaar 

een bewerkelijke procedure en de kwaliteit van het mate

riaal wordt er niet beter op. 

Nieuw is dus dat op dit moment voor een deel van het 

materiaal deze procedure niet meer nodig is en dat uniek 

materiaal te bezichtigen is via database. 

De proef op de som 
Jan de Bruin neemt plaats achter de computer en start de 

Beeldbank; hij voert in het zoekprogramma het woord 

"weeshuis" in en vervolgens kunnen we twee pagina's met 

foto's, eenvoudige kaarten en plattegronden bekijken in 

kleur. Als je dit wilt kun je per afbeelding een beschrijving 

erbij krijgen, dat wil zeggen informatie over wie de kaart 

heeft gemaakt en wanneer, in welk archief of museum het 

item is opgeslagen etc. Jan selecteert een kaart en krijgt de 

beschrijving ervan, het blijkt dat deze opgenomen is in het 

Kaartboek van Kerkenarmenfonds te Hoorn uit 1603. Het 

is een afbeelding van een stuk land, door een landmeter 

getekend en prachtig ingekleurd. 

Om de prent nog beter te kunnen bekijken wordt hij uit

vergroot, vervolgens geprint en ligt er een mooie gekleur

de prent van goede kwaliteit met de beschrijving erbij. 

Maar ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een prent van 

de zeeslag in 1573 tussen de graaf van Bossu en de Geuzen 

uit de computer te halen. Hieraan is natuurlijk het nodige 

werk voorafgegaan.Welke stappen zijn daarvoor onderno

men, is dan ook mijn vraag. 

Stappen bij het digitaliseren 
Jan de Bruin: "Ten eerste wordt het in bezit zijnde materi

aal beschreven, dat wil zeggen dat aangegeven moet wor

den door wie bijvoorbeeld de prent is gemaakt, in wiens 

bezit hij is, waar hij is opgeslagen, uit welk jaar hij afkom

stig is etc. In 1988 is begonnen met een database zonder 

plaatjes. Het materiaal is gecatalogiseerd en gedigitaliseerd. 

De laatste twee jaar is het archief bezig om de scans van 

de plaatjes bij de beschrijvingen te voegen. De topografi

sche kaarten en grote afbeeldingen en schilderijen worden 

door het bedrijf Pictura lmaginis te Heiloo op database 

aangeleverd; alles wat het formaat A4 niet te boven gaat 

wordt in eigen huis gescand". 

Voor Jan de Bruin is de gebruiksvriendelijkheid van de 

database een belangrijk punt: "Deze database heeft een 

open architectuur. Zoeken is kinderspel. Ik kan vanuit ver

schillende invalshoeken zoeken, op naam, op jaartal, op 

trefwoord. 

Wil ik bijvoorbeeld alles van Jan Pieterszoon Coen? Juist 

wel met die plaatjes waarop zijn standbeelden staan afge

beeld of juist niet/ Je kunt het bedenken zoals je het wilt. 

Inmiddels zijn al 19.000 afbeeldingen gedigitaliseerd. Deze 

zijn echter nog niet allemaal op de Beeldbank te bezichti

gen. 

Hierop staan 2000 plaatjes met beschrijvingen. Het is dus 

(nog) niet zo dat je willekeurig wat kunt opzoeken, het 

project bevindt zich nog in het ontwikkelingsstadium. 

Voor het beheren van de collectie is de digitalisering toch 

een flinke stap voorwaarts: het zoeken en boven water 

halen van de plaatjes is eenvoudiger geworden. De bezoe

ker kan in de toekomst zelf op de studiezaal van de Ar

chiefdienst materiaal via de computer opzoeken. 

Het is de bedoeling dat de Beeldbank een samenwerkings

verband van alle archiefbeherende instellingen in Noord

Holland gaat worden. De op dit moment deelnemende ar

chiefdiensten worden genoemd op de database, zodat ook 

hiermee via internet contact kan worden gelegd". 

Jan vraagt mij aan het eind van ons gesprek, om dit thuis 

ook eens te proberen. Nieuwsgierig geworden door zijn 

demonstratie en enthousiasme ga ik dit proberen! 

Na het intikken van www.beeldbank-nh.nl krijg ik de intro

ductiepagina en de rest is inderdaad zeer gebruiksvriende

lijk, want na enkele handelingen heb ik een uitgeprinte 

kaart no. 15 uit het kaartboek van het Kerkenarmenfonds 

te Hoorn uit 1603 met beschrijving én in kleur, van het 

Keern ter hoogte van het Dampten. 

De kluis van het archief staat op een kier, maar gaandeweg 

zal hij steeds wijder open staan, en wordt er steeds meer 

zichtbaar van de schat aan materialen in de archieven.Voor 

Oud Hoorn-leden dus een waardevolle bron van informa

tie! 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumenten
commissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuurs

leden zitting hebben: 

1 december 2000 

ABC 
Planuitvoering rond Karperkuil voortvarend ter hand 

genomen. Nieuwe brandweerkazerne meer functioneel 

dan een aanwinst voor het stadsbeeld. Gebouw is geïso

leerd qua kleur en vormgeving en zoekt geen aansluiting bij 

de omgeving. Er lijkt sprake van een bewuste detonatie. 

Oud Hoorn juicht voorgenomen archeologisch onderzoek 

naar restanten van VOC-werf toe. 

Resten van scheepshelling uit begin 17e eeuw gevonden. 

Het opgravingswerk wordt uitgevoerd door het Archeo

logisch Projectbureau Jacobs & Burnier. 

De inkt van het bestemmingsplan is nauwelijks droog of 

Hoorns college is voornemens ervan af te wijken: in het 

plan Vandenhove acht het een hogere goothoogte dan het 

bestemmingsplan toestaat aanvaardbaar vanwege de extra 

toegevoegde kwaliteit aan de gevelwand. Oud Hoorn be

strijdt het voornemen om een bouwvergunning te verle

nen. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak, wind

vaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand verkeert 

in ernstige staat van verwaarlozing. 

Achter op 't Zand 
Ontsierende zonnepanelen aangebracht op fraaie vissers

woningen. 

Op het 3e pand vanaf de hoek van de Melknapsteeg is met 

toestemming van de verantwoordelijk wethouder over de 

gehele dakpartij een dakkapel geplaatst. Deze wijziging past 

niet in het bestemmingsplan en is niet behandeld in de 

daarvoor bestemde commissie. Ook dat is mogelijk in 

Hoorn. 

Appelhaven 8 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouwen van de woning: woning wordt tevens 

gesplitst. 
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Appelhaven 8 

Baatland 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 

deze oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Blauwe Berg 5 

Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing van dit voormali

ge missiehuis van de congregatie Mill Hili op de gemeente

lijke monumentenlijst. Ontwerp ( 1927) van de Hoornse 

architect S. Langius: gebouw vertoont kenmerken van de 

late Amsterdamse School, heeft nog veel originele deuren 

en metselwerk en glas-in-lood. 

Geschikte locatie voor een nieuw onderkomen van de 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten? 

Claes Molenaarsgang 
Bouwplan voor zes appartementen uitmondend op de 

Veemarkt gestart. 



