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D e visser Koster verzorgt zijn netten op het Houten Hoofd in de H oornse haven. 

Bij dit onderhoud speelde hetTaanhu is op het Vissersei land ook een rol. In dat pand 

stonden de ketels waarin de netten getaand werden. Een behandeling die nodig 

was om ze tegen verrotting te beschermen. (Zie artikel op pagina 3.) 
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Geschiedenis Vereniging het Taanhuis 1896-1968 

'Tot leven en bloei der visschersbevolking van Hoorn'* 

Peter Dorleijn 

Gezicht op het Visserseiland in zuidwestelijke richting. Het voorste gebouwtje is het Taanhuis 

Vlakbij het Marker haventje in het Buitenmuseum in 

Enkhuizen staat een taanhuis. Het is de reconstructie van 

een gebouwtje dat tot 1968 op het Visserseiland in Hoorn 

·stond. De IJsselmeervissers schakelden in de loop van de 

jaren zestig over op synthetisch netwant. Daarmee 

behoorde het tijdrovend drogen en tanen van katoenen of 

linnen netten tot het verleden. Een tijdperk in de visserij 

werd afgesloten en het Hoornse taanhuis raakte buiten 

gebruik. Het inmiddels vervallen gebouwtje werd in 1968 

gesloopt, waarna de orginele ketels een plaats vonden in 

het in 1978 in Enkhuizen gereconstrueerde taanhuis. 

Het Vissersgilde en Vereniging het Taanhuis 
Het Hoornse taanhuis werd gebouwd in 1898, maar voor 

die tijd moet op vrijwel dezelfde plek al een primitiever 

onderkomen hebben gestaan. Dat juist in deze tijd behoef

te ontstond aan nieuwe en ruimere mogelijkheden voor 

het tanen, staat waarschijnlijk mede in verband met de 

opkomst van staande netten voor de haring- en ansjovis

visserij. Deze ontwikkeling op zijn beurt werd weer moge

lijk gemaakt door de fabricage van machinaal gebreid want, 

dat vanaf 1881 zijn intrede deed in de Zuiderzeevisserij . 

Nog niet zo lang geleden opgedoken notulen en andere 

* Eerder gepubliceerd in Tagrijn 2000 nr. 4. 

stukken van Vereniging het Taanhuis, eigenaresse van de 

voorziening, brachten meer over de geschiedenis aan het 

licht. De geschreven bronnen vangen aan op zondag 1 

maart 1896, toen 'verschillende visscherlieden uit de 

gemeente Hoorn' een vergadering belegden ten huize van 

collega D. Wormsbecher 1). Men had J. Groot Jr., dijkgraaf 

van Drechterland, verzocht de leiding op zich te nemen. 

De vissers zullen in Groot het nodige vertrouwen hebben 

gesteld en hem mede om zijn bestuurlijke ervaring hebben 

gevraagd. Tevens moet hij in staat worden geacht om 

afstand te bewaren van de tegenstellingen die de vissers

bevolking menigmaal in kampen verdeelden. Doel van de 

vergadering was om de voorzieningen voor het tanen in 

Hoorn te verbeteren. 

In de notulen van de eerste vergadering wordt in korte 
trekken een schets gegeven van 'den toestanden, zoals die 

voor 1864 waren en tot op heden gebleven zijn'. De 
geschiedenis gaat terug naar 18 april 1864, toen het nog 

bestaande 'Visschersgilde' werd opgeheven2). Op 22 
november van hetzelfde jaar legden de voogden van het 

gilde, Willem Bent en Jan Gerrits, de laatste rekening en 

verantwoording af. Deze verkreeg de goedkeuring van 

onder meer burgemeester en wethouders. 

Waarom het gilde ophield te bestaan, blijft enigszins vaag. 

Volgens de notulist moet dijkgraaf Groot daarover hebben 
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Tanen en taanderijen 
Netwerk, touwen en zeilen zijn door hun veelvuldig 

contact met water zeer gevoelig voor verrotting. 

Geregeld drogen en tanen verlengt de levensduur.Tanen 
is het dompelen in kokend heet water, vermengd met 

looistofhoudende stoffen; looizuur gaat schimmelvor

ming tegen. 
De oudste manier van tanen is die met eikenschors of 

run. Maar deze is omslachtig omdat de schors eerst zo'n 

vier uur moet koken, vervolgens uit de ketel moet wor

den geschept, waarna men pas de netten in het aftrek

sel kan onderdompelen. Tanen met run geeft het mate

riaal een lichtbruine kleur en houdt het soepel. In het 

laatst van de l 9e eeuw kwam de uit tropische landen, 

onder meer Indonesië, afkomstige cachou in zwang. Dit 

is het extract uit het hout, de bast of de vruchten van 

de boomsoorten Acacia Catecha en Ungaria Gambier. 

Het was verkrijgbaar als poeder of in de vorm van 

brokken. De eerste soort kan al roerend in het koken

de water worden opgelost. De tweede wordt in een 

netje gedaan en in de ketel gehangen; de brokken smel

ten tijdens het opwarmen van het water. Met cachou 

getaand wordt het viswant op den duur harder en stug

ger, de kleur is donker- tot roodbruin. Het proces duurt 

zo'n drie uur, waarna netten en touwen te drogen uit

gehangen moeten worden. 

iedere vissersplaats langs de Zuiderzee bezat één of 

meerdere taanderijen, zelfstandige bedrijven, vaak 

gecombineerd met een handel in scheeps- en visserij

benodigdheden. Ook waren er wel vissers die zelf over 

mogelijkheden beschikten om te tanen. Het Hoornse 

taanhuis, gesticht en beheerd door een aparte vereni

ging van vissers, vormde op deze algemene structuur 

een uitzondering. 

gezegd:'Dit is zeker, dat de vele ongeregeldheden en de tal

loze knoeierijen, die in al de toen bestaande gilden veel

vuldig voorkwamen, den ergsten stoot hebben gegeven aan 

het opdoeken van al die, met het doel waarmede ze opge

richt werden, zoo nuttige instellingen'. Ook het 

'Visschersgilde' ging eraan ten onder. Beheer van de nage

laten eigendommen, waar het taanhuis het voornaamste 

onderdeel van uitmaakte, werd opgedragen aan de vissers 

J. de Beer en H. Selie. 'Waar zou een visscherman heen 

moeten, als hij niet geregeld zijn vischtuigen kon tanen?' 

Bij gebrek aan een geregeld en daadkrachtig bestuur was 

de toestand rond het taanhuis in de loop der jaren danig 

uit de hand gelopen. 'De grofste ongeregeldheden vonden 

plaats, die zelfs zoo ver de palen en perken der welgevoe

gelijkheid te buiten gingen dat het taanhuis voor doelein

den werd gebruikt, waarvoor het volstrekt niet gebruikt 

mag worden.Ja men ging nog verder, het werd zelfs hier en 

daar gesloopt.' 

Ziehier de reden om de handen ineen te slaan. Groot 
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kreeg op zijn vraag aan de vissers, wat nu te doen, geen 

direct antwoord. Wel toonde één van de aanwezigen, 

J. Wormsbecher, zich benieuwd naar wat er met de gelden 

van het gilde was gebeurd tijdens het bewind van De Beer 

en Selie. Beiden hadden deze vraag kennelijk verwacht en 

een pak kwitanties ten bedrage van f 1.050,- ter hand 

gesteld aan J. Wormsbecher. Een meerderheid van de ver

gadering was het echter eens met Groot om het verleden 

verder te laten rusten. En zo kon men overgaan tot oprich

ting van 'De Vereniging het Taanhuis', waarvoor iedereen 

zich als lid opgaf. De contributie werd vastgesteld op 

f 2,50 per jaar -voorheen betaalde men per taanbeurt -

terwijl het bestuur de bevoegdheid kreeg om te bepalen 

wie minder hoefde af te dragen. Dat bestuur werd, op 

voorstel van Groot, gevormd door D.J.cnA.Wormsbecher 

alsmede P. Oensen. De 'leider' van de vergadering besloot 

met de wens uit te spreken dat de nieuwe vereniging 'een 

band zal vormen tusschen de verschillende visschers 

onderling, welke de goede verstandhouding steeds beoogt 

en dan voorzeker zal medewerken tot leven en bloei der 

Visschersbévolking van Hoorn'. Men hield wel van een 

stichtelijk woord in die tijd! 

Destijds schreef ik in het blad 'Tagrijn', uitgegeven door de 

Vereniging Botterbehoud dat 'Vereniging het Taanhuis' een 

onderafdeling vormde van vissersvereniging 'Eensgezind

heid'3). Uit de geraadpleegde stukken komt nu toch een 

geheel op zichzelf staande organisatie naar voren, erfgena

me van het aloude vissersgilde. Uiteraard zullen er nauwe 

banden zijn geweest - de vissers waren veelal van beide lid 

- met de op breder terrein opererende 'Eensgezindheid'. 

Doordat Vereniging het Taanhuis gezien werd als een 

voortzetting van het oude Vissersgilde, had zij recht op een 

jaarlijkse bijdrage uit de gemeentekas. De oorsprong van 

deze uitkering had een ingewikkelde voorgeschiedenis. Het 

middeleeuwse instituut van protectie en regulering, vastge

legd in de gilden, moest eind l 8e eeuw plaatsmaken voor 

meer liberale economische opvattingen. In het verlengde 

van de Franse Revolutie verdwenen de gilden vrijwel over

al in West- en Midden-Europa . In Nederland volgde een. 

verbod ten tijde van de Bata<lfse Republiek ( 1798) en later 

nog in 1818. Een onderzoek dat notaris G.A. de Kater in 

Hoorn nog in 1969 instelde naar de oorsprong van de jaar

lijkse uitkering door de gemeente, bracht aan het licht dat 

bij Koninklijk Besluit d.d. 26 juli 1820 fondsen en gilden 

waren geliquideerd, dus ook het Vissersgilde. Het beschik

bare kapitaal ten tijde van de opheffing, f 1.400,-, vervie l. 

aan de Staat en werd bijgeschreven op het ·2l12% 

Grootboek'. 'Het is een enigszins vreemde situatie', merk

te notaris De Kater op in zijn schrijven van 1 1 februari 

1969, 'maar de Staat der Nederlanden wordt als eigenaar 

aangemerkt; als beheerder is aangesteld de Gemeente 

Hoorn en mag deze Gemeente de te ontvangen rente uit

keren aan wie zij wenst.' Toen in 1864 het Vissersgilde als 

organisatie ophield te bestaan, werd met de gemeente 



overeengekomen dat de rente uit het kapitaal zou worden 

aangewend voor onderhoud van 'het zoogenaamde 

"Taan huisje" staande nabij de Aschboet alhier'. De voogden 

van het gilde, De Beer en Selie, waren bovendien op 

9 november 1875 in bezit gesteld van het 'ten raadhuize 

berustenden Spaarbankboekje No. 3285 ten name van het 

Visschersgilde, uitgegeven den l 6en December 1865'. 

Hiervan bedroeg het saldo op 1 oktober 1875 f 187,09. 

Op 8 mei 1896 was er weer een vergadering. Met het 

voornaamste punt op de agenda, het door het bestuur 

opgestelde reglement, stem9en alle leden zonder veel dis

cussie in. Het kon meteen 'den volgenden dag bij de druk

ker gebracht opdat een ieder zoo spoedig mogelijk een 

exemplaar zoude ontvangen'. Uit de vergadering gingen 

verder stemmen op om een nieuw taanhuis te laten bou

wen, 'het oude gebouw toch verkeert in zulk een deernis

wekkende toestand dat het mettertijd dreigt in te storten' . 

J. Groot waarschuwde om niet te hard van stapel te lopen 

en eerst een financiële reserve op te bouwen. Het oude 

taanhuis was wel 'zeer oud en bouwvallig, doch geeft toch 

t el ken keere, als het flink stormt, het bewijs deze het hoofd 

te kunnen bieden'. 

Hij had ook nog een kleine verrassing voor de vissers in 

petto. In verband met verhoging van de dijk 'welke loopt 

van de Rijkswerkinrichting naar de Asch boet' moest specie 

gebaggerd worden in de Grashaven4). Groot, in zijn functie 

van dijkgraaf, kon dit wel zo regelen 'dat daardoor een geul 

wordt gegraven loopend naar het taanhuis, zoodat de vis

schers met hun bootjes tot aan de wal kunnen komen. Het 

laat zich denken, dat deze woorden met blijdschap werden 

aangehoord.' 