Draafsingel 57-59 
Projectontwikkelaar heeft de grond met de opstallen 

gekocht. Oud Hoorn verzocht het college om in ieder 

geval de 'Boerderij' ( 1876) en de voormalige villa 

Schermeroord ( 1925) te behouden en te plaatsen op de 

gemeentelijke monumentenlijst. Oud Hoorn ging in 

gesprek met de projectontwikkelaar. Deze lijkt gevoelig 

voor onze argumenten. 

Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. De 

brug naar de Oosterpoort verkeert in ernstige staat van 

verval. 

De restauratie van dit rijksmonumentale complex is 

geraamd op één komma zeven miljoen . 

Pas in 2001 komt er meer duidelijkheid omtrent de finan

ciering. 

Drieboomlaan 
In oktober wordt begonnen met de restauratie van de 

kapel op de r.k. begraafplaats. Oud Hoorn is niet onwelwil

lend om de opknapkosten van de grafstenen van 

L. Dankelman en J.J . Aghina voor haar rekening te nemen. 

Het Park neemt de kosten van de grafrechten voor zijn 

rekening. 

Dubbele Buurt 22 
Plan voor wijzigen voorgevel. 

Gedempte Appelhaven 
Restaurant Bohemen te koop aangeboden: er blijft hoop 

dat het vlot voor de deur binnenkort definitief wordt vlot 

getrokken. 

Gouw 25 en 27 
Opnieuw dreigende samenvoeging van twee winkelpanden . 

Oud Hoorn is daar principieel tegen. 

Vernieuwbouw gestart. 

Grote Noord 47 
Aandacht gevraagd voor de ramen op de eerste verdie

ping. Halt aan de verloedering! 

Grote Noord 66 
Renovatie voltooid. Parfumerieketen Douglas is de nieuwe 

eigenaar. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
De gemeente Hoorn zoekt nog naarstig naar gepaste invul

ling van deze voormalige eigendommen van het water

schap Westfriesland. Blijkt zeer moeizaam proces: het com

plex is dan weer te klein, dan weer te groot. Het pand op 

nr. 6 staat te koop teneinde de exploitatie van de andere 

twee rendabel te maken. Oud Hoorn acht dat een zorge

lijke ontwikkeling: De gemeente doet het Statenlogement 

toch ook niet in de aanbieding! 

Het waterschapscomplex wordt tijdelijk gebruikt door 

o.a. de gemeentelijke afdelingen Kunst en Cultuur en Mo

numentenzorg. Ook de Stichting Oude Muziek Nu heeft er 

onderdak gevonden. 

Grote Oost 5 (rijksmonument) 
Oud Hoorn steunt de ontwikkeling van een alcoholvrij 

Hoorns volkshuis à la Zutphen op deze A-locatie (annex 

Rode Steen 10) "gerund" door gèestelijk en lichamelijk 

gehandicapten. Hulde voor de Stichting Stadsherstel die 

dit project bouwkundig uitvoert. 

Grote Oost 9 
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Grote Oost 9 (rijksmonument) 
Interieur is na verkoop, gesloopt. Pand wordt casco geres

taureerd t.b.v. een bedrijfsruimte met twee woningen . 

Aanvraag ingediend voor een monumentenvergunning. 

Oud Hoorn heeft nieuwe eigenaar gepleit om een finan 

ciële bijdrage voor het bouwhistorisch onderzoek. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Pas in 2001 ontstaat meer duidelijkheid omtrent de finan

ciering. 

Hoofd 
Breed politiek draagvlak voor ingrijpende versobering van 

deze historische plek in het havengebied. Nu een hangplek 

voor ouderen zonder faciliteiten. 

Bottereigenaars vragen meer financiële steun voor de va

rende monumenten. Er is dringend behoefte aan een be

leidsplan voor het behoud van en een plek voor histori

sche schepen in de havens. 

Italiaanse Zeedijk 5 1 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een schande in 

het stadsbeeld. 

Italiaanse Zeedijk 5 5 

Plan voor het bouwen van een woning. 

Jeudje 
Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer de 

art. 19-procedure gebruikt. 

Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeente 

Hoorn: bouwvergunn ing verleent op 7 februari alvorens de 

uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn geformu

leerd en gewogen. 

Het bouwplan omvat 100 eengezinskoopwoningen, 40 

koopappartementen en 20 huurappartementen. De onder

grondse parkeergarage herbergt 340 parkeerplaatsen 

waarvan er 120 bestemd zijn voor de koopwoningen. Op 

zich is het een goede zaak dat de oude structuur groten

deels terugkeert: het Jeudje blijft een straat. 

Op de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal is een woontoren 
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van zeven (!) verdiepingen gepland; de woonblokken aan 

weerszijden gaan vier bouwlagen met een kap tellen . 

Vormgeving en hoogte toren discutabel. 

Oud Hoorn praat met de projectontwikkelaar over het 

terugbrengen van een historisch merkteken: de overblijfse

len van de Sint Geertentoren. 

Karperkuil 
De welstandscommissie heeft het laatste plan, dat van 

architectVandenhove, terugverwezen en wacht nog op een 

formeel antwoord. Het college is bereid de hogere goot

hoogte te accepteren . 

Oosterpoort lijkt in de knel te komen. 

Kerkplein 3/hoek Pieterseliesteeg 
Plan voor wijzigen zijgevel. 

Kleine Havensteeg 7 
Bouwplan ingediend voor 4 appartementen. 

Kleine Noord 
Noorderkerk: leien dak en kap zijn aan vervanging toe . 

Opknapplan raamt de herstelkosten op zo'n 1,7 miljoen 

gulden .Acties ter ondersteuning zijn gestart. 

Kleine Oost 
Sluis is van eminent belang voor een goede waterbeheer

sing in de stad.De gemeente en het waterschap verwacht

ten in 2000 met de werkzaamheden te kunnen beginnen. 

Deze verwachting is niet ingelost. Op z'n vroegst medio 

2001 . Huidige aanblik van het complex is bedroevend en 

onacceptabel. Het is spannend te wachten op de heront

dekking van de fundamenten van de oude Oosterpoort. 

Bij de overgang naar de Schellinkhouterdijk moet de histo

rische loop van de Westfriese Omringdijk weer herken

baar worden, dus geen rotonde. 

Koepoortsplein 
Oud Hoorn heeft overleg met de ontwikkelaar gehad. 

Eerste rigoureuze aanzetten tot vernieuwbouw zijn afge ~ 

zwakt. 



Koepoortsplein 

Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om al te 

drastische ingrepen op deze kwetsbare en markante toe

gang tot de oude stad te blokkeren. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon 

College - is een extra locatie voor 120 parkeerplaatsen 

ontwikkeld. Oud Hoorn vreest de sloop van een deel van 

het schoolgebouw en zal zich daartegen verzetten. Een 

verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst 

is ingediend. Het gebied ligt economisch en politiek onder 

vuur. 

Gemeente is bouwhistorisch onderzoek gestart maar 

vooral voor de z.g. Taalschool is weinig hoop. Oud Hoorn 

vraagt zich af wat sloop kan bijdragen aan de oplossing van 

het parkeerprobleem. Attente leden wezen ons op de 

slechte staat van onderhoud van het hek langs het Horizon 

College. Het college reageerde mondeling: wanneer het 

besluit tot plaatsing op de lokale lijst is genomen, volgt 

renovatie met daarbij ook dat van het hek. 

Lambert Melis:z:weg 18 

Karakteristieke dertiger jaren woning teruggekeerd vol

gens eigentijds ontwerp. Een pand met blijvende uitstraling. 

Nieuwland 0-Z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 1 3 
Plan voor uitbreiden woning 

Nieuwe Noord 45 (rijksmonument) 
In "Hoorn, huizen, straten, mensen" lezen we: Huis met 

hoge trapgevel, waarvan de top naar oude foto is herbouwd; 
hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude constructie. 
Er gaan geruchten dat de fast foodketen McDonald's het 

oog heeft laten vallen op dit pand plus de zuidelijke aan

bouw aan het Grote Noord. Oud Hoorn houdt haar hart 

vast. 

Nieuwstraat 18 
Met recht onderscheiden door de leden van Oud Hoorn 

tijdens de najaarsledenvergadering van 2000. Na renovatie 

staat de voorpui er opnieuw indrukwekkend bij. De karak

teristieke hekken en de lamp in het bovenlicht keerden 

terug. Ook het interieur is in zijn meest oorspronkelijke 

gedaante teruggekeerd. 

Hulde aan het particulier initiatief! 

Nieuwstraat/Wisselstraat 

Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 

gewelf (rechts) noodzakelijk. 

Oostereiland 
Opstallen komen de komende jaren nog niet in handen van 

de gemeente ondanks veel lokale politieke druk en goede 

wil. De ideeën met de opstallen en de open ruimte zijn niet 

van de lucht. 

Het plan voor de ontwikkeling van de oude botterwerf De 

Zagerij op het eiland valt in goede aarde. Stimulans voor 

vaartochtjes tijdens een rondleiding door de gidsen van 

Oud Hoorn. 

Oosterplantsoen (rijksmonument) 
Ondanks protesten uit de buurt: tijdelijk bouwketen ge

plaatst ten behoeve van het bouwplan Jeudje. 
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Oude Doelenkade 
Reconstructie straat annex wandelpromenade gereali

seerd. Concentratie van ontsierend straatmeubilair: sprake 

van onstuimige groei. Oud Hoorn heeft het gemeentebe

stuur verzocht om een oplossing: een folly? Nieuwe exploi

tant restaurant bekleedde Hendrickje Stoffels met veel 

ongewenste toeters en bellen, tot in de avonduren aan toe. 

Een hernieuwd begin van Volendammisering? 

Ramen 1 - 3 (rijksmonument) 
Na renovatie in 1983 door de St. Stadsherstel onderschei

den door Oud Hoorn. 

Voorgevel ontsierd door postbussen. Deze voorziening is 

verankerd door met buizen door de monumentale voor

gevel en de blauwe hardstenen stoep. Navraag leert dat de 

Woningstichting Hoorn een t ijdelijke oplossing heeft ge

zocht tegen het interne vandalisme. Uiteindelijk krijgt het 
complex eenzelfde oplossing als bij het Koetshuis. 

Ramen 9 
Aanvraag ingediend voor een monumentenvergunning. 

Rode Steen 
Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht om nog 

meer ontsierende terrasschotten van het plein te verwij

deren. Overleg heeft vooralsnog geleid tot een aanzienlijke 

reductie van dit ontsierend straatmeubilair. 

Verrassende vondsten door archeologisch onderzoek on

der het voormalige Winston Theater. Veelbelovend plan 

voor nieuwbouw op deze kwetsbare locatie. 

Fleurrijke afsluiting van het z.g. Japan jaar. 

Stationsplein 
De telefooncellen van Telfort moeten worden verwijderd, 

volgens de gemeente . 

De nieuwe schouwburg. Toneeltoren in aanbouw aan de Westerdijk 
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Visserseiland 
Oprukkende steenklomp richting kleinschalige gevelwand 

Achter op 't Zand. Oud Hoorn heeft ook hiertegen ge
waarschuwd. 

Westerblokker - kerkgebouw Heilige 
Aartsengel Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met gothische en neo-classi

cistische elementen reeds lange tijd in gebruik als tapijthal. 

Gebouw dateert uit 1853 en is ontworpen door de Leidse 

architect Th. Molkenboer ( 1796-1863). 

Plan om pand op de gemeentelijke monumentenlijst te 

plaatsen. Gemeente heeft een P.M.post op de begroting 

opgenomen. 

Westerdijk 
De bouw van een nieuwe schouwburg annex congrescen

trum op het terrein van het voormalige Witte Badhuis ver

loopt gezwind. 

Flinke toneeltoren in wording moet in het totaalbeeld 

opgaan. Ooit zei de gemeente toe dat zij zou zorgen voor 

een visualisering van het toekomstbeeld met op de ach

tergrond het historisch stadsgezicht. Die toezegging is zij 
nooit nagekomen. 

Wisselstraat 6-8-1 O (rijksmonument) 
Kozijnen vragen dringend om grondig herstel. 

Renovatie van de tuin van de bibliotheek afgerond. De hui

dige bibliotheektuin is een overblijfsel van een eens veel 

grotere binnentuin op het terrein van het voormalige 
Geertenklooster, waarvan ook het pand Nieuwstraat 18 

deel heeft uitgemaakt. 

Elementen van de oude kloostertuin (kruiden, booggang, 

stenen banken) zijn teruggebracht. Huidige opzet verdient 
nog enige tijd om uit te botten. 



Jaarverslag van de vereniging 'Het Carillon' 

Na het gedenkwaardige jaar 1999, waarin het carillon in de 

toren van de Grote Kerk te Hoorn kon worden uitgebreid 

met twee zware klokken, vormde het jaar 2000 weer eens 

een gewoon en ook wat leeg verenigingsjaar. Geen driftige 

besprekingen om een laatste subsidie binnen te halen. 

Geen uitgebreide besprekingen inzake technische verbete

ringen, juiste toonhoogte, t~ekdraden die toch verkeerd 

zouden kunnen lopen en net iets lichtere of zwaardere 

klok- of klepelhamers. 

Viel er dan niets te doen? Vergeet het maar! 

Het is elk jaar weer een opgave om na het immer riante 

openingsconcert van onze stadsbeiaardier Frits Reynaert, 

voldoende begaafde carillonneurs te vinden die de vier 

geplande concerten kunnen uitvoeren. Dan is er altijd 

weer de vraag inzake de keuze voor 'oud' en 'nieuw'. 

Wat 'oud' betreft, is er nagenoeg geen componist van wel

eer overgeslagen. Er is altijd wel een beiaardbewerking te 

vinden van een muziekstuk van Mozart, Bach, enz. Tot voor 

kort was componeren echt voor beiaard niet zo gebruike

lijk. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Natuurlijk is 

het even wennen! Preludium in Bes voor beiaard van Jef 

Denyn ( 1862-1941) klinkt nog aardig in de vertrouwde 

sfeer. Bij variaties voor beiaard van Gaston Feremans 

( 1907-1964) en David Harold Cox, geb. 1945, trek je wel 

even de wenkbrauwen op. De "Hommage 1999" van 

Marcel Siebers doet je ook wel even stilstaan. Zo moet het 

ook. Ons klokkenspel is en blijft een apart en letterlijk 

bewogen instrument. Naast beiaardiers uit eigen land 

leverden de buitenlanders Stefano Colletti en Koen 

Albert de Graaf, bestuurslid 

Gezicht op de toren van de Grote Kerk anno 1903, vanaf de 
Nieuwstraat 

Cosaert zeer waardevolle bijdragen aan de concertreeks. 