Een nieuw taanhuis 
Op de algemene vergadering die zondag 6 juni 1897 werd 

belegd ten huize van de heer Broers aan het Hooft, heer

ste een optimistische sfeer. Het bestuur was het afgelopen 

jaar 'flink en krachtig' opgetreden. Financieel ging het de 

vereniging goed. Er waren ontvangsten tot een totaal van 

f 100,78, terwijl de uitgaven f 98,67112 bedroegen. Van het 

batig saldo was f 85,90 geplaatst op de gemeente spaar

bank. 'Met luid applaus werd deze Rekening en verant

woording aangehoord.' 
Punt 4 van de agenda handelde toch weer over de wense

lijkheid van een nieuw taanhuis en zo ja, hoe dit te beko

stigen. Discussie over dit onderwerp was te verwachten, 

maar dat 'die ontaardde in een persoonlijke strijd, hadden 

we niet mogen denken', schreef de verslaggever.Waaruit de 

tegenstellingen bestonden, laat hij in het midden: 'Om nu 

die strijd hier weer te geven zou misplaatst zijn', is zijn 

mening. Wel steekt hij de vinger omhoog en waarschuwt: 

'De Vereeniging is opgericht om eenheid en verbroedering 

te brengen onder de visschersbevolking. Dit kan alleen dan 

gebeuren wanneer steeds geleefd wordt volgens de spreuk 

"Eendracht maakt macht".' 

Na dit incident verliep de vergadering constructiever, want 

r 
{ 

Eerste hel~ 20ste eeuw. Vissersschepen aan het Houten Hoofd. Vooraan een aakje genummerd HN 13: in het zeil staat ook nogWDN 
13 (Wijdenes) 
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Reglen1en t 
DER 

Vereeniging "HET TAANHUIS". 
Opgericht l MEI 1896. 

Aar. 1. 

Het doel der Vereeniging is de handhaving 

der Orde ten opzichte van het "Taanhuis". 

Anr. 2. 

Om dit te bevorderen zullen de leden ver
plicht zijn: 

A. Zorg te dragen dat het Taanhuis niet wordt 
beschadigd. 

B. 'l'oe te zien, dat het Taanhuis niet wordt 

verontreinigd en het door hem, die er in 

is werkzaam geweest, weer schoon wordt 
verlaten. 

ART. 3. 

Bij niet naleving der bepalingen wordt hÛ 

gestraft. Bij overtreding voor den 1 •n keer 

met in een maand niet iu het taanhuis te 

mogen tanen; voor den 2°" keer met twee 

maanden; terwijl voor overtreding bij meer 

dan 2 malen het Bestuur gerechtigd is, den 
overtreder het Lidmaatschap te ontzeggen. 

N.B. Deze bo1tf1·bepnli11gen is ook van kracht voor niet.leden. 

ART. 4. 

Het aantal leden is onbepaald. Voor aan

melden van het Lidmaatschap vervoegt men 

zich bij een der Leden van het Bestuur m-::t 

vooruitbetaling der contributie, welke jaarlijks 

in de maand Mei wordt vastgesteld. 

men besloot tot afbraak van het oude taanhuis en de bouw 
van een nieuw en groter. 'Wat goed en bruikbaar is', kon 
daarbij nog van pas komen. Om één en ander te kunnen 
bekostigen was voorzitter Daniël Wormsbecher, 'van 
beroep visscherman', bereid een lening te verstrekken van 

f 550,- tegen een rente van 5% per jaar. De hoogte van het 
geleende bedrag staat trouwens niet in de notulen ver-
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ART. 5. 

Niet-leden en vreemde visschers, kunnen, 

wanneer er ketels vrij z\jn tanen met voor

uitbetaling van één gulden, waarvoor een bon 

wordt afgegeven voor eiken ketel die in ge

bruik genomen wordt, men kan zich daar

voor aanmelden bij den sleutelbewaarder. 

De sleutel moet dadelijk na gebruik weer 

bij ·den sleutelbewaarder bezorgd worden en 

mag niet aan andere worden afgegeven. Art. 3 

is hierop van toepassing. 

ART 6. 

In het taanhuis zijn aanwezig de volgende 
gereedschappen: 

1 wee koperen en drie ijzeren J{etels, alle voorzien van 

houleri Drijvers en Uek~els m Ue11re11 met vijf stempel.', 

dienende tut ruérzetten "an de netten, Pomp met toebehooren 

en Gooi, een Ku ip rwor het fonen 11an Fuiken, een Schop 

en vtrdere gereedschappen. 

Het Bestuur verzoekt, in het belang van 
de goede orde, ieder die gebruik maakt van 

het Taanhuis voor bovenstaande te zorgen. 

Hel Bestuur. 

meld, maar weten we uit de opgemaakte schuldbekentenis. 
Afspraak was om jaarlijks zoveel mogelijk af te lossen met 
een minium van f 50,-. 
Op 30 augustus 1897, om 1 1 uur 's morgens, vond de eer

ste steenlegging plaats, waarvoor J. Groot Jr. was aange
zocht. De gebeurtenis kreeg onbedoeld een extra feeste-. 
lijk tintje door muziek die opklonk vanuit de binnenstad. 
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Daar zette namelijk de Schutterij juist in voor het concert 

ter ere van de l 7e verjaardag van koningin Wilhelmina. Zo 

'drongen de tonen van ons geliefde volkslied en het 
Wilhelmus ook tot ons door'. 

J. Groot opende de algemene vergadering, die op 22 okto

ber 1898 plaatsvond in het 'Lokaal van den Hoofdtoren', 

met een ernstige vermaning aan het adres van de leden. 

Eigenlijk had de bijeenkomst een week eerder plaats moe

ten vinden, maar was toen verdaagd wegens de geringe 

opkomst. Nu waren 27 leden op komen dagen. Stelt men 

dan zo weinig belangstelling in de vereniging, 'of is het een 

lauwheid - een laksheid die toch anders den Hollander 

· niet kenmerkt', vroeg hij zich af. Waarom eerder zo aange

drongen op een goede organisatie, terwijl 'men nu toch zijn 

best doet om van de Vereniging weer een "Janboel" te 

maken'? Moet het er naar toe dat onder convocaties komt 

te staan: 'dat bij niet komen zonder wettige reden een 

boete zal worden geheven van 25 cent'? En zo gaat het in 

bloemrijke taal nog enige bladzijden door. 

Uit het vervolg van de notulen blijkt dat inmiddels de 

weduwe Verbeek is belast met toezicht en schoonhouden 

van het taanhuis. Zij beheert ook de sleutel , rekent af met 

vreemde vissers die hier tanen en bepaalt de volgorde 

waarin iedereen aan de beurt is, waarbij de leden voorrang 

krijgen . Vrouw Verbeek moet goed berekend zijn geweest 

voor haar taak. 'Zij heeft door haar langdurige omgang met 
allerlei volk een zekere overheersching gekregen en meni

ge man, ja feitelijk kerel - anders niet bang uitgevallen, 

houdt zich bedaard of toont vrees, als hij het met moeder 

Verbeek aan den stok heeft'. 

Tenslotte praatte men nog over het voorstel om de leden 

deel te laten nemen in een levensverzekering die bij over

lijden recht zou geven op een uitkering van f 100,-. De 

· reacties waren lauw. 'Men wilde zich liever eerst eens 

bedenken. Dat dat denken echter al meer dan 8 maanden 

duurt en ik nooit meer iets mocht vernemen dienaangaan

de, heb ik het beschouwd als te zijn "afgesprongen",' 

schreef later de notulist met kennelijke spijt. 

De vergadering van 28 mei 1899 vond plaats in het 'Lokaal 

van den Heer J. Zeijlemaker a/d Rooden Steen'. Waar

nemend voorzitter J. Groot toonde zich verheugd over de 

grote opkomst van 30 leden. Gesproken werd allereerst 

over de vraag of de brandverzekering van het taanhuis zich 

ook tot de daarin aanwezige netten uitstrekte. Het bestuur 

antwoordde dat dit wel het geval was met in de ketels lig

gend viswant, maar niet met het in het taanhuis hangende 

netwerk. Dit laatste om te voorkomen 'dat het Taanhuis als 
Pakhuis worde gebruikt'. 

Ook uitbreiding met 'den aanbouw van een nieuwen ketel' 

kwam ter sprake. 'Het blijkt al meer en meer dat de beide 

ketels te klein zijn om in dagen van groote drukte - den 

ansjovisvangst, aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.' 

Het bestuu r toonde zich huiverig door de hoge kosten, 

'meer dan f 500,-', die dit met zich mee zou brengen. Er 

rustte immers nog een flinke schuld op de vereniging. 

Liever maar gewacht op een gelegenheid dat men 'voor 

minder geld een doelmatige ketel kan bekomen'. 

Tenslotte verkoos de vergadering, als opvolger van het 

aftredend en zich niet herkiesbaar stellend bestuurslid A. 
Wormsbecher Dzn, bij acclamatie Jan Rinses. Direct aan

sluitend vond een tweede vergadering plaats waarin J.Z. 

(onleesbaar) uit Alkmaar een inleiding hield over het voor

stel om in Hoorn een afdeling van de Nederlandse 

Vissersbond op te richten. Er zit geen verslag van deze bij

eenkomst tussen de notulen van het Taanhuis. 

Op de agenda van de vergadering gehouden op zondag 1 

juli 1900 stond als belangrijkste punt de aankoop van een 

nieuwe taanketel. Er deed zich de mogelijkheid voor om 

een ketel over te nemen van de 'Commissie tot uitdeeling 

van warme en voedzame spijzen ', die overging tot de bouw 

van een nieuwe 'soepkokerij'. 

De ketels uit het oude gebouw kwamen vrij en één daar

van was bijzonder geschikt voor het tanen, zo was J. Groot 

verzekerd in een gesprek met de heer De Jong, voorzitter 

van genoemde commissie. De vergadering stemde in met 

de aanschaf. Het kan niet anders of Klaas Blokker, die ik 

begin jaren tachtig interviewde voor mijn visserij-onder

zoek, heeft het over dezelfde ketel als hij spreekt over één 

die aangekocht werd van de Vincentius Stichting. 'Het was 

een beste ketel, de andere waren dunner en in de loop der 

jaren al eens van een nieuwe bodem voorzien', wist hij uit 

ervaring5). 

In het verdere verloop van de vergadering toonde J. Rinses 
zich ontevreden over het optreden van vrouw Verbeek 'wijl 

eenige malen naar willekeur werd gehandeld met het in 

laten van vreemde visschers'. De secretaris nam op zich 

om de kwestie met weduwe Verbeek te bespreken. 

Alvorens deze bijeenkomst af te sluiten stond voorzitter 

Groot nog stil bij het 'zoo kort overleden lid Thies'. 

Uitbreiding taanhuis ( 190 1) 
Met het voorgaande verslag breken de in een cahier 

geschreven notulen van Het Taanhuis abrupt af. Er rest nog 
één los vel waarop een andere schrijver verslag doet van 

een tweetal in 1901 gehouden vergaderingen. Op een in 

februari 1901 belegde bijeenkomst kwam opnieuw de 

'gebrekkige toestand' van het taanhuis ter sprake. Hier 

werd niet zozeer de bouwkundige staat mee bedoeld, 

maar vooral het tekort aan faciliteiten . Het bestuur had 

voorstellen geformuleerd 'om geheel afdoende werk te 

maken, om bij de bestaande ketels nieuwe bij te voegen, de 

bestaande eerst weg te nemen om vervolgens in plaats van 

twee vijf ketels te kunnen plaatsen teneinde daardoor in 

allen behoefte te kunnen voorzien'. Hoe dit ambitieuze 

plan te financieren? De vereniging had immers nog een 

schuld van f 450,- door eerder verstrekte leningen van 

f 250,- door D. Wormsbecher en f 200,- door J. de Beer. 

Uit de vergadering werd geopperd om te proberen de 
f 1.400,- van het Visschersgilde los te maken van het 

Grootboek, 'dan was de zaak immers gered'. Het bestuur 
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~ t a d s n i ~ u 10 n. 
Dinsdagmorgen elf uur had aau het 

Visscherseilaud eene eigenaardige plechtig
heid plaats. De heer J, Groot Jr., daartoe 
uitgenoodigd door de visschersbovolb ing 
alhier, legde den eersten eteen van het 
nieuw op te bouw~u 'l'aanhuis. Velen on· 
zer zullen wellicht nid eens welen, waartoe 
zulk oene inrichting djent, doch dat zij 
voor den visscher onruisbaar is, bleek, toep 
circa 2 jaar geleden eenige visschers zich 
wendden tot genoemden 'heer Groot, met 
be.eefd, doch dringend verzoek den be
staanden toestand vaa dat 'l'aanhuis, die 
onhoudbaar w11s, te willen veranderen. Er 

· werd toen door genoemden heer eene ver
eeuiging opgeticht, waarbij bijna ieder vis
scher als lid toetrnd en uit wier midden 
een bestuur werd gekozen. In plaati van 
zooals vroeger telkens te betalen, wanneer 
me11 getaand had (tanen wil zegg•n : visch
want yrijwaren tegen .. bederf door het te 
kohu . in eene roodach\ige verstc,f uit eiken
schors gestookt.) verkreeg men nu als lid 
het. recht gratis te: tanen, zoo dikwijls het 
noodig is. Men betaalt hiervoor dan eeue 
bijqra~e, , die, door liet bestuur wordt 
geregeld. Dank zij die contributie en de 
rente van het geld, berustend bij de ge
meimtti 11ls etin fomlB, t1ugel11tot1 <loor het 
vroegere Vissobersgild, kou htJt bestuur 
r~eds nu machtiging vragen aan de ver
eeniging op h11re laatstgehouden algemeene 
vergadering, om tot de oprichting van een 
nieuw 'l'aauhuis over te gaan. Het voorstel 
werd met .all{e:neeue stem men aangenomen 
en de· ~- evenals de andere 
vergaderingen, ook y;eer deze leidde, cle · 
ta.ak · opgedragen, wanneer men tot den 
bouw· overging, den eersten steen te leggen. 
Dit , nu geBchiedde Dinsdagmorgen in te
genwoordiglieid van hetrbtst uur der ver
eeniaing, waar genoemde heer dt.n weosch 
uitsprak, dat niet alleen het 11ieuwc ge
bouw aan de eischen zou voldoen, doch 
dat : het ~I eeds het eigendom moge . blijven 
van ; de gezamenlijke visschers van Hoorn, 
die, door de stichting van hunne vcreeni
ging getoond heliben waarde te hechten , 
~!! . hèt_ 11preek woord: f Eeudr11cht maakt 
macht". 

twijfelde aan de mogelijkheid, maar zegde toe deze te 

onderzoeken. 