Colletti is docent carillon aan het Conservatoire National 

de Region de Douai. Dit is de enige beiaardschool in Frank

rijk. Koen Cosaert is docent aan de Koninklijke Beiaard

school te Mechelen en aan de afdelingen van dit instituut 

(ja, in Belgie doet men er wat aan!) te Roeselaere en 

Ronse. Het voert te ver om alle concerten te releveren. Er 

was genoeg te beluisteren en te genieten, maar ook te dis

cussieren: "Kan/moet dat op een carillon?" 

U, geachte lezer was er niet bij? Jammer! De Gemeente 

Hoorn heeft ons een prachtige luisterplaats bezorgd in de 

tuin van de Statenpoort. Een eenvoudig, doch duidelijk 

concertboekje bevat alle noodzakelijke gegevens. Een 

getrouwe ledenschare steunt ons werk met de verplichte 

contributie van f 15,- per jaar. Wordt deelgenoot van dit 

gezelschap en laat een monumentaal klokkenspel blijvend 

klinken over oud- en nieuw Hoorn. 

Opgave als lid gaarne op Grote Oost 31 , tel.: 0229-21 1073 

of Eikstraat 37, tel.: 0229- 216826. 

159 



Tot mijn spijt moet ik u mededelen, dat ik dit keer slechts een 
korte affevering voor onze rubriek "Men vraagt ons" kan affe
veren. Een massa ander werk be/ette me diep op uw vragen 
en reacties in te gaan. Dat is jammer, want waar we hier mee 
bezig zijn is een stukje directe geschiedenis. Geschiedenis die 
we zelf meegemaakt hebben of waarover onze ouders en groot
ouders verteld hebben.Als dat gebeurt, lijkt het veel echter. Ook 
al komt het verhaal van heel ver. Ik herinner me, dat mijn vader 
me vertelde, dat de grootvader van mijn grootvader, een boer 
uit de omgeving van Winterswijk, dat was de streek tegen de 
Duitse grens aan, omstreeks 1830 naar het zuiden was getrok
ken om te vechten tegen de Belgen, toen die zich af wilden 
scheiden van Nederland. Daarvoor had hij een medaille gekre
gen. Het zijn zaken die je in de meeste geschiedenisboeken 
tegenkomt Maar als de mensen waarmee je je verwant voelt, 
zoiets hebben meegemaakt, ligt het dichterbij. Daarom hoop ik 
een volgende keer weer wat dieper op al die oude afbeeldingen 
waarmee we ons bezig houden, te kunnen ingaan. 

Twee scholen en een dominee 
Ik ontving ditmaal geen nieuwe foto 's, maar wel verschil

lende reacties op eerder geplaatste opnamen. Mevr. Ekkel

Groet uit Zaandam, de heer Homan uit de Molsteeg en de 

heer Beemster uit Venhuizen stuurden me de namen van 

leerlingen en leraren van de ambachtschool (foto op 

p. 1 15), toen nog op de hoek van het Keern en de provin

ciale weg naar Enkhuizen. Correcties op de namen van het 

personeel van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool op 

p. 1 16 kreeg ik van de bovengenoemde heer Homan en de 

heer of mevrouw F. Meijers van de Plutohof. Mevr. 

Charisius-de Leur uit Den Haag verbeterde de naam van 

een van de predikanten op het groepsportret van de VCJB 

op p. 42. 

Allereerst de ambachtsschool: 3. concierge P. Haremaker 

(Beemster, Ekkel-Groet, Homan) . 13. W. Brouwer leraar 

smeden (Bmst., E-Gr, Hom.) 14. J.D. Groet, leraar bank-

De AJ.C. met vaandel op het Hoornse station 
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werken, onderdirecteur, vader van mevr. Ekkel. (Bmstr, E

Gr) 15. Bresser, leraar bankwerken (Bmstr, E-Gr) 16 

Crone. leraar schilderen en handtekenen (Bmstr, E-Gr, 

Hom) 17. Jan Kloet. Hij heeft jarenlang gewerkt bij machi

nefabriek "Patent Schoof" aan de Dubbele Buurt (Hom). 

18. Jaap de Ridder. (E-Gr) 19. Kees Woelders (E-Gr.) . De 

foto zal volgens mevr. Ekkel in het begin van de jaren der

tiger gemaakt zijn. 

De beide opmerkingen die over de foto met personeel van 

de Rijks Middelbare Tuinbouwschool (p. 1 16) gemaakt zijn, 

draaien om nr. 23 . Er stond dan ook al een vraagteken bij. 

Het moet volgens Homan en Meijers niet Van Wonne maar 

Van Wouwe zijn. Meijer wist nog te vertellen, dat Van 

Wouwe in die tijd - daarmee zullen naar ik aanneem de 

jaren zestig zijn bedoeld - in de Tweeboomlaan woonde, 

nog een van de schaarse buurten buiten de oude binnen

stad. 

Mevr. Charisius-de Leur uit Den Haag meldt ons, dat de 

heer met zwarte hoed geheel links (nr. 3) op de groepsfo

to van de VCJB (blz. 42) niet zoals op blz. 82 werd vermeld 

ds. Leenzen of Leensen is, maar ds. H. van Lunzen. Deze 

was Vrijzinnig predikant van de gemeente in Hoorn en 10 

jaar lang consulent (raadsman) van de gemeente Zwaag, 

omdat daar de predikantsplaats vacant was. Later was de 

heer Van Lunzen Vrijzinnig predikant in Odoorn (Drente). 

Jonge socialisten en een nieuw restaurant 
De beide nieuwe foto 's tonen beide een stukje Hoornse 

geschiedenis. De eerste kreeg ik van Chris Hellingman. Het 

is de afdeling van de A.J .C. de Arbeiders Jeugd Centrale. De 

socialistische jeugdbeweging dus. De groep staat op wat 

we nu nog herkennen als het Hoornse station. Op het 

vaandel staat "Arbeiders Jeugd Centrale 1922". Dat bete

kent dus dat de foto na dat jaar gemaakt is, maar gezien de 

kleding, niet na 1930. Het zou hier om een uitje gaan, maar 

naar het vaandel te oordelen en de trommel bij de jongen 

op de voorste rij , lijkt het me, dat de jonge socialisten eer

der op weg waren naar een of andere manifestatie. Er is 

geen enkele naam bekend. Toch zou het wel eens interes

sant zijn wat namen uit de socialistische hoek naar boven 

te halen . Graag aan u het woord. 

De andere foto, van de Oude Rosmolen, is gemaakt ter 

gelegenheid van de restauratie van dit restaurant Ik ontving 

hem van mevr. Yvonne Nierop-Fonk, dochter van Gerrit 

Fonk, de overleden eigenaar van dit etablissement. De foto 

is gemaakt in de strenge winter van 1955. Er moeten veel 

achtbare Hoornse burgers op staan. Zelfs mijn niet geoe

fend oog ontwaart de heer Canneman, toenmalig burge

meester en Kerkmeijer net voor het bord dat de steeg 

voor motorrijtuigen verboden is.Van u graag de namen van 

de andere achtbare dames en heren. 



Anno 1955. Een selekt gezelschap verzameld op het Nieuw Noord ter gelegenheid van de restauratie van het pand nummer 45. 
Foto: Yvonne Nierop-Fonk 
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KENT U HOORN OOJK ZO? 

Negentien inzenders hebben zich de 

moeite getroost de locatie van de 
foto's op te sporen. Daarbij heb ik de 

echtparen apart geteld , zodat er vijf

tien goede inzendingen zijn binnenge

komen. Waarvoor hulde! 
De eerste foto heb ik inderdaad 

genomen vanaf het Gerritsland langs 

het laatste huis dat langs de Zon 

staat met achter mijn rug de voor

malige directeurswoning van de 

Gasfabriek. Over het water kijk je zo 

op het nieuwbouwwijkje tussen de 

Oosterpoortsgracht en de Vollers

waal. Door mij aangegeven als een 

'oude' nieuwbouwwijk.Toch is er een 

puzzelaar die door mij op het ver

keerde been is gezet. Hij dacht aan 

de oude nieuwbouwwijken Hoorn

Noord en het Venenlaankwartier. 

Nee, ik probeer nog steeds zaken te 
'schieten' die in het oude hart van 

Hoorn te vinden zijn . Ciel Lampe 

vertelt nog dat zij veertig jaar gele
den dagelijks langs deze plek liep op 

Foto 3 
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weg naar het kantoor van de ge

meentelijke centrale boekhouding 

die samen met Openbare werken ge
vestigd was in een langs het Gerrits

land gelegen gedeelte van de Gasfa

briek. En Myra en Henny Webster 

roemen met recht (vooral in de 

herfst) de prachtige kastanjeboom 

die in dat doorkijkje staat en waar

van het bladerdak ook gedeeltelijk 

op de foto zichtbaar is. 

Het kleine huisje foto 2 staat aan de 

Wisselstraat. Het staat op het ach

tererf van het pand Muntstraat 6 en 

is met dit huis verbonden door een 

lange gang, een galerij, overdekt met 

een houten tongewelf. Dat is voor 

Hoorn heel bijzonder. Muntstraat 6 

was waarschijnlijk de directiewoning 

van hetVO.C.-huis ernaast en moge

lijk werd dit achtergelegen pandje ge
bruikt als logeeradres, Behalve de 

gang bevat het pandje ook een 
(slaap?) kamer. 

Foto 3. Aan het eind van het 

Foto 4 

Femke Uiterwijk 

Arminiaans Galop is dit gebouwtje te 

vinden dat op het moment onder

deel uitmaakt van een soort hangar 

die op het binnenterrein tussen de 

Ramen en de Gouw ligt, In de zesti

ger jaren was dit uit gele steentjes 

opgetrokken pandje in gebruik bij de 

Hervormde Kerk als jeugdhonk. Ik 

heb er toen nog kussens voor 
genaaid, want in die tijd zaten de jon

geren veel op de grond op kussens. 
Dit binnenterrein was in de l 6e en 

17e eeuw bebouwd met huisjes, 

waarvan er enkele gebruikt werden 

als schuilkerkje. Mogelijk was dat met 
dit pandje ook het geval. Ik herinner 

mij tenminste dat er binnen een 

ruimte was met een galerij gedeelte

lijk bovenlangs. 

Foto 4 kijkt op het smalste straatje 

van Hoorn uit: de Foreestensteeg. 

Vernoemd naar de in de l 8e eeuw 

rijkste regentenfamilie van Hoorn. 

Nanning van Foreest liet zich evenals 

zijn broer Cornelis volgens 'Onder 



Foto I 

Foto 5 

Regenten ' vervoe

ren in een koets ge

trokken door vier 

paarden. De overige 

bezitters van koet

sen konden zich 

slechts twee paar

den veroorloven. 

Zowel Nanning als 

Cornelis woonden 

aan het Grote Oost. 

De familie bezat een 

brouwerij gelegen 

tussen de Ital iaanse 

Zeedijk en de 

Nieuwendam en het 

is daarom dat het 

kleine steegje naar 

hen vernoemd is. 

Over het pakhuis, 

Leliestraat 5, valt 

weinig te vertellen . 

Ik vind het een fraai 

gezicht, dat kleine 

pakhuis voorop en 

dat grote eraan ge

plakt. Volgens 

'Hoorn, huizen, stra

ten, mensen' bezit 

het pand nog houten 

stijlen en korbelen. 

In 1916 werden er 

lompen in opgesla

gen en in 1952 ook. 

Waarvan akte. 

En dan nu de inzen

ders: Fam. Du in, 

Jacq. Entius, J. Ho
man , Fam. Lampe, 

G.V.M. Lampe, 

Foto 2 

L. Luppens, mevr. M.C. Mes, mevr. J.C. 

Opmeer, Fam. Semler, Rik Singer, J.F. 

Swagerman, Fam. Tober, Myra en 

HennyWebster,Arnold de Wolff. 

De winnaar van de boekenbon is 

geworden: G.V.M. Lampe. 

Ik heb bij de inzenders van de vorige 

prijsvraag Marja en Meriam Kager 

vergeten te vermelden, Mijn veront

schuldigingen daarvoor! 

De nieuwe foto 's: 

Foto 1. Er worden zoveel winkelpui

en gemoderniseerd, maar deze geluk

kig niet. Waar zitten deze tegeltjes. In 

ieder geval binnen het Hoornse 

rondje. 

foto 2. 

Over het dak is een torenspitsje 

zichtbaar.Welk torentje is het en van

waar is deze foto genomen. Het is 

aan de rand van de binnenstad. 

foto 3. 

Doelbewust heb ik dit klokgeveltje 

vanaf deze plek genomen. 

foto 4. 

Een trapgeveltje in het havenkwar

tier. Bij Horinezen wel bekend. 

foto 5. 

Een huisje zonder deur. Ook in het 

havenkwartier. 

Oplossingen ontvang ik graag in de 

bus van Grote Oost 98-100, 1621 

BZ, Hoorn t .n.v. Femke Uiterwijk. 
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Het wapen van Hoorn 

In het allereerste nummer van het blad Oud Hoorn (febru

ari 1979) begint wijlen e relid J.L.N.Dijkstra met zijn ru

briek 'Stadswapens in Hoorns dreven'. Het eerste wapen 

dat hij bespreekt is dat van Hoorn. Zijn informatie ontleent 

hij aan een artikel uitWestfrieslands Oud en Nieuw ( 1957) 

van T.R. Mulder (voormal ig directeur van het Westfries 

Museum. red) . Beiden verklaren het schild van het wapen 

van Hoorn als een 'sprekend' wapen: het geeft de naam van 

de stad aan. J.N .L. Dijkstra en T.R. Mulder hebben echter 

grote moeite met het duiden van de betekenis van de 

schi ldhouder, de eenhoorn. De betekenis van de schild

houder wordt door J.N.L. Dijkstra niet genoemd en T.R. 

Mulder onthoudt zich van een oordeel. Dat zou in het erg

ste geval betekenen dat de eenhoorn geen betekenis heeft: 

een figurant. Dat is volgens mij beslist niet het geval. In dit 

stukje wil ik de lezer ervan overtuigen dat de eenhoorn 

een uiterst bijzondere betekenis heeft in het wapen van 

Hoorn.Voordat ik dat kan doen, ga ik u eerst kort wat ver

tellen over de geschiedenis van Hoorn en haar wapen en 

de symboliek van de eenhoorn. 