Als een 'vervolg' op deze vergadering worden de pogingen 

beschreven die het bestuur ondernam om het gildekapitaal 

te bemachtigen. Reeds daags na de vergadering maakt men 

zijn opwachting bij de burgemeester. Tevens werd op het 

stadhuis geraadpleegd 'de oude geschiedenis van het 

Visschersgilde in 1820 - 1865 - 1868 - 1875 zijnde de 

Notulen van Burgemeester en Wethouders te Hoorn'. De 
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burgemeester zegde toe om naar de directie van het 

Grootboek te zullen schrijven over losmaking van het 

begeerde kapitaal. Nadat het antwoord op zijn schrijven 

daar weinig of geen uitzicht op bood, besloot het bestuur, 

vertegenwoordigd door de heren Heiblom en Groot, om 
in Amsterdam de directeur van het Grootboek op te gaan 

zoeken. De ontmoeting had plaats op 28 maart 1901 . Beide 

heren werden 'zeer beleefd' ontvangen, maar 'hoezeer den 

Heer Directeur alles begreep en gaarne zijn hulp zou ver

leenen, te meer hij voor Hoorn meer zou willen doen als 

voor anderen omdat hij zelf Hoornsche was (Boldingh), 

kon hij ons geen raad van welken aard geven om tot ons 

doel te raken'. Wel werd duidelijk dat het hele kapitaal was 

opgebouwd uit een drietal stortingen, de eerste van f 
900,- gedaan op 3 april 1815, de tweede van f 400,- op 18 

mei 1822 en de laatste van f 100,- op 5 januari 1843. De 

boodschap waarmee beide vertegenwoordigers naar 
Hoorn terugreisden, kon niet anders zijn dan 'dat wij ons 

zelf zullen moeten redden'. Ondanks deze tegenvaller ging 

men voortvarend verder, getuige dè volgende aan het ver

slag toegevoegde alinea: 'Inmiddels heeft de aanbesteding 

plaats gehad en is aannemer van het metselwerk met bijle

vering van materialen geworden: 

J. van Petten voor 

J. van der Berg, Timmerman 

""."."."".".""",Smid 
P.J. Messchaert 2 nieuwe ketels 
Onvoorzien uitgaven 

Salaris architect 

voor 

voor 

voor 

f 885,-

100,-

Met het werk is terstond begonnen en moet 30 april 1901 

gereed zijn: 

Op de in gang gezette verbouwing heeft ook nog een ver

klaring betrekking, opgesteld tijdens een bestuursvergade

ring die op zondag 31 maart 1901 gehouden werd ten 

huize van J. Groot. In dit stuk verklaren de bestuursleden 

Jan de Beer (president), Pieter Oensen (secretaris), Jan 

Wormsbecher (penningmeester) en Jan Rinses (commissa
ris) voor dit doel een lening af te zullen sluiten. Zij ver

plichten zich zorg te dragen voor aflossing van het geleen

de bedrag met f 100,- per ·jaar plus 5% rente. Mocht dit 

niet te bekostigen zijn uit de contributies en dergelijke, dan 

volgde hoofdelijke omslag van het tekort. 
Over de technische kant van het plan komen we nog te 

weten dat het ging om 'verbouwing en bemetseling van de 

bestaande ketels en het taanhuis met bijplaatsing van nog 

drie ketels waarvan een koperen aanwezig en twee ijzeren · 

welke zijn besteld bij P.J. Messchaert te Hoorn met pomp 

en verdere benodigdheden, één en ander onder toezicht 

van de Gemeente Architect."'. Uit de aanwezige schuld

bekentenissen blijkt dat de lening op 1 augustus 1901 werd 

afgesloten bij Daniël Wormsbecher en totaal f 1.800,

bedroeg. 

Nu de Vereniging het Taanhuis de verantwoordlijkheid 

droeg over een aanzienlijk in waarde gestegen object, vond 



Een reconstructie van het Hoornse Taanhuis in het Buiten
museum te Enkhuizen 

men het raadzaam een nieuwe brandverzekering af te slui

ten, opnieuw bij de 'Nederlandsche Maatschappij van 

Brand-Verzekering' te Thiel, 'opgerigt in 1833'. Op de bij

behorende polis is een omschrijving van gebouw en inven

taris opgenomen: ten eerste 'Een taanhuis geheel van steen 

gebouwd, met pannen gedekt, met stenen vloer, gemetsel

de fornuizen waarin drie koperen en twee ijzeren ketels 

voor netten in te koken (te tanen) staand op het 

Visserseiland no. 14, zonder gevaarlijke belendingen en 

onbewoond; in herbouwwaarde de som van f 1.500,-'.Ten 

tweede 'De spoelkuipen en netten, aanwezig in voormeld 

gebouw; de som van f 500,-. Totaal f 2.000,-' . Extra ver

melding: 'Het gebouw heeft geen zoldering en zijn de pan

nen onbestreken ten behoeve van het doortrekken der 

vochtdampen uit ketels en kuipen. De netten in de ketels 

zijn niet onder de verzekering begrepen. Vrij van schade 

door het broeien van netten of touwwerk en de gevolgen 

daarvan'. De verzekering ging in op 8 augustus 1901 en de 

premie bedroeg f 6,60 per jaar. Uit aantekeningen achter 

op de polis weten we dat er tweemaal een vergoeding is 

uitbetaald voor brandschade. Op 21 juli 1903 gingen ken

nelijk één of meerdere deksels van de ketels verloren. In 

het vervolg werden deze uitgesloten van verzekering. Het 

tweede geval van brandschade deed zich voor op 27 april 

1912, maar een omschrijving ontbreekt in dit geval. 

De verdere geschiedenis 
Over de periode na 1901 zijn, uitgezonderd kasboeken, 

vrijwel geen stukken meer aanwezig. Wel stuitte ik bij 

doorlezing van ruim 10 jaargangen 'Visscherij-Courant' 

( 1906-1917) twee keer op de Vereniging het Taanhuis6). De 

eerste keer was op 30 juni 1906, toen vermeld werd dat 

de Hoornse, bij de vereniging aangesloten vissers voor 

f 6,- contributie per jaar net zoveel konden tanen als 
nodig. En in de krant van 9 juli 1910 stond een advertentie 

van Het Taanhuis zelf, waarin een gebruikte koperen ketel 

werd gezocht. Daar de afmetingen min of meer vastlagen 

- ca. 1 meter diep en 1 meter wijd- zocht men waarschijn

lijk naar vervanging van een versleten ketel. 

Uit een op 18 december 1922 geschreven 'onderling con

tract' blijkt dat de vereniging een nieuwe lening aanging. 

Met welk doel is niet bekend. Dit keer fungeerde Jan de 

Beer, 'van beroep visscher, Zeedijk te Hoorn' als geldschie

ter met f 725,- tegen een rente van 4 I /2%. Het document 

is getekend door de bestuursleden P. Homan,W. Sant, W. de 

Beer,A.Verbeek en H. Schuffel. De overige 25 leden zetten 

eveneens hun handtekening.Achter op het contract valt te 

lezen wanneer en met hoeveel de schuld werd afgelost. De 

eerste terugbetaling van f 100,- vond plaats in 1926, de 

laatste van f 50,- , in 1931 . 

Op 4 oktober 1932 deed voorzitter P. Homan een brief op 

de bus, waarin hij de gemeente verzocht om vrijstelling van 
betaling 'van de jaarlijksche bijdrage in de onderhoudskos

ten van den steiger van het Taanhuis'. Deze bijdrage was in 

1928 vastgesteld op f 12,50. Alles wijst erop dat de stei

ger op dat moment nauwelijks of niet meer gebruikt werd 

en dat men het te tanen netwerk op karren vervoerde . In 

elk geval besloot de gemeente het verzoek in te willigen, 

maar tevens om de steiger buiten gebruik te zullen stellen. 

Achterin het cahier met de notulen en verslagen uit de 

periode 1896-1901 zijn nog een aantal bladzijden beschre

ven in 1955 en 1956. De ernstige en belerende toon uit de 

eerste jaren heeft inmiddels plaats gemaakt voor luchtiger 

praat. Ook de activiteiten van de vereniging hebben een 

verschuiving meegemaakt, getuige de beschrijving van het 

'jaarlijkse uitstapje' dat de leden met aanhang in 1955 

maakten naar De Efteling. In mei 1955 en juni 1956 werd 

nog een heuse jaarvergadering gehouden, waarbij respec

tievelijk 21 en 18 leden aanwezig waren. Buiten een kort 

financieel verslag -inkomsten f 730,93, uitgaven f 696,04, 

saldo f 34,89,- vormde het uitstapje enig onderwerp van 

bespreking. 

Kasboeken 
In tegenstelling tot de incomplete notuelen en verslagen is 

de boekhouding van Het Taanhuis volledig bewaard geble

ven, van de oprichting in 1896 tot de verkoop van het taan

huis in 1969. Zo kunnen we onder meer kennisnemen van 

wat de bouw van het nieuwe onderkomen in 1897 kostte 
en hoe dit bedrag was opgebouwd. 

Aan Joh. Rob Oudendijk 

" H. van Doorn Hoorn 

" Pieter Blaauw Hoorn 

" Onvoorziene uitgaven 

f 379,05 

f 154,25 

f 14,40 

f 2,30 

f 550,-' 
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Het Bestuur van ht:t Taanhuis te Hoorn 
vraagt prijsopgave van een gebruikte 

koperen ketel 
ruim 1 Meter diep en ongeveer 1 Meter 
wijd. Brieven aan den Heer P. Oensen, 
Gedempte Haven, Hoorn. 

Voor dit bedrag ging de vereniging een lening aan bij Daniël 

Wormsbecher. Ook in 1902 hielp deze kennelijk niet onbe

middelde visser Het Taanhuis met f 1.650,- aan middelen 

om de noodzakelijk geworden verbouwing en uitbreiding 

te bekostigen. Omdat van de eerste lening nog f 150,

openstond, beliep de totale schuld aan Wormsbecher op 

dat moment f 1.800,-.Vrijwel steeds lukte het om jaarlijks 

f 100,- plus rente terug te betalen. Op 29 november 1922 

was het eindelijk zover dat de penningmeester neer kon 

schrijven: 'Aan D. Wormsbecher de laatste honderd gulden 

afgelost en twee gulden vijftig à rente'. 

Vaste inkomsten had de vereniging in de eerste plaats uit 

contributies van de leden. Niet iedereen betaalde evenveel; 

de eerste jaren varieerden de afdrachten van f 1,- tot 

f 1,50 en f 2,50. Dit zal samengehangen hebben met de 

omvang van het bedrijf en de beoefende vistechnieken.Wie 

bijvoorbeeld staande haring- en ansjovisnetten te tanen 

had, had daar meer werk aan dan een hoekwantvisser. Op 

een gegeven moment wordt gesproken over leden en 

'halve leden'. Verder zijn er steeds enige inkomsten van 

'losse taanders', vissers van elders die incidenteeel van het 

taanhuis gebruik maakten . Tenslotte keerde de gemeente 

jaarlijks de rente op het Grootboek uit, een bedrag van 

f 33,28. 

Aan de uitgavenkant posten van diverse aard: materialen, 
gereedschappen, reparaties, belastingen, verzekering, rente 

en aflossingen, vergaderingen, consumpties enz. Opvallend 

is dat nergens geschreven wordt over brand- en taanstof

fen . Eén keer werd 'Run weggeruimd' (kosten f 1,-). Dat 

du idt erop dat er met eikenschors getaand werd. Het was 

gedurende de Eerste Wereldoorlog ( 1916 of 1917) en op 

dat moment was cachou een zeer schaars artikel gewor

den. Reden voor de vissers om terug te grijpen op de 
ouderwetse eikenschors. Wat mij al eerder ter ore kwam, 

namelijk dat men zelf voor de benodigde brandstof en der

gelijke zorg droeg, is hiermee bevestigd. 