Na het verlenen van een aantal stadsrechten in 1357 door 

graaf Willem V aan Hoorn groeide het stadje al snel. Naast 

een florerende handel kende Hoorn in de tweede helft van 

de l 4e eeuw een bloeiend geestelijk leven. Ru im een halve 

eeuw na 1357 waren er al een zestal kloosters opgetrok-

Wapen aan de gevel van het Doe/engebouw in de Achterstraat 

ken. Het religieuze leven in Hoorn kreeg in 1426 nog een 

impuls door een Mariaverschijning. Op de plaats waar 

Claes Molenaer en zijn vrouw een 'Lieve Vrouwebeeld' 

zagen, ve r rees binnen afzienbare tijd een kerk: de 

Noorderkerk, ook wel Mariakerk genoemd. Drie jaar late r 

zegelde het stadsbestuur zijn stukken met een Maria met 
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Kind zetelend op een troon met het schild gesitueerd bij 

haar voeten. Het stadbestuur beschikte ook over het zoge

naamde geheimzegel. Dit zegel gebruikte de stad voorna

melijk voor belangrijke Staatsstukken . Op het geheimzegel 

was de schildhouder niet Maria met Kind maar Johannes 

de Doper. In 1538 zien we op de net voltooide (oude) 

Oosterpoort voor het eerst de eenhoorn in het wapen 

van Hoorn als schi ldhouder afgebeeld. Het is er echter niet 

één maar het zijn er twee. De twee eenhoorns zijn ont

leend aan het wapen van de dienstdoende bisschop van 

Utrecht, Joris van Egmond en stellen het religieuze gezag 

voor. Het wereldlijk gezag werd gerepresenteerd door een 

andere toevoeging: het Bourgondische Andrieskruis. 

Voordat ik verder ga met de verdere ontwikkelingen van 

het wapen in de l 6e eeuw is het beter om eerst wat aan

dacht te besteden aan de eenhoorn. 

De eenhoorn is voor ons een mythologisch dier. Voor de 

middeleeuwer was dat beslist niet het geval; voor hem was 

de eenhoorn een bestaand dier, zij het een met speciale 

e igenschappen. De twee boeken die hebben bijgedragen 

tot die voorstelling zijn het Bestiarium en de Bijbel. Het 

Bestiarium dat een schat aan zoölogische gegevens bevat 

en zeer populair was in de Middeleeuwen, maakt uitge

breid melding van de eenhoorn. 

Maar waarschijnlijk is het toch vooral de Bijbel geweest die 

de mensen in het werkelijke bestaan van de eenhoorn 

deed geloven. Door een vertaalfout was de eenhoorn na

mel ijk de Bijbel ingeslopen . De 'oeros' heeft inmiddels de 

plaats van de eenhoorn in de Bijbel overgenomen. Omdat 

kritische interpretaties pas iets van de 19e eeuw zijn, werd 

in de Middeleeuwen aan het bestaan van de eenhoorn niet 

getwijfeld: het dier bestond simpelweg! Het was echter wel 

een speciaal beest, want het was gezegend met bi jzondere 

eigenschappen. Zo zou de hoorn van het beest een zuive

rende werking hebben. Om , niet vergiftigd te worden, 

dronken vele edelmannen uit hoorns. Ook zou de hoorn 

genezen van ouderdomskwalen om nog maar een van de 

vele geneeskrachtige eigenschappen op te noemen. De 

schrijver van het Bestiarium, Psysiologus, omschreef de 

eenhoorn als een wild en klein dier dat alleen te vangen 

was door een maagd. Haar onschu ld en geur hadden een 

grote aantrekkingskracht op het dier. Volgens Psysiologus 

zou de eenhoorn naast haar komen liggen en zijn kop op 

haar schoot leggen. Wilde men in de Middeleeuwen dus 

een eenhoorn vangen dan had men daarvoor de diensten 

van een maagd nodig. Dit verhaal kreeg al snel een christe

lijke lading: de eenhoorn stelde Jezus Christus voor en de 

maagd Maria. Deze symboliek was erg populai r in de 

Middeleeuwen. 
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De eenhoorn aan de gevel van de Waag aan de kant van het 
Grote Oost 

Veel schilderijen, wandkleden en andersoortige kunstwer

ken getuigen daarvan. 

Ik pak de draad wat betreft de geschiedenis van Hoorn en 

haar wapen weer op. Het wapen met de twee eenhoorns 

en het Andrieskruis van 1538 nam niet de plaats in van de 

oude zegels; het was eerder een eenmalige weergave van 

de staatkundige verhoudingen. Pas in 1572 als Hoorn in 

navolging van Enkhuizen voor de Prins van Oranje kiest, 

komen we het wapen tegen dat we vandaag de dag kennen. 

Met het kiezen voor de Prins koos Hoorn voor het protes

tantisme. Een echte grote verandering was dit niet, want 

Hoorn voer in de l 6e eeuw een gematigde religieuze poli

t iek. In 1535 waren namelijk vijf doopsgezinden het slacht

offer geworden van de kettervervolgingen. Het stadsbe

stuur was samen met de gehele Hoornse gemeenschap 

vervuld met afschuw na de terechtstelling en koos voor 

een mildere koers. 

Met de aanvaarding van het protestantisme was het wapen 

met daarop de afbeelding van Maria onaanvaardbaar ge

worden. Maria verdween en een eenhoorn nam haar plaats 

in. Volgens mij vertegenwoordigt deze eenhoorn Jezus 
Christus. T.R. Mulder schrijft in zijn artikel dat hij zich ont

houdt van een oordeel omdat hij over te weinig gegevens 

beschikt. Alternatieven voor de betekenis van de een

hoorn geeft hij niet. Tot de conclusie dat de eenhoorn in 

het wapen van Hoorn Jezus Christus voorstelt, kom ik 

door de volgende vier redenen.Ten eerste, er is sprake van 

continuïteit. Het schild blijft beschermd door een Bijbels 

figuur. Ten tweede is het maar één eenhoorn, zoals wij ook 

maar één Jezus Christus kennen uit het Nieuwe Testament. 

De twee eenhoorns vertegenwoordigen immers het oude 

kerkelijke gezag en daar moest Hoorn na 1572 weinig van 

hebben. De derde reden heeft te maken met de kleur van 

de eenhoorn. Die kleur is rood: de kleur van het lijden, het 

lijden van Jezus Christus. En tot slot waren de diverse 
godsdienstige groeperingen eensgezind over het bestaan 

van Jezus, katholiek als protestant. De protestanten moes

ten namelijk niets hebben van de Mariaverering. In de een

hoorn konden alle gezindten elkaar vinden. Met deze vier 

redenen kom ik tot de onontkombare conclusie dat de 

eenhoorn in het wapen niet een figurant is, maar Jezus 

Christus. 

LJEZJEJR§ §CIHIJR.KJTVJEN 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaalblad 
die op- of aanmerkingen hebben op eerder geplaatste artikelen 
of in het algemeen vragen willen stellen of hun kritiek willen 
leveren. De bijdragen worden geplaatst buiten verantwoordelijk
heid van de redactie of van het bestuur. Er kan alleen schri~e
lijk gereageerd worden. 

Geachte redactie, 

Tot mijn verbazing werd er op de laatste ledenvergadering 

niets gezegd over de geslaagde excursie naar Haarlem, 

georganiseerd door mevr. M. Veerman. Alsnog zou ik willen 

laten weten dat wij (en vele anderen) genoten hebben van 

deze leerzame en interessante dag. De dag was zeer 

geslaagd en goed georganiseerd. De koffie en het eten 
waren goed en de gidsen van "t Gilde' te Haarlem hebben 

ons enthousiast rondgeleid door de mooie stad. Het 

bezoek aan de Hoofdwacht en het Teylermuseum was ook 

erg interessant. 
Kortom: Hulde en we zien weer uit naar volgend jaar! 

P. Haak, Hoorn 
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Opgraving aan de Karperkuil 
Femke Uiterwijk 

toe. De V.O.C. kreeg een 

eigen helling aan de toen nog 

zo geheten Buitenluiendijk, nu 

de buitenkant van het 

Julianapark, ter hoogte van de 

Hollandiakantine. Overigens 

zijn er in het tweehonderdja

rig bestaan van de V.O.C. 

maar vijf Oostindiëvaarders 

in Hoorn van de helling gegle

den. 

Opgravingsleider A. Pavlovic 

heeft een deel van een 

scheepsromp ontdekt dat vol 

met kleine gaatjes zit. In de 

huid van zo'n schip werden 

spijkers heel dicht naast 

Foto genomen vanaf het ABC richting water Karperkuil. De 'happer' graa~ nieuwe gedeelten open elkaar geslagen. Die spijkers 

Op de plattegrond van Paulus Utenwael (zie pag. 136), 

gemaakt in 1596 is te zien dat er op het Baatland nog volop 

ruimte is om met schepen te werken. Ook langs de in 1576 

aangelegde Karperkuil is wat bedrijvigheid met planken en 

masten. Maar op de kaart van Velius, gedateerd 1615, is het 

Baatland volgebouwd met huizen en de scheepshellingen 

hebben zich verplaatst naar de kant van de Karperkuil bij 

de nieuwe Oosterpoort. En een gedeelte van deze hellin

gen wordt nu blootgelegd, voordat er met de nieuwbouw 

begonnen wordt. De opgraving is begonnen op 17 oktober 

j.1. Erg diep behoefte men niet 

roestten en daardoor ont

stond er een beschermende laag die de paalworm belem-

merde het hout op te vreten. 

Op de opgravingsplek zijn geen fundamenten of andere 

resten van huisjes te voorschijn gekomen. Wel een waar

schijnlijk l 6e-eeuws straatje gelegd met ronde keitjes en 

wat aardewerk en onderdelen van koperen passers. Het 

zou mooi zijn als er voor de plek van de 'oude' brand

weerkazerne ook nog tijd en geld is om te graven. 

We houden u op de hoogte! 

te gaan. Wat rest van de hel

lingen ligt nogal aan de opper

vlakte . Waar vroeger Sauna 

Suomi stond, zijn nu balken 

en planken zichtbaar gemaakt 

die door het grondwater 

veelal zwart geworden zijn. In 

de zeventiende eeuw zijn die 

balken bedekt geweest met 

een laag planken, waarop 

schepen werden gebouwd of 

gerepareerd. Voor zo'n plan

kier werd uit zuinigheid 

meestal sloophout van sche

pen, maar wel eiken, gebruikt. 

Op deze hellingen werden 

geen grote schepen voor de 

V.O.C. gebouwd. De diepgang 

van de havens liet dat niet 

Resten van een l 7e eeuwse scheepshelling aan de Karperkuil. De helling loopt rechts nog onder 
de asfaltweg door richting het water 
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Ontdekking kunstwerk van J.C. Kerkmeijer 

De plaquette uit 1949, ontworpen door de heer J.C. Kerkmeijer. 

Bij de 7oe verjaardag van de heer E.J. M. Stumpel, de boek

drukker van de Draafsingel, werd hem door het personeel 

een fraaie plaquette in brons en marmer aangeboden. Op 

de bewuste dag, zaterdag 24 september 1949, werd deze 

plaquette in aanwezigeheid van de jarige en zijn echtgeno

te, familieleden, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en 

het gezamenlijke personeel onthuld, men noemde dat 

toen: ontdaan van een voorhangsel. Deze taak was in han

den gelegd van Edward Stumpel, de toen anderhalf jaar 

oude kleinzoon van de jarige. 

Bewuste plaquette heeft vele jaren aan de muur in de toen 

malige handzetterij gehangen. Als gevolg van diverse ver

bouwingen kreeg ook deze plaquette een andere plaats en 

Frans Zack 

hij was voor het laatst te zien in de gang naast de entree

hal aan de Draafsingel.Aan de vooravond van de verhuizing 

naar Alkmaar hebben een aantal oud-werknemers zich 

ingespannen om er voor te zorgen dat een aantal zaken 

niet verloren zouden gaan. Met als voorbeeld de plaquette 

die ooit in het slachthuis aan de toenmalige Slachthuis

straat heeft gehangen en spoorloos verdween in het ach

terhoofd werd vooral gedacht aan deze plaquette van de 

heer Stumpel. 

Bewuste plaquette werd dus veilig gesteld en kreeg een 

voorlopig onderkomen in mijn woning. Dit in afwachting 

van het transport naar Laren waar de plaquette een plaats

je zou gaan kr ijgen bij de heer E.J.M. Stumpel jr. Daags voor 

het transport naar Laren heb ik eens goed de gelegenheid 

genomen om de plaquette wat nader te bestuderen. Tot 

mijn verbazing ontdekte ik in de onderzijde van het bron

zen reliëf de naam J C. Kerkmeijer en het jaartal 1949. Dit 

bewijst nog eens extra het grote talent en vakmanschap 

van de opr ichter van onze vereniging. Het reliëf toont het 

portret van de heer E.J.M. Stumpel ( 1879-1967) in zij-aan

zicht en is bijzonder goed getroffen. 

Bij ons bezoek aan Laren om de plaquette af te leveren kon 

de heer E. Stumpel mij een krantje overhandigen dat was 

uitgebracht bij dit jubileum in 1949. In dit krantje staat ver

meld dat het ontwerp voor de plaquette in brons en mar

mer kwam van de hand van de heer J.C. Kerkmeijer en 

werd ve rvaardigd in de ateliers van de firma Scholten. Dit 

leert dus tevens dat het hier om een puur Hoorns kunst

werk ging daar het tot nu toe ook onbekend was dat het 

gieten van het bronzen reliëf in handen van de toenmalige 

Metaalwarenfabriek Scholten aan de Nieuwstraat was 

geweest. 

Op de dag van de onthulling van de plaquette was de hand
zetterij omgebouwd tot feestzaal. Links uit het midden zien we 

met gevouwen handen de jubilaris met rechts zijn echtgenote. 

Tussen hen in de heer H. Stumpel, broer van de jubilaris en 

eigenaar van de boekhandel aan het Grote Noord 
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Hoornse slager van toen 

Wie is dit? Slager D. Scherpenhuizen die van 1920 tot 1928 

een winkel had in de Pieterseliesteeg, nummer 1 1. Oud 

Hoorn kwam zijn 'statiefoto' tegen in het boek 'Slager', in 

1997 uitgegeven door Elsevier. Het ging er toen om en het 

gaat er nog steeds om de historie van slagerij en vlees 

zoveel mogelijk te bewaren. 