Decennia lang schommelden inkomsten en uitgaven rond 

f 300,- per jaar. Doorgaans sloot men af met een batig 

saldo van enkele tientjes. Bij het doornemen van drie 

schriften vol cijfers en omschrijvingen draait veel om het

zelfde. Af en toe trekt iets op een bepaalde manier de aan

dacht vanwege de gebruikte terminologie of het verhaaltje 

erachter. Een kleine bloemlezing: 
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30 juli 1898 

- 'Aan de Gemeente Hoorn voor het in eigendom beko

men van een stuk grond, getrokken aan het nieuwe taan

huis f 111,-'. 

19 oktober 1898 

- 'Aan J. Wormsbecher voor gerookte paling als cadeau 

voor den Heer Groot f 1,50'. 

3 1 oktober 1898 

- 'Aan Vrouw Verbeek voor schoonhouden v.h. Taanhuis. 

Voor een schop en 12 bezems f 2,-'. 

IS juni 1900 

- 'rekest voor de zeehonden f 0,60'. 

1 S augustus 1900 

- 'Aan J. Alkema voor geleverd bier en J. Appelboom voor 

geleverde koek als versnapering aan boord van 32 schuiten 

ter gelegenheid v.d. vlootrevue f 32,50'. 

In het dienstjaar 1915-1916 lezen we voor het eerst over 

een 'stijger' bij het taanhuis. In verband daarmee werd 

f 25,05 geleend van J. Veth. Met ingang van 25 november 

1918 betaalde de vereniging huur voor deze aanlegmoge

lijkheid aan de gemeente (f 25,-). 

In 1918 vond aansluiting plaats op het provinciaal waterlei

dingnet.Vanaf dat moment moest loodgieter Pranger regel

matig gevraagd worden om lekkages te verhelpen. 

Vanaf ongeveer halverwege de jaren tien en gedurende de 

jaren twintig van de 20e eeuw werden jaarlijks soms tien

tallen 'Tilegrammen' verzonden. Met welk doel staat ner

gens aangegeven. Mogelijk had het te maken met de pro

blematiek rond de voorgenomen afsluiting van de 

Zuiderzee, waarbij de vissers meer met elkaar en met de 

overheid in contact traden . Een uitgavenpost van f 8,50 

voor 'bommels en deksels' ( 1 5-5-1923) deed mij naar Van 

Dale's Woordenboek grijpen. Daaruit leerde ik dat een 

'bommel' een prop in een vat is, ook 'spon' genoemd. 

In 1969 viel het doek voor Vereniging het Taanhuis. 

'Ontvangen van de gemeente Hoorn van verkoop van het 

taanhuis en ketels de som van f 2.402,69', schreef pen- . 

ningmeester Arend de Beer ·op de laatste bladzijde. De 

overgebleven leden, te weten K. Blokker, J.L.J . Last, A. de 

Beer en C. Selie ontvingen ieder hun deel à f 600,50. 

Noten 
1. Niet bekend is wie de verslagen schreef. Het was waarschijnlijk geen 

visser en hij noemt zich 'verslaggever' of 'waarnemend secretaris'. 

2. In een volgend nummer van Tagrijn hoop ik terug te komen op het 

Hoornse vissersgilde. 

3. 'Van gaand en staand want' Deel 1, 186-187. 

4.Aschboet, schuurtje bij de Aschbelt of bu iln isbelt aan het begin van 

het Visserseiland. Tot 1914 werd door de gemeente het ophalen en 

storten van huisvuil openbaar aanbesteed. 

5. 'Van gaand en staand' want Deel 1, 187. 

6.Archief Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, Lelystad. 



Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn - 2000 

1. Leden 
Het ledental van de vereniging stabiliseert zich op een 

niveau van bijna 2000 leden. Eind 1999 was het ledental van 

de vereniging toegenomen tot 1890 leden. Rekening hou

dend met de gebruikelijke wijzigingen was het aantal bij de 

afsluiting van dit jaar 1956, ondanks de contributieverho

ging die vorig jaar is ingevoerd. 

De ledenexcursie wordt al enigszins traditie. In 2000 had 

bestuurslid mw. Marit Veerman een viertal stadswandelin

gen georganiseerd in Haarlem en een bezoek aldaar aan de 

Hoofdwacht, het pand van de Vereniging Haerlem, alsmede 

een rondleiding in het Teylersmuseum. 

2. Het bestuur 
In 2000 heeft het bestuur 12 maal formeel vergaderd en 

zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. 

Tijdens de voorjaarsledenvergadering is bij de behandeling 

van de begroting 2000 een heftige discussie gevoerd over 

de verkoop van het pand Gravenstraat 15 en de verhoging 

van de contributie van f 35,- naar f 45,- om de financië

le positie van de Vereniging ook in de komende jaren 

gezond te houden. Uiteindelijk heeft de ledenvergadering 

ingestemd met het voorstel van het bestuur. Daarbij is 

tevens besloten om van de opbrengst van Gravenstraat 15 

alsmede een groot deel van de opbrengst van de eerdere 

verkoop van Gravenstraat 17 een fonds te vormen, het z.g. 

Oud Hoorn fonds, waarvan de jaarlijkse revenuen ten 

goede zullen komen aan de exploitatie van de vereniging. 

Ook zijn in de voorjaarsledenvergadering de heren Boe

zaard, Hoogeveen en Rietvink voor een nieuwe statutaire 

periode herkozen. 

De najaarsledenvergadering stond in het teken van 

afscheid van onze ledenadministrateur de heer C. Kooij

man en de uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding. Deze 

De heer Cor Kooijman neemt afscheid en krijgt van voorzitter 
Ton van Weel een passend cadeau in de vorm van een printer 

PM. Huisman 

ging het afgelopen jaar naar de familie Ettema voor de suc

cesvolle en stijlvolle restauratie van het pand Nieuwstraat 

18. Na afloop van de ledenvergadering waren de leden in 

de gelegenheid het gerestaureerde pand te bezichtigen. De 

heer Kooijman is als administrateur opgevolgd door de 

heer J. Lamers. 
De bestuursexcursie was in 2000 naar Amsterdam, waar 

het programma bestond uit bezoeken aan de Schreiers

toren en het voormalige stadhuis (nu een luxe hotel) en 

een rondwandeling langs vele interessante monumentale 

panden in de binnenstad. 

3. Eigendommen 
Zowel aan de rijksmonumenten van de stichting Oud 

Hoorn als aan de panden van de vereniging is het afgelo

pen jaar het onderhoud verricht, dat was gepland voor 

1999 maar vanwege diverse redenen moest worden door

geschoven naar 2000. 

Na het besluit van de ledenvergadering is het pand Gra

venstraat 15 verkocht voor een bedrag van f 275.000,-. 

Ook in 2000 hebben diverse personen de vereniging roe

rende goederen geschonken of in bruikleen gegeven. 

Diverse schenkingen hebben de kasten van het documen

tatiecentrum in het Oost Indisch Pakhuis flink gevuld. Zo 

heeft mw. Krijgsman, weduwe van oud-bestuurslid H. 

Krijgsman de vereniging een hoeveelheid mooie oude 

foto's geschonken en interessante documentatie en heeft 

erelid Albert de Graaf de vereniging voorzien van een aan

tal boeiende werken van zeer uiteenlopende aard. Ook 

heeft de vereniging in bruikleen gekregen een fraaie voor

raadkast van de Maatschappij van de Moederlijke Wel

dadigheid, die een plek heeft gekregen in de bestuurskamer 

van het verenigingspand. 

4. Stadsbeeldbewaking 
Op vele fronten is het bestuur in 2000 actief geweest ter 

bescherming van ons cultureel erfgoed. Zo heeft het 

bestuur zich gekeerd tegen sanctionering van de verloede

ring van twee monumentale panden aan het Kleine Noord. 

Voorts heeft het bestuur via haar vertegenwoordigers in 

de monumentencommissie een actieve bijdrage geleverd 

aan een reclamebeleid dat meer recht doet aan het monu
mentale karakter van onze stad. Naar de mening van het 

bestuur is er nog teveel toegestaan, maar het is een eerste 

stap in de richting van een stijlvollere stad. 

Ook heeft het bestuur de gemeente benaderd met het 

verzoek om verscheidende beeldbepalende panden 'in de 

eerste schil rondom de binnenstad' te plaatsen op de 

gemeentelijke monumentenlijst. Na bespreking in de 

monumentencommissie is historisch onderzoek gestart 
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maquette Hoorn anno 1650. 

Stichting De Hoornse Schouw waar

in Femke Uiterwijk de Vereniging 

Oud Hoorn vertegenwoordigt heeft 

veel hard werkende medewerkers. 

Elders in dit blad leest u over de res

tauratie van de tweede gerestau

reerde Hoornse Schouw, de HN 1. 
Hieke Stapel heeft de vereniging ver

tegenwoordigd in het comité Open 

Monumentendag, bijgestaan door 

Albert de Graaf als adviseur van het 

comité. 

Na anoop van de ledenvergadering vond een excursie plaats naar het pand Nieuwstraat 
18. Een aantal belangstellenden verzamelde zich in de tuin voor een 'familiefoto'. In het 

In het verslagjaar 2000 heeft de 

stichting Historische Scheepswerf 

i.o. op beperkte schaal activiteiten 

ontwikkeld waaronder protest 

tegen de selectie voor de huurder 

van de panden van de voormalige . 

Drostewerf. De stichting is voorts 

actief betrokken bij de planontwik-midden de heer en mevrouw Ettema 

dat voorafgaat aan plaatsing op de lijst. Ook zijn op ons 

voorstel Huize Meta en de villa Schermeroord aan de 

Draafsingel op de lijst geplaatst, alsmede een aantal andere 

panden in de binnenstad, zoals Pakhuisstraat 12, Ramen 31, 

Westerdijk 52, Grote Oost 14 en Nieuwe Noord 32/

Nieuwsteeg 1 1 (voormalige kruidenierswinkel van P. de 

Gruyter&Zn.). Helaas heeft actie onzerzijds voor het 

behoud van de r.k. voormalige VGLO-school aan de Joh. 

Poststraat geen succes gehad 

5. Vertegenwoordigingen en representaties 
Diverse (bestuurs)leden van de vereniging hebben in het 

verslagjaar onze belangen behartigd en het Oud 

Hoorngeluid laten horen in verschillende commissies en 

organisaties. 

Als vanouds heeft voormalig bestuurslid Albert de Graaf 

de vereniging vertegenwoordigd in de Kerkmeijer-de Regt 

stichting en daarvan in het Kwartaalblad 4/2000 kort ver

slag gedaan. 

De bestuursleden Jan Rietvink en Rudy Kleintjes hebben 

gezamenlijk de standpunten van Oud Hoorn naar voren 

gebracht in de gemeentelijke Monumentencommissie. Zij 

hebben een actieve inbreng gehad bij de plaatsing van pan

den op de gemeentelijke monumentenl ijst. Daarnaast heeft 

Rudy Kleintjes de vereniging vertegenwoordigd in de Wel

standscommissie en heeft hij namens Oud Hoorn deel uit

gemaakt van het bestuur van de stichting Stadsherstel. 

Nadat Albert de Graaf te kennen had gegeven vanaf 1 janu

ari 2000 geen lid meer te willen zijn van de beheerscom

missie van het Westfries Museum heeft ons lid, de heer 

Fokko de Boer deze taak van hem overgenomen. 

Bestuurslid Marjan Faber heeft met niet-aflatende ijver ge

werkt aan de verbetering van de presentatie van de 
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kel ing rondom het Oostereiland 

Verder hebben leden en bestuursleden van de vereniging 

acte de presence gegeven bij openingen van tentoonstel

lingen, boekpresentaties, conferenties en studiedagen en 

heeft een vaste groep van actieve leden vergaderingen 

bezocht van historische verenigingen in de regio. 

6. Werkgroepen en publicaties 
• Zomeravondwandelingen 

De vereniging kan terugzien op een nog succesvoller 

wandelseizoen dan in 1999. De belangstelling tijdens het 

verslagjaar was zeer goed. Meerdere wandelingen 

mochten zich verheugen in zo'n 200 deelnemers. 

Wellicht hebben de actieve benadering van de pers 

door Trudy Schrickx, alsmede de goede organisatie 

door Hieke Stapel en Trudy de Rooy de aantrekkings

kracht van de wandelingen nog meer verhoogd dan tot 

nu toe al gebruikelijk was. 

• Lezingen 

Het tweede deel van de cyclus van het seizoen 

1999/2000 bestond uit lezingen door Henk van Nierop 

over zijn boek "Het verraad van het Noorderkwartier", 

door Femke Uiterwijk en Chiel van der Zei over de 

Venenlaan en omgeving en door de heer E. Koldewei 

over behang en goudleer. Allemaal boeiende onderwer

pen, hetgeen tot uitdrukking kwam in een redelijke tot 

zeer goede opkomst per lezing. Als afsluiting de verto

ning van een tweetal historische films door de heer 

Dick Bakker. 

De startlezing van het seizoen 2000/200 1 werd ver

zorgd door de heer M. van Alphen over vrouwelijke 

ronselaars voor de VOC in de l 7e en l 8e eeuw. 

• Bouwkunstcursus 

De belangstelling voor de cursus beweegt zich al jaren 



op een ongekend hoog niveau zowel qua deelname als 

qua inhoud, een niet geringe prestatie van de cursuslei

der, mw. Femke Uiterwijk. 

• Publicaties 

In 1999 heeft de Publicatiestichting Bas Baltus, waarin 

de vereniging participeert met de stichting Stadsherstel 

en de gemeente Hoorn, deel 4 uitgegeven van de 

Huizenreeks Hoorn, Grote Oost 7. 

Evenals voorgaande jaren is de redactie van het 

Kwartaalblad er wederom in geslaagd vier boeiende 

nummers samen te stellen, in samenwerking met 

Nyvonco te Heerhugowaard en drukkerij Klaassen te 

Hoorn . 

De filmbeelden voor de videofilm 'Hoorn bij het schei

den van de eeuw' zijn gereed. Afgelopen jaar heeft een 

kleine groep bestaande uit Trudy Schrickx, Hieke Stapel 

en Femke Uiterwijk verder gewerkt aan het script voor 

de film . 

• Werkgroep Micromilieu 

Onder leiding van Pim van der Waal en met financiële 

steun van de gemeente Hoorn heeft de werkgroep 

Micromilieu een aantal verbeteringen tot stand doen 

komen in het straatbeeld op diverse plaatsen in de stad. 

De activiteiten van de werkgroep zijn samen met een 

delegatie van het bestuur na ruim een jaar geëvalueerd. 

Algemene conclusie is dat voortzetting zinvol is doch 

dat ervoor gewaakt moet worden dat de rolverdeling 

tussen de vertegenwoordigers van Oud Hoorn en de 

gemeente zuiver blijft. Inmiddels is de leiding van de 

groep in andere handen overgegaan en zijn twee nieu

we leden toegetreden 

• In en rondom het Oost-Indisch Pakhuis 

Ook in dit verslagjaar was het verenigingsgebouw op tal 

van momenten het hart van de vereniging, van waaruit 

allerlei activiteiten zijn ontplooid. Dat is mogelijk dank

zij de geweldige inzet van onze twee vrijwillige beheer

ders, de dames Joke van Tartwijk en Diana van den 

Hoogen, die er ook in 2000 voor hebben gezorgd dat 

het Oost-Indisch Pakhuis op dinsdag, donderdag en 

zaterdag voor iedereen openstond en voor bijzondere 

activiteiten ook op andere tijdstippen in de week. 

Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de inrichting van het 

documentatiecentrum en de vormgeving van het binnen

stadsarchief. Onder leiding van bestuurslid en archivaris 

Leo Hoogeveen hebben Ton Bartels, Christ Staffelen en 

Hans Altorffer hier het afgelopen jaar hard aan gewerkt. De 

inrichting van het fotoarchief vordert eveneens gestaag 

door de werkzaamheden van Diana van den Hoogen. 

Ondanks verschillende pogingen is de werkgroep Exposi

ties in 2000 niet verder gekomen. Het bestuur heeft daar

om besloten voorlopig met deze activiteit pas op de plaats 

te maken en is voornemens om in deze ruimte een leesta

fel de plaatsen voor de gebruikers van het documentatie

centrum, omdat gebleken is dat daaraan bij veel bezoekers 

behoefte is. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat al het werk niet 

mogelijk was geweest zonder de inzet van veel vrijwilligers. 

Reden waarom het bestuur in 2000 is begonnen met een 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers.Afgaande op 

de positieve reacties heeft het bestuur besloten deze bij

eenkomst jaarlijks te organiseren. 

Dauwtrappen in Hoomse Binnenstad 
'ontdek Hoorn bij het ochtendgloren' 
Het is weliswaar nog ver weg, maar noteert u de datum 

alvast maar in uw agenda. Donderdag 24 mei a.s" He
melvaartsdag, organiseert de Stichting Oosterkerk in 

samenwerking met de Vereniging Oud Hoorn voor de 5e 

maal in successie de inmiddels fameuze ochtendwandeling 

met ontbijt door de Hoornse binnenstad. 
Een lustrum dus, en daarom gaat de organisatie deze keer 

iets extra's doen. 

Vanaf 05.30 staan de deuren van de Oosterkerk voor u 

open en is er koffie of thee. Om 06.00 uur starten de wan

delingen. Onder begeleiding van 

ervaren en altijd enthousiaste 
gidsen van Oud Hoorn begeven 

de verschillende groepjes zich 

naar allerlei delen van de 

Hoornse binnenstad. Na deze 

wandeling staat een goed ont

bijt voor uw klaar in de Oos

terkerk. Behalve lekker eten en 

gezellig praten met elkaar zal 

ook deze keer het ontbijt wor

den opgeluisterd door een pre

sentatie of muzikale activiteit. 

Kortom, een boeiende och

tend, die deze keer nog specia

ler zal zijn vanwege het lus-

trum. 

De kosten voor dit alles bedragen f 15,- p.p. (kinderen 

f 7,50) . Maar het moet u, als liefhebber van historisch 

Hoorn, een goed gevoel geven dat u niet alleen betaalt 

voor hetgeen u op die vroege Hemelvaartsochtend gebo

den wordt, maar dat een groot deel van het geld zal wor

den gestoken in de noodzakelijke en altijd veel geld ver
gende restauratie en het onderhoud van één van Hoorns 

oudste en mooiste monumenten: de Oosterkerk. 

Belangstellenden kunnen zich vanaf 1 mei a.s. opgeven bij 

de Oosterkerk, reserveringsnummer: 0229 - 217909; 

E-mail:webster@oosterkerk.demon.nl 

Namens de Stichting Oosterkerk 

Annemarie van der Knaap 
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Grafmonument Dankelman weer als nieuw 

In het september 2000-nummer van ons kwartaalblad 

heeft u een verhaal kunnen lezen van de hand van John 

Lamers. Het ging hier over de kapel op de r.k. begraafplaats 

aan de Drieboomlaan. Deze kapel behoeft dringend res

tauratie en in het verhaal kon men lezen wat er allemaal 

aan de orde komt, vooral financieel, om de kapel weer in 

zijn oude luister terug te brengen. 

Samen met Jan Piet van der Knaap kwam John Lamers tot 

de ontdekking dat in de schaduw van de kapel het graf te 
vinden is van Lodewijk Dankelman ( 1807-1877), de oprich

ter van Schouwburg Het Park. Het grafmonument ver

keerde in erbarmelijke staat en de grafrechten waren al 

geruime tijd verstreken. Voor John Lamers en Jan Piet van 

der Knaap was deze vondst aanleiding om contact op te 

nemen met het bestuur van onze vereniging. Dit met de 

vraag om de kosten voor de restauratie van het grafmo

nument op zich te nemen. Dit schoonmaken en herstellen 

van het geheel werd begroot op een bedrag van ongeveer 

f 1.000,- welk bedrag de vereniging voor haar rekening 

heeft genomen. De beheerscommissie van Schouwburg 

Het Park heeft de kosten van de grafrechten voor de 

komende 25 jaar voor haar rekening genomen. 

Voor de restauratie van het geheel werd een beroep 

gedaan op het gespecialiseerde bedrijf van de firma Jan 

Vreeker te Oosterblokker. Dit bedrijf begon half december 

van het afgelopen jaar met het verwijderen van de algen 

die de tekst volkomen onleesbaar hadden gemaakt. 

Vervolgens werd het ongeveer 550 kg. zware monument 

met een speciale hefinrichting van zijn sokkel gelicht en op 

Met een speciale heflnstallatie wordt het grafmonument van de 
z.g. "roef" gelicht 
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een wagen geplaatst en naar de werkplaats in Oosterblok

ker vervoerd. Daar aangekomen ging men zich op de eer

ste plaats bezig houden met het herstel van de breuk die 

het monument in twee parten verdeelde. In de breuk wer

den gaten geboord om plaats te bieden aan z.g. "doken" die 

de gebroken delen, samen met twee componenten verlij

ming aan elkaar moesten hechten. 

De steek (scheur vanaf de zijkant) werd daarna versterkt 

met een roestvrij stalen kram. Deze kram werd diep in de 

grafplaat verzonken om daarna geheel onzichtbaar wegge

werkt te kunnen worden. In de achterblijvende holte werd 

een op maat gemaakt stukje Belgisch hardsteen geplaatst 

waardoor de reparatie volkomen onzichtbaar is geworden. 

In dit stadium van de restauratie brak het moment aan dat 

het monument geschuurd en gezoet kon worden. Onder 

"zoeten" verstaat de vakman het schuren met water en 

een z.g. zoetsteen. 

De laatste fase van de restauratie bestond uit het weer 

toonbaar maken van de tekst en de versiering. Zowel de 

letters als ook de facetranden en de Franse lelie's werden 

zwart gelakt. Hierna kon het grafmonument half januari j.I. 

weer worden teruggeplaatst op de plek waar het al bijna 

125 jaar heeftgelegen.JanVreeker leert mij dat men in vak

kringen het "fundament" een roef noemt. Ook deze roef 

was deerlijk verzakt en werd onder handen genomen om 

alles weer waterpas te kunnen maken . Wie nu de moeite 

neemt om eens een kijkje te nemen op het door architect 

A. C. Bleijs ontworpen kerkhof zal zien dat de firma 

Vreeker een uitstekend stuk vakwerk heeft verricht. 

Na deze restauratie is nu weer duidelijk te lezen dat niet 

alleen Lodewijk Dankelman hier zijn laatste rustplaats 

heeft gevonden, maar ook zijn echtgenote Anna Maria 

Strengman ( 1801-1881) en hun schoonzoon, de huisarts . 

Josephus Joannes Aghina ( 183,2-1895). Zowel L. Dankelman 

als ook J. J. Aghina zijn gedurende hun leven nauw betrok

ken geweest bij het gebeuren in de stad Hoorn. Zo was L. 
Dankelman ondermeer voorzitter van de VVV en ook 

voorzitter van de Vereeniging voor Volksvermaken. In deze 

laatste functie zette hij zich ook in voor de minder bedeel

den in de samenleving. 

Nu het graf e r zeker weer voor de komende 25 jaar zo 

fraai bij ligt is het zaak dat er ook in de toekomst het zono

dige onderhoud wordt verricht. Het is daarom misschien 

verstandig als onze vereniging een onderhoudscontract zal 

afsluiten bij de firma Vreeker en de kosten hiervan voor 

haar rekening neemt. Een klein stukje Hoornse geschiede

nis zoals dit is zeker de moeite waard om voor het nage

slacht te bewaren. 



Hier het verzakte en met algen bedekte graf van Lodewijk 

Dankelman zoals de firma Vreeker het aantrof vóór de restau
ratie. 

In de werkplaats van de firma Vreeker worden de gaten in de 
grafsteen geboord om het gebroken monument weer tot een 
geheel te kunnen maken 

\ 

Het grafmonument ligt hier in de werkplaats om de laatste 
bewerkingen te kunnen ondergaan zoals het zoeten en het lak
ken van versiering en letters. 

IS f"EBR, J'T. 
C M >:IJ"f! -CGJ''f.11.l!:MODTE: • 

ANNA MARIA STRENGMAN , 
27 FEBR . 1s·o1 ·- 4 APRIL 1881 \ 

JDSCPHUS JOANNES AGHlNA 
8 AUG. 1832 - Z5 AUG. 1895 

RIOOER ORANJ E NASSAU ORUE 

1 

Het grafmonument ligt er weer schitterend bij en mag nu weer 
gezien worden. 
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Jaarcijfers van de Vereniging Oud Hoorn - 2000 

F. van lersel 

Exploitatie Vereniging Oud Hoorn 2000-2001 

Panden vereniging Rekening 1999 Begrotimz 2000 Rekening 2000 Beizrotimz 2001 
lasten 3.657,82 19.000,00 2.797,9 1 20.000,00 

Rente en aflossing hyp. lening 38.989,48 9000 _____1M1_ non 

Totaal lasten panden 42.647,30 19.090,00 2.844,35 20.000,00 
Huuropbrengsten 23.407,20 23.90000 19 302 OQ 1650000 

Saldo exploitatie panden -19.240,10 4.810,00 4 .810,00 16.457,65 -J.500,00 

Oost Indisch Pakhuis Rekening 1999 Begroting 2000 Rekening 2000 Begroting 200 1 
Verbouwing en Inrichting OIP 27.493,98 16.000,00 8.661, 18 16.000,00 

Exploitatie O IP 8.660, 12 11.705,00 7.453, 19 10.100,00 
Documentatiecentrum 5.398 35 6.000,00 4.1 7742 4.500,00 
Totaal Lsten OIP 4 1.552,45 33.705,00 20.29 1,79 30.600,00 

Sponsors en bijdrage leden O IP 22.545,00 12.000,00 10.000,00 __J_,QQQ.QQ_ 

Saldo exploitatie Oost Indisch Pakhuis -19.007,45 -21.705,00 -21.705,00 -10.291 ,79 -29.600, 00 

Producties Rekening 1999 Begrotiniz 2000 Rekening 2000 Begroting 200 1 
Inkoop winkel 8.531,85 9.000,00 10.152,80 10.500,00 

Publicaties 22.500,00 15.000,00 2.110,00 10.000,00 
Video-film 9.390,83 11.000,00 0,00 11.000,00 
Tentoonste llingen 3 16, 13 4.000,00 0,00 2.000,00 
Internet-site 5.000,00 
Giften en sponsoring 5.4 14,44 14.000,00 7.423 19 10.550 00 
Totaal lasten producties 46. 153,25 53 .000,00 19.685,99 49.050,00 

Verkoop producties 10.397,85 14.000,00 9.671 ,00 14.000,00 
Sponsors producties 20.000,00 15.000,00 5.000 00 6.000 00 
Totaal inkomsten producties 30.397,85 Jo nnn 00 14.67 1 00 .JOOMM 

Saldo producties -15.755,40 -24.ooo, oo -24.000,00 -5.014, 99 29.050,00 

Verenigingsactiviteiten Rekening 1999 Begroting 2000 Rekening 2000 Begroting 200 1 
Secretariaat 9.708,84 12.300,00 5.263,88 6.350,00 

Lidmaatschappen 664,00 700,00 390,00 400,00 
Attenties en representatie 3.251,13 4.000,00 2.791,01 3.000,00 
Verzekeringen 347,39 500,00 385,39 500,00 
PR-materiaal 1.629,25 2.500,00 2.495,63 2.500,00 
Vergaderkosten 2.945,56 3.500,00 1.860,00 3.000,00 
Advieskosten 370 13 5.000,00 0 00 5.000 00 
Bureau- en organisatiekosten 18.916,30 28.500,00 13.185,91 20.750,00 

Kosten kwartaalblad 33.454,88 35.235,00 38.473,62 34.700,00 
Gidsenwerk 1.333,53 2.000,00 1.445,20 1.700,00 
Excursies , cursussen, lezingen 6.006,07 6.500,00 5.684,03 6.000,00 
Bestuursexcursie 1.526,25 1.500,00 884,50 1.500,00 
Werkgroep Straatmeubil air Fl70 1.000,00 897,20 600,00 
Totaal leden-activiteiten 9.237,55 11 .000,00 8.9 10,93 9.800,00 

Historisch onderzoek __Q,QQ_ ~ ____!l.QQ_ -2QQQ.QQ_ 
Totaal lasten verenigingsactiviteiten 61.608,73 79.735,00 60.570,46 70.250,00 

Contributies 72.469,48 82.000,00 95.921,'29 97.000,00 
Rente 7.296,33 7.000,00 8.477,67 18.000,00 
Overige inkomsten 6.400,00 6.875,00 6.600,00 
Excursies, cursussen, lezingen 7 119 70 5.000,00 4.14230 4.300,00 
Totaal inkomsten activiteiten 86.885,51 100.400 00 115.416 26 125.900 00 

Saldo verenigingsactiviteiten -25.276, 78 20.665,00 20.665,00 54.845,80 55.650,00 

Tota len Exploita tie Rekening 1999 Begroting 2000 Rekening 2000 Begroting 2001 
vereniging 

Saldo exploitatie panden 25.276,78 4.8 10,00 16.457,65 - 3.500,00 
Saldo exploitatie Oost Indisch Pakhuis 0,00 - 21.705,00 - 10.291 ,79 - 29.600,00 
Saldo productie 0,00 - 24.000,00 - 5.014,99 -29.050,00 
Saldo verenigingsactiviteiten 0,00 20.665,00 54.845,80 55.650,00 
Totaal lasten vereniging 0,00 - 20.230,00 55.996,67 -6.500,00 

Di rk Visser-fonds 150,02 35,00 
Giften en overige subsidies 5.202,24 10000 686 88 1.000 00 

Giften donaties en subsidie s 5.352 26 5.352 26 135 00 686 88 1.00000 
Saldo exploit atie Vereniging (tekort) J 0.62 9 , 0 4 -20. 0 95,00 56.68J,55 - 5 . 5 00,00 
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1 Balans Vereniging Oud Hoorn J 1-12-2000 

Aktiva 1999 2000 Passiva 1999 2000 

Liquide middelen 152.481 ,27 271.826,32 Hyp. lening VSB 46,44 0,00 
Onroe rend goed 1 17.036,00 117.036,00 C rediteuren 24.296, 10 73. 137,60 
Aandelen Land. Bouwk WF 1.000,00 0,00 Onder ho udsreserve 104.049,84 118.577,49 
Debiteuren 3.495,00 0,00 Reserve Publicat ie Velius 50.000,00 
Boekenvoo rraad 22.500,00 25.394,00 Kortlopende schulden 9.902,90 9.902,90 

Vooruit ontvangen 10.325,00 
Eigen vermogen 158.216,99 152.313,33 

/. 296.512,27 414.256,Jl f· 296.512,27 414.256,32 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn J 1-1 2-2000 

Aktiva 1999 2000 Passiva 1999 2000 

Liquide middelen 124.582,99 105.596,31 O nderhoudsreserve 419.937,60 490.994,77 
Rabo Ledencertificaten 50.134,40 Vooruit ontvangen 1.565,00 
Onroerend goed 290.942,95 290.942,95 
Debiteuren 5.976,66 44.321 , 11 

f· 421.502,60 490.994,77 /. 421.502,60 490.994,77 

Toelichting jaarrekening 2000 en begroting 2001 

De exploitatie van de vereniging is in vier rubrieken ver

deeld. De exploitatie van de panden en van het Oost-In

disch Pakhuis zijn verbijzonderd . Resteren de regul iere 

verenigingsactiviteiten, waaronder het kwartaalblad en het 

onderdeel producties. Onder producties wordt verstaan 

het doen uitgeven van boeken, het maken van audiovisueel 

materiaal en het organiseren van tentoonstellingen. In het 

Oost-Indisch Pakhuis ligt een meer uitgebreide versie voor 

belangstellenden ter inzage. 

Exploitatieresultaat 
Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad 

f 20.095,-. Gerealiseerd is een overschot van f 56.683,-. 
Voorgesteld wordt om van het overschot f 50.000,- te 

reserveren voor de toekomstige kosten van de grote 

Velius-produktie. Voor 2001 wordt een klein tekort ge

raamd van f 5.500,- , waarvan f 3.500,- voor rekening 
komt van exploitatie panden. Voor de stichting was een 

exploitatietekort geraamd ad . f 16.193,- . Gerealiseerd is 

een positief exploitatiesaldo ad f 71 .057,-. De baten wa

ren f 31 .000,- hoger, met name veroorzaakt door nageko

men volkshuisvestingsubsidies (f 35.000,-) . De uitgaven 

waren lager omdat veel onderhoud niet uitgevoerd kon 

worden ten gevolge van de krapte op de bouwmarkt. Daar

naast is er niets uitgegeven aan advieskosten en historisch 

onderzoek.Voor 2001 wordt voor de stichting een negatief 

exploitatiesaldo geraamd van f 10.100,-. Dit tekort kan 

worden gedekt door aanwending van de onderhouds

reserve. In 2001 wordt voor f 55.000,- aan onderhouds

kosten geraamd, inclusief het werk dat in 2000 is blijven lig

gen. om te voorkomen dat het werk niet kan worden uitge

voerd. 

Inrichting Oost-Indisch Pakhuis 
De kosten zijn in 2000 lager uitgevallen dan geraamd. Het 

bestuur heeft ook voor 2000 de investeringen getempori

seerd. De voor 2000 geraamde aanschaffingen zijn doorge

schoven naar 2001 . 
Enkele subsidietoezeggingen voor de inrichting, daterend 

uit 1998, zijn nog niet volledig ontvangen. Deze toezeggin

gen zullen in 2001 worden geïnd. 

Producties 
De productie van de videofilm is gestagneerd omdat bin

nen de vereniging niet voldoende capaciteit beschikbaar 

was om de verhaallijn af te ronden . Een nieuwe post In

ternet is opgevoerd. Eind februar i j.I. is er een werkgroep 

geformeerd die voor de vereniging een Internet-site gaat 

opzetten en onderhouden. 

Panden 
In 2000 is minder besteed aan onderhoud dan was be

groot. Het bleek niet mogelijk het geplande onderhoud in 

2000 uit te voeren. Met de aannemers zijn afspraken 

gemaakt voor 2001 . 
Dit betekent bij de vereniging voor 2000 geringe kosten en 

voor 2001 hoge kosten. De exploitatie voor 2000 was 

ruim f 16.000,- positief, voor 2001 wordt een klein tekort 

verwacht ad. f 3.500,-. Dit tekort kan gedekt worden uit 

de onderhoudsreserve. 

Contributies 
In 2000 is de contributie verhoogd van f 35,- naar f 45,
per jaar. Deze verhoging heeft gelukkig niet geleid tot een 

sterke teruggang in het ledenaantal. In 2000 is het aantal 
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leden zelfs met 68 toegenomen. Direct na het versturen 

van de acceptgiro's zijn er een tiental opzeggingen binnen

gekomen. Een aantal van de mensen zijn opgebeld om de 

reden te vernemen. Mensen die vanwege de verhoging hun 
lidmaatschap opzegden is de gelegenheid geboden om 

voor het oude bedrag lid te blijven, van dit aanbod is geen 

gebruik gema~kt. Da toename van het ledenaantal wordt 
' gedeeltelijk veroorzaakt door het meer actief werven, met 

name bij de st~swandelingen . De effecten van de actie in 

decemb~ worden pas meegeteld in 2001 (25 nieuwe 

leden). Het totaalbedrag aan contributies is aanmerkelijk 

hoger dan voorzien. Voor 1999 werd f 72.500,- gereali

seerd. Voor 2000 werd inclusief verhoging f 82.000,- ge

raamd, gerealiseerd is echter f 95.900,-.Voor. 2001' wordt 

f 97.000,- geraamd, hiervan was reeds f 10.000,- ontvan

gen in december j.1. Bij het niet tijdig betalen krijgen de 

leden twee herinneringen en worden daarna zonodig nage
beld. Een tijdsintensieve werkwijze die echter wel bijdraagt 

in het minder snel afschrijven van niet (tijdig) betalende 

leden. 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Met ingang van 1 januari 2000 zijn de boekhoudingen van 

de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Monumenten 

Oud Hoorn ontvlecht, voor de stichting zijn zelfstandige 

rekeningen geopend. Omdat de vereniging het beheer over 

de stichtingspanden voert, draagt de stichting bij in de alge

mene kosten van de vereniging. De vergoeding is bepaald 

op 10% van de huurinkomsten . 

Balans Vereniging Oud Hoorn 
De waarde van het onroereAd goed was tot en met 1999 

bepaald op vijfmaal de huurwaarde van het afgesloten. jaar. 

Ten gevolge van de jaarlijkse huurverhoging nam de waar

de langzaam toe. Deze waardestijging verliep niet via de 

exploitatierekening maar beperkte zich tot een balansmu

tatie. Over de jaarrekening en de balans is overleg gevoerd 

met dhr. Jan Smit, registeraccountant bij de LTB. De heer 

Smit adviseerde ons om de panden van de stichting en van 

de vereniging voor 1 gulden op de balans te zetten omdat 

de panden geen commercieel doel beogen. Deze werkwij

ze wordt vaker gehanteerd, zoals bij de stichting 

Oosterkerk. Daarnaast was hij er geen voorstander van 

om een eventuele waardestijging niet via de exploitatiere

kening te laten verlopen . In het bestuur is geconstateerd 

dat bij het bedrijfsleven wordt afgeschreven op onroerend 

goed terwijl bij Oud Hoorn juist wordt bijgeschreven. Het 

bestuur zal ten behoeve van de begroting van 2002 over 

dit onderwerp een voorstel aan de leden voorbereiden. 

Vooruitlopend op dat voorstel is de waarde van het onroe

rend goed ten opzichte van de vorige balans onveranderd 

gelaten. 

De vereniging is aandeelhouder van de N.V. Landelijke 

Bouwkunst West-Friesland. Uit de pers hebben wij verno

men dat de NV bijna failliet is, een reden om het aandeel 
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af te waarderen tot nul. Exclusief kwartaalbladen heeft de 

vereniging voor ruim f 50.000,- aan boeken in voorraad. 

De waarde is bepaald op 50% van de verkoopwaarde. 

De crediteuren hebben betrekking op enkele facturen 
2000 die in 2001 zijn voldaan en op een raming ad 

f 13.000,- voor de produkties van Nieuwstraat en Achter

om (ten laste van 1999). De belangrijkste post wordt ech

ter gevormd door de slotafrekening 2000 met de Stichting 
Monumenten Oud Hoorn (f 42.787,-) . 

De onderhoudsreserve neemt toe met het exploitatiesal

do van de panden minus 10% van de huurinkomsten . 

De kortlopende schuld heeft betrekking op een toezegging 

gedaan aan de Publicatiestichting Bas Baltus ten behoeve 

van het werkkapitaal (indien noodzakelijk). 

De ledenvergadering van de vereniging heeft enkele jaren 

bepaald dat de vereniging uit eigen middelen minimaal 

f 50.000,- beschikbaar zal stellen om de uitgave van de 

grote Velius-produktie mogelijk te maken . Dit besluit wordt 

nu geëffectueerd door vrijwel het gehele exploitatiesaldo 

van 2000 te bestemmen voor deze uitgave . 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Voor wat betreft de waarde van het onroerend goed 

wordt verwezen naar de toelichting bij de vereniging. De 

debiteuren hebben betrekking op de slotafrekening 2000 

met de Verenging Oud Hoorn (voornamelijk de in 2000 

ontvangen subsidies) plus een langzaam afnemende oude 

huurvordering. Een deel van het vermogen van de stich

t ing is belegd in Rabo Ledencertificaten . De rente die door 

de Rabobank wordt voldaan is conform de rente die vol

daan wordt op een zogenaamde 10 jaarse lening vermeer

derd met 0,5 à 1,5%. De rente wordt per kwartaal voldaan 

en vastgesteld. De certificaten zijn tegen aanschafwaarde 

verantwoord, de huidige waarde ligt hoger. 

Verkoop Gravenstraat 1 S 
In de voorjaarsledenvergadering van 2000 is besloten om 

over te gaan tot verkoop van Gravenstraat 15. In het najaar 

van 2000 is de woning verkocht. Per 1 maart 2001 wordt 

de woning overgedragen. Onder aftrek van de kosten be

draagt de opbrengst ongeveer f 267.000,-. De opbrengst 

is nog niet opgenomen in de begroting. 

Fonds Oud Hoorn 
In de voorjaarsledenvergadering is besloten om de 
opbrengst van Gravenstraat 15 en 17 aan te wenden voor 

de vorming van een eigen fonds . De jaarlijkse opbrengst uit 

dit fonds kan aangewend worden om van belang zijnde 

activiteiten te financieren . Het vermogen van de Stichting 

Monumenten Oud Hoorn kan ook worden betrokken bij 

het fonds. Overleg is gaande over de wijze van beleggen en 

de voorwaarden waaronder de opbrengsten van het fonds 

gebruikt mogen worden. In de najaarsledenvergadering zal 

het bestuur de leden een voorstel doen. 

Frans van Ierse/, penningmeester, 26 februari 200 I 



Opvarenden schepen Le Maire en Schouten 

De jaarlijkse publicatie van de 

Stichting Nederlandse Kaap-Hoorn

vaarders zal in 2001 geheel zijn ge

wijd aan de ontdekkingsreis van 

Jacob Ie Maire en Willem Schouten in 

1615/16. 
Reeds geruime tijd verd_iept de 

redactie zich in de daarbij spelende 

nautische en geografische bijzonder

heden. Daarnaast zou zij graag een 

hoofdstuk wijden aan de opvaren

den, die voor het overgrote deel af

komstig zijn uit Hoorn en directe 

omgeving. Hun namen zijn bekend 

maar niet hun achtergronden en ver

dere levensloop. De Stichting hoopt 

dat er leden van Oud Hoorn zijn die 

tijdens eigen historisch familie- of 

ander onderzoek een of meer van de 

hieronder genoemde personen zijn 

tegengekomen en iets over hen kun

nen mededelen. 

Van verreweg de meeste schepelin

gen is slechts een voornaam en een 

patroniem bekend. Daardoor zullen 

zij nu niet meer met zekerheid te 

identificeren zijn en ze blijven hier 

onvermeld. Een uitzondering wordt 

gemaakt voor hen die door de com

binatie van functie en woonplaats 

misschien wel herkend kunnen wor

den. Verder zijn slechts personen die 

behalve een patroniem nog een bij

komende achternaam dragen, in 

onderstaand lijstje opgenomen. 

Willem Cornelisz. Schouten, 1580(1)-
1625. Bekend zijn zijn reis als schip

per van de " Duyfken", 1601-1603, de 

"Delft" en/of "Hof van Holland", 

1603-1605(?), de "Eendracht", 1615-
1616, de "Leiden" 1619-16??, en de 

"Middelburg", 1625. 
Onbekend zijn vooralsnog zijn eer

dere reizen (voor 1601) in lagere 

rangen en zijn activiteiten tussen 

1605 en 1.615. Mogelijk is de mede

deling van zijn terugkeer in 1605 
onjuist want een notariële acte, 

waarvan het Streekarchief zo vrien

delijk was ons een afschrift te doen 

toekomen, was getekend door 

Willem Schoutens huisvrouw, Griet 

Jacobsdr" en een voogd "in absentie 

van haeren man" . 

Aris Claesz. van Hoorn, koopman van 

het jacht "Hoorn", ook als "com

mies" en "corporael" aangeduid. 

Komt veelvuld ig in de journalen van 

Schouten en Le Maire voor en was 

een vertrouwensman van de laatste 

die hij dikwijls vergezelde bij missies 

aan de wal. 

Claes Jansz. Ban, onderkoopman. 

Werd nogal eens uitgezonden op 

walmissies en moet nu en dan iets 

voorlezen, de artikelbrief of een 

resolutie. Lid en waarschijnlijk secre

taris van de scheepsraad. In 1617 niet 

genoemd bij de thuisvarenden; waar

schijnlijk in Ternate in V.O.C.-dienst 

overgegaan. 

Claes Pietersz. van Oosthuizen, 

opper-piloot "Eendracht" .Als hierbo

ven: In 1617. Niet genoemd ... enz. 

Cornelis Kniersz. van Risdam, onder

stuurman " Eendracht".Als hierboven; 

In 1617. Niet genoemd . .. enz. 

lan Dircksz. van Hoorn, opperstuur

man "Hoorn". In Jacatra in VOC

dienst, zelfde rang. 

Bouwkunstcursus 2001 

H. Hazelhoff Roelfsema 

Coen Di rcksz. van Oosterblokker, 

onder-stuurman "Hoorn". In Jacatra 

in VOC-dienst overgegaan als opper

stuurman. 

Cornelis Pietersz. Schaep, waarschijn

lijk hoog-bootsman. In Jacatra in die 

rang bij VO.C. 

T cherrich Sybrandsz. Vries van 

Hoorn. In Jacatra schipper op een 

smak. 

Jan Jansz. Camphout, onder-kuiper. In 

1617 bij thuisvarenden. 

Jan Jansz. Haen, jongen en Pie in't 

Leek, functie onbekend. 

Cornelis Sivertsz. van Rijsdam, 

scheepsgezel. 

Dirk Barentsz. van Hoorn, scheeps

gezel. 

Adriaen Jansz. van Hoorn, scheepsge

zel. 

Claes Claesz. van Hoorn, scheepsge

zel. 

Inlichtingen graag zo spoedig moge

lijk naar: 

H. Hazelhoff Roelfzema, Nesdijk 1 1, 
1861 MG Bergen, 

tel.: 072-5813384 

De bouwkunstcursus wordt dit jaar gehouden op woensdag 5, 12, 19 en 26 sep

tember en woensdag 3 oktober. Aanvang 19.30 uur in de Oosterkerk te Hoorn 

aan het Grote Oost. 

Op zondagochtend. 7, 14 en 21 oktober wordt de cursus buiten voortgezet 

d.m.v. rondleiding en bezichtiging. Kosten f 55,-. U kunt zich mondeling opgeven 

bij de dames in het Oostëlr1disch Pakhuis, op dinsdag, donderdag en zaterdag. 

Schriftelijke opgave gericht aan Oost~lndisch Pakhuis Onder de Boompjes 22, 1~1 1 

1621 GG Hoorn en telefonisch: 0229 - 273570. 
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Het mysterie van de verdwenen plaquettes 

In de afgelopen eeuw was het vooral in de eerste jaren 

gebruikelijk dat er aan hooggeplaatste jubilarissen ere-pla

quettes werden aangeboden. Deze bestonden veelal uit 

een marmeren plaat met de betreffende tekst en een 

bronzen reliëf van de persoon die de eer ten deel viel. In 

het decembernummer maakte ik melding van een dergelij

ke plaquette die in 1949 werd aangeboden aan de heer E. 
J. M. Stumpel sr. 

Het verhaal kwam er op neer dat een aantal personen had 

zorg gedragen dat deze plaquette niet verloren zou gaan. 

Terloops maakte ik hierbij melding van de plaquette die 

ooit in het slachthuis aan de toenmalige Slachthuisstraat 

zou hebben gehangen. In haar verhaal over Gouw 7 in het 

kwartaalblad nummer 3 en 4 van 1999 maakt Trudy de 

Rooy-Fikke ook al melding van deze plaquette. 

Dit alles was voor mevr. Heleen de Jonge-de Leur uit 

Hoorn aanleiding om nu op mijn artikel te reageren. Van 

haar hand ontving ik het volgende schrijven: 

Geachte meneer Zack, 

Na uw artikel in "Oud Hoorn" over de plaquette van de 

Frans Zack 

heer Stumpel gelezen te hebben, wil ik daar graag op 

reageren. 

U noemt in dat artikel de zoekgeraakte plaquette uit het 

slachthuis. Dit is de plaquette van mijn grootvader, veearts 

F. M. de Leur. Ook deze werd gegoten bij de metaalwaren

fabriek Scholten, alleen werd deze niet ontworpen door de 

heer Kerkmeijer, maar door de heer Lückens, die ook de 

plaquette van de heer Kerkmeijer ontwierp, die in de hal 

van het Westfries Museum hangt. Het zou mij niet verba

zen als ook deze gegoten is bij metaalwarenfabriek Schol

ten. 

De heer Lückens maakte een voorstudie, die hij mijn 

grootvader aanbood. Het is een prachtig portret, dat na de 

dood van mijn grootvader in mijn ouderlijk huis te Laren 

(N.H.), (mijn vader was de oudste zoon Cor), een ereplaats 

kreeg en dat nu bij mijn oudste zusje hangt. 

Ik ben op zoek gegaan naar de plaquette, heb geïnformeerd 

bij de gemeente Hoorn en bij beide slopers, betrokken bij 

de sloop van het slachthuis, echter zonder resultaat. 

Ik vrees, dat de mededelingen van oud-medewerkers van 

het slachthuis dat er vóór de sloop al veel is weggehaald 

De jubilaris Frans de Leur (rechts op de bank), samen temidden van familie , collega's en vrienden in zijn achtertuin van Gouw 7 
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uit het gebouw, de waarheid is. Maar ik heb altijd nog de 

hoop, dat de plaquette ooit eens op een zolder of in een 

kelder gevonden wordt. Of de jongste dochter van mijn 

grootvader dat nog zal beleven? Ze is de enige van de kin

deren, die nog in leven is en is inmiddels 88 jaar. Ook zij 

heeft naar de plaquette gezocht. 

Ik doe hier een aantal copieën bij van foto's en krantenar

tikelen, die ik in bezit heb. 

Met vriendelijke groeten, 

Heleen de Jonge-de Leur 

Uit de door mevr. De Jonge-de Leur bijgevoegde kranten

knipsels blijkt dat de plaquette van de heer F. M. de Leur op 

zaterdag 30 juli 1938 werd onthuld. Het was op die dag 50 

jaar geleden dat de heer De Leur zijn diploma veearts 

behaalde aan de Veeartsenijschool te Utrecht. De plaquet

te werd tijdens een feestelijke receptie in zijn woning aan 

de Gouw aangeboden. In het betreffende verslag valt te 

lezen dat de heer De Leur op 13 april 1889 werd benoemd 

tot gemeenteveearts te Weesp en Weesperkarspel. 

Vervolgens werd hij op 23 juli 1909 benoemd te Hoorn. 

Op 1 juli 1927 legde de heer De Leur zijn praktijk neer en 

tot 13 juli 1935 was hij directeur van het slachthuis te 

Hoorn. 

Ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum werd hem de 

door stucadoor-beeldhouwer G. M. Lückens vervaardigde 

plaquette aangeboden. Ook deze plaquette was in brons 

gegoten door de Hoornse Metaalwarenfabriek G. Schol

ten . Tijdens de receptie, die gehouden werd in de giganti

sche tuin achter zijn woning op de Gouw werd een foto 

gemaakt van de aanwezigen. Mevr. De Jonge-de Leur is in 

het bezit van deze fraaie foto met Hoornse notabelen die 

wij maar al te graag hierbij afdrukken. 

Op de bank op de voorgrond zien we rechts veearts Frans 

de Leur en zijn vrouw Helena met daarnaast de toenmali

ge burgemeester mr. H. C. Leemhorst. In het krantenver

slag wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van de 

beide wethouders Plomper en Van Bockxmeer en de heer 

Deil namens de gemeente. Verder prof. Schornagel, voor

zitter van de Mij . voor Diergeneeskunde. 

Mevrouw De Jonge-de Leur weet een aantal namen van de 

afgebeelde personen te noemen. Dat zijn o"a. als 2e van 

links Dick Buiskool, 6e van links Truus de Leur, Se van links 

Joke de Leur, 1 1 e van links Wim de Leur, l 4e van links Cor 

de Leur, l 5e van links Cor de Leur-Kruijer, 3e van rechts 

Huizinga (huisarts), 4e van rechts een huisarts, 6e van 

rechts directeur HBS, 9e van rechts Piet Meijer (directeur 

bank aan het Dal). 

Er zullen ongetwijfeld lezers zijn die nog meer van de afge

beelde personen zullen herkennen. Wij zullen die namen 

dan graag in een volgende aflevering van het kwartaalblad 

publiceren. 

Op 30 juli 1938 werd deze plaquette aangeboden aan de heer 
F. M. de Leur, de vraag is nu: waar is hij gebleven? 

Naast al deze informatie van mevrouw De Jonge-de Leur 

kwam er ook een telefonisch bericht binnen bij redactie

collega Henk Saaltink, afkomstig van mevrouw A. L. Meyer

Kortebos, de dochter van de vermaarde Hoornse chirurg 

Hendrik Pieter Kortebos ( 1882-1954). Bij zijn afscheid in 

1947 werd een bronzen gedenkplaat onthuld die een plaats 

kreeg in het voorportaal van het toenmalige ziekenhuis De 

Villa aan de Draafsingel. (Zie: Lezers schrijven). Ook deze 

plaquette verdween met onbekende bestemming. 

Henk Saaltink wist mij te vertellen dat er ook een aantal 

plaquettes in het depot van het Westfries Museum te vin

den zijn. Uit de inventaris-lijsten blijkt dat het daarbij gaat 

om een plaquette met het portret van Sophia Jonkman 

( 1883-1934). Zij was de echtgenote van de kunstenaar G. 

H. Lückens die o.a. ook de plaquette van J. C. Kerkmeijer 

heeft vervaardigd en die te zien is in de hal van het mu

seum. Ook deze plaquette werd in brons gegoten bij de 

Hoornse Metaalwarenfabriek G. Scholten. Verder zijn er 

nog soortgelijke plaquettes met het portret van C. D. J. 

Hamann, de moeder van Lückens en een met het portret 

van M. de Jong, familielid van de Hoornse kaashandelaren. 
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Verslag van de najaarsledenvergadering 
2 I oktober 2 000, Oosterkerk Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Faber, Hoogeveen, Huisman, 

Van lersel, Kleintjes, Moeskops, Rietvink, Van Weel en 

Veerman en 45 leden. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, 

met name de familie Ettema, die bij agendapunt 4 de jaar

lijkse onderscheiding zal ontvangen. Ook een speciaal 

woord van welkom aan de heer Henk Zantkuijl. 

Voorts maakt de voorzitter melding van de afberichten: de 

heren Boezaard, Lamers, Entius, Broers en de dames Van 

Ossenbruggen en Van Schaik. Tenslotte meldt de voorzitter 

dat de heer Breebaart de vereniging heeft bedankt voor de 

bloemen bij zijn 95e verjaardag. 

l. Verslag van de voorjaarsleden
vergadering van 18 april 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris 

goedgekeurd. 

3. ~ededelingen van het bestuur 
De voorzitter deelt mede dat het pand Gravenstraat 15 is 

verkocht voor een bedrag van f 275.000,-. Voorts brengt 

hij kort verslag uit van het gesprek dat het bestuur heeft 

gehad met Henk Saaltink over zijn voorstel voor de opzet 

van een binnenstedelijk archiefcentrum. Het bestuur staat 

daar niet afwijzend tegenover doch bepalend hierbij is het 

standpunt van de gemeente. Vooralsnog denkt men bij de 

gemeente niet aan een locatie in de binnenstad voor het 

archief.Wellicht zijn er wel mogelijkheden voor studiezaal
achtige faciliteiten in de binnenstad. Oud Hoorn staat posi

tief tegenover samenwerking met andere instellingen en 

historische verenigingen op dit gebied. Op dit moment 

bevinden zaken zich in een onderzoeksfase. 

Verder deelt de voorzitter mede dat de vereniging de ont

wikkelingen rondom de waterschapspanden aan het Grote 

Oost nauwlettend volgt en waar mogelijk haar invloed zal 

aanwenden om verkoop van een deel van de panden tegen 

te gaan. Ook de ontwikkelingen rondom de Ridderik

hofpanden houdt het bestuur goed in de gaten. Overigens 

is het daarbij nog te vroeg om al directe effecten te kun

nen constateren van de meer diplomatieke benadering die 

het bestuur ook wil volgen naast andere mogelijkheden 

zoals via de pers en via het voeren van procedures. Bij dit 

alles dienen ook de leden bewust te zijn van het gegeven 

dat de vereniging op talloze terreinen niet de eindbeslisser 

is. Onze argumenten worden door de eindbeslisser - veel

al de gemeente - afgewogen tegen andere belangen. 
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Het bestuur heeft in de afgelopen weken evaluatiegesprek

ken gevoerd met de werkgroep Micromilieu en de redac

tie van het Kwartaalblad. Over en weer zijn de resultaten 

besproken en is een gezamenlijke lijn uitgezet voor het 
komend jaar. 

Tenslotte heeft het bestuur positief gereageerd op een ini

tiatief van mevrouw Anita Muller voor het samenstellen 

van een boek over de maritieme geschiedenis van Hoorn. 

4. Uitreiking jaarlijkse onderscheiding 
Sinds 1983 reikt de vereniging jaarlijks de Oud Hoorn

onderscheiding uit aan een persoon of instelling die zich 

bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van 

de lokale geschiedschrijving of monumentenzorg. Dit jaar 

is het voorstel om de onderscheiding uit te reiken aan de 

familie Ettema voor de wijze waarop zij het pand Nieuw

straat 18 heeft laten restaureren. De voorzitter citeert uit 

Nieuwstraat I 8 nog zonder hek. Dat was ten tijde van deze 
foto nog in restauratie 

het standaardwerk "Hoorn, huizen, straten, mensen" de 

volgende passage: 

"Nummer 18, rijksmonument. Vijf traveeën breed eenvou

dig l 8e eeuws pand met hoeklisenen; rechte kroonlijst en 

dakkapel. Omlijste deurpartij met snijraam. Stoephek langs 

de volle breedte, pompvoet op de stoep. In 1980 restau

reerde dokter P. Mettivier Meijer de woning en praktijk

ruimte onder supervisie van architect YJ. Hangel broek''. 

Bijna dertig jaar later heeft de familie Ettema het pand 

gekocht en een restauratieplan laten opstellen door archi

tect Annelies Hangelbroek. In het bestek is de indel ing van 

1784 gehandhaafd. In december 1999 is de restauratie 

begonnen en met inschakeling van een groot aantal des

kundigen is het werk nu afgerond.Tegelijkertijd heeft Henk 

Zantkuijl onderzoek gedaan ten behoeve van deel 5 van de 



In de prachtige eetkamer van het pand Nieuwstraat 18 met de 
originele servieskast 

Huizenreeks Hoorn. Hij heeft de begane grond gerecon

strueerd ten t ijde van het Sint Geertenklooster rond 1500, 

evenals de periode waarin de Hoornse kamer van de 

V.O.C. het voorste gedeelte van het pand _heeft gebruikt 

van 1603 tot 1685. De voorzitter concludeert dat de 

inspanningen van de familie Ettema, gesteund door vele 

deskundigen, ertoe hebben geleid dat een belangrijk monu

ment in oude glorie is hersteld . De vereniging is er trots op 

hen te mogen onderscheiden, temeer daar in de afgelopen 

jaren niet vaak particulieren de onderscheiding hebben 

ontvangen. De voorzitter reikt het Oud Hoornschildje uit. 

De familie Ettema dankt de vereniging, mede namens archi
tect, aannemer en andere deskundigen voor de onder

scheiding en nodigt de aanwezigen uit het resultaat na 
afloop van de vergadering te komen bekijken. 

s. Afscheid van de heer Cor Kooijman 
Mw. Huisman spreekt de heer Kooijman toe. Zij memo

reert hoe de heer Kooijman met zijn taken als ledenadmi

nistrateur is gestart en hoe hij deze met een hoge mate 

van verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en alertheid 12 

jaar heeft uitgevoerd. Het bestuur respecteert zijn besluit 

om er nu mee te stoppen en bedankt hem voor zijn gewel

dige inzet en prestatie al die jaren. Om die dank kracht bij 

te zetten ontvangt de heer Kooijman een cadeau en over

handigt mw. Huisman bloemen aan mevrouw Kooijman. 

De heer Kooijman dankt het bestuur en overhandigt zijn 

map met alle mutaties aan het bestuur voor de nieuwe 

ledenadministrateur, de heer Lamers. 

6. Rondvraag en sluiting 
De heer Ben van Tartwijk stelt de verloedering van de 

Hoofdtoren aan de orde. Hij constateert slecht onderhoud 

en slecht gebruik door de uitbater van de Hoofdtoren en 

hij vraagt het bestuur hierover een signaal naar de gemeen

te als eigenaar van het pand af te geven. Het bestuur zal dit 

signaal geven. Verder stelt hij voor om bij overtekening 

voor de bouwkunstcursus niet zoals nu gebruikelijk is de 

volgorde van aanmelding als leidraad te nemen, doch prio

riteit te geven aan de leden en mogelijk een prijsverschil te 

hanteren voor leden en niet-leden. De voorzitter zegt toe 

zijn voorstel in het bestuur aan de orde te stellen. 

De heer Frans Zack stelt voor de heer Kerkmei jer alsnog 

postuum erelid te maken. De voorzitter constateert dat de 

rechten en plichten inzake de nalatenschap van de heer 

Kerkmeijer zijn overgegaan naar de stichting Kerkmeijer

de Regt. Hij verzoekt de heer De Graaf om het voorstel 

van de heer Zack in het bestuur van de stichting te 

bespreken en geeft daarbij als alternatief de mogelijkheid 

aan om in het colofon van het Kwartaalblad op te nemen: 

"J.C. Kerkmeije r, oprichter van de vereniging". De voorzit

ter stelt voor in deze het besluit van het bestuur van de 

stichting Kerkmeijer-de Regt te volgen. 

Mw. Willy Mantel vindt - op grond van het artikel en de 

tekening in de krant - dat het pand dat op de plek van het 

voormalige Winstontheater zal komen uit de toon valt. De 

heer Rietvink - architect van het bedoelde pand - geeft 

aan dat hij heeft gekozen voor een stevig monumentaal 

pand op die plek waarbij hij een verbinding heeft proberen 
te maken tussen de historie en het feit dat het een 2 1 e 

eeuws pand zal worden. 

De heer Dick Heslenfeld vindt dat de gevel van het West

fries Museum t_eveel een draaiorgelstijl heeft met nogal 

vette lagen vetf. Hij vraagt zich af of dit niet anders kan. De 

heer Zantkuijl antwoordt dat tegenwoordig bi j eikenhout 

uit de eerste helft van de 17e eeuw en ook bij zandsteen 

getracht wordt om de structuur van het materiaal zicht

baar te houden door toepassing van beitstechniek, zoals 

ook toen gebruikelijk was. Maar bij restauraties is het pro

bleem dat er vaak veel lagen vetf opzitten, zodat je moei

lijk naar de eerste laag terugkan zonder deze te beschad i

gen. Overigens is in de tweede helft van de 17e eeuw veel 

meer sprake van toepassing van grenenhout dat glad en 

hoogglanzend werd geschilderd . Hij besluit door te melden 

dat in het voorjaar grondig onderzoek gedaan zal worden 

naar de historie van het schilderwerk van het Westfries 

Museum. 
Hierna wordt de rondvraag en de vergadering besloten en 

volgt de rondleid ing in het pand Nieuwstraat 18. 

De heer en mevrouw Ettema ontvangen uit handen van secre
taris mevrouw Huisman en voorzitter Ton van Weel de Oud 
Hoorn-onderscheiding en een bos bloemen 
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Met Pieter Pickmans het zeegat uit 

Misschien heeft u wel eens gehoord van het jongensboek 

Met Pieter Pickmans het zeegat uit. Bij ons thuis stond het in 

de boekenkast. Nu in de mijne. Dit jongensboek, een echte 

tranentrekker, verhaalt uitgebreid over het vissen naar 

kanons