Er is in meer dan veertig jaar veel veranderd in die bran

che. Het slagerij- en vleesmuseum wil veel van toen bewa-
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ren. Het boek 'Slager' past er goed in; er staan 120 pagina's 

vol foto 's in. Overal vandaan. De zaak van slagerij Keet aan 

de Gedempte Turfhaven is er ook in te zien. Deze was er 

al in 1912: slager Keet hield het daar heel lang vol. In het 

onderschrift staat: 'Vleeschhouwerij Keet'. 

De slagerij van toen wordt op het omslag genoemd: 'Een 

oeroud, zich steeds vernieuwend ambacht'. 

Alles is allang voorbij, allang. 



Het uur vliedt: de Dood wacht niet 

Vroeger waren de herinneringen aan de vergankelijkheid 

veelvuld ig. Op de zonnewijzer aan de kerk van Oosthuizen 

lezen we: Fugit hora: het uur vliedt. 

In de chirurgijnskamer van de Enkhuizer Waag prijkt op de 

boekenkast een prachtige schildering met de spreuk: Mors 

ultima linea rerum, dat wil zeggen: de dood is de uiterste 

grens der dingen. 

De Noorderkerk in Hoorn heeft zelfs twee portalen met 

een sermoen over de dood. Boven de smalste deur is een 

· doodkist te zien met daarop een schedel en een paar 

doodsbeenderen. 

De armeningang van de Noorderkerk met daarboven de voor
stelling van de Dood 

Niek Hauwert 

Boven de hoofdingang van de Noorderkerk, de gebeeldhouwde 
voorstelling van de Dood voor de rijken 

Daarboven hangt een beetje koket aan sierlijke gestrikte 

neerhangende linten horizontaal een zandloper. In die posi

tie kan dat ding niet functioneren: de tijd is om. Op de 

doodkist lezen wij: Hic Meta Doloris: Hier is het einde van 

de smart. 

De tekst bij het bredere portaal is positiever en ook opge

wekter: En messem immortalitatis: Zie hier de oogst van 

de onsterfelijkheid. Hier zien wij korenaren naar beneden 

hangen. Dit wijst erop dat ze oogstrijp zijn. Er moet spoe

dig geoogst worden, anders vallen de korrels eruit. 

Het oogsten gebeurt met de zeis, die hier ook is afgebeeld. 

Als graan wordt gezaaid brengt het een veel groter aantal 

korrels voort. De mens hier afgebeeld, wordt vergeleken 

met het graan. De mens gaat niet dood, maar verandert 

van leven. Dit zien we aan de zandloper: die staat rechtop. 

We zien het hele geraamte; een kussentje en een ligmat 

zorgen voor comfort. Is er dan geen enkele gelijkheid tus

sen rijk en arm? Toch wel : beide hebben een slecht gebit! 

In de Griekse mythologie is het graan een geschenk van 

Demeter, de godin van de landbouw. Toen haar dochter 

Persephone, godin van de lente, geschaakt was, ging zij diep 

bedroefd op zoek naar haar dochter. Tijdens de zoektocht 

werd zij gastvrij onthaald door de koning en koningin van 

Eleusis. Uit dankbaarheid schonk zij hun oudste zoon 

Triptolemus de graankorrel. 

Bronnen: 

De kerk in het midden: dr. C.W Monnich. 

Portret van Griekenland: J. Dominicus. 

Foto's: Con Monnich. 
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Nog hoor ik de Hoornse boot afknappen 
Het kleine jochie van toen is weer eens in de haven 

Als je in Canada jarenlang gewoon een West-Fries blijft, die 

nog altijd niet "effe buiten z'n tijd van toen kan", ja, wat doe 

je dan? Hij herinnert zich nog altijd zoveel als ie terug 

denkt aan de tijd voordat hij Holland definitief verliet. In 

Canada daar kon je zoveel bereiken, zeiden ze toen. 

Vijftiger jaren. Het was ook zo, maar het Hoornse land 

vergeet ie ook niet. Vooral niet als in Canada z'n beroep 

voorbij is.Wat doe je dan? 
Wilhelmus Bongers in Brunswick denkt terug; vooral aan 

toen, een mooie tijd. Het gezin van Bongers woonde in 

Hoorn in de Peterseliesteeg, in een van de grote huizen. 

Dat staat er nog steeds.Ja, hij loopt er nog alti jd even langs 

als hij weer in Hoorn is.Willem was er in september/okto

ber weer, niet alleen in Hoorn, ook elders. 

In een brief stuurde Willem ons al eerder een stuk tekst, 

'dat misschien wel aardig kan zijn voor Oud Hoorn'. Dat 

vindt de redactie ook wel, dus leest u eventueel maar ver

der. Het gaat deze keer over de Hoornse boot. Willem zag 

met eigen jonge ogen. Hij kan er geen datum aan toevoe
gen.'t Was wel in de oorlog. Hij schrijft: 

"De boot lag aan de Oude Doelenkade, vlak naast het 

draaibruggetje dat naar het Julianapark leidt. Het was een 

klein, geheel van staal , lichtgroen geschilderd bootje met 

een rood kruis op het dak. Ik had het al verschillende keren 
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gezien, maar zag er nooit iemand op of dat er iemand mee 

ging varen. 

Wij hadden een konijn achter ons hu is; die moesten we vet 

krijgen voor de volgende kerstmis. Daarom plukten we dis

tels in het plantsoen en daardoor liepen we bijna elke dag 

langs de haven om over de draaibrug te gaan. Op een dag 

was het daar een hele commotie; de brug was open en de 

Hoornse boot lag met de neus in de vaargeul. Het kleine 

stalen bootje was die dag gezonken. Verschillende pogin
gen werden gedaan om het bootje uit het water te hijsen 

met de stoomhijskraan van de Hoornse boot. Daar waren 

vier mensen aan boord en een Duitser in uniform, die de 

o rders uitdeelde. Steeds werd weer een poging gewaagd, 

maar telkens weer kwam het bootje in een schuinte van 60 

tot 45 graden te hangen . Nee hoor, het bootje gaf niet 

mee. 

Toen de Duitser weer een order gaf voor een volgende 
poging, werd het teveel voor de mast, die beneden met een 

ontzettende klap afbrak. De splinters vlogen overal heen. 

Wij, de toeschouwers renden als hazewindhonden weg. Ik 

kan er verder niets meer over vertellen, want ik weet niet 

of het bootje ooit nog uit het water is gehaald . Maar ik 

vond het toch interessant om het nog eens te vertellen". 

Vinden wij ook wel in 2001 ... 
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Ca. 1925. Een reclameoptocht op het Grote Noord, tijdens 

de Landbouwfeesten. De wagen van de firma Stumpel 

getrokken door een paard rijdt voorop. 

De Koepoortsweg ongeveer honderd jaar geleden. De per

sonen staan met hun rug naar de stad toe. 
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Links is de luifel van "De Witte Engel" te zien . Dan volgen 

allerlei winkeltjes, waaronder een bakker, een banketbak

ker, een 'vleeschhouwer', een coiffeur en nog zo wat meer. 

Ze staan ter hoogte van de Tweeboomlaan (links) . 
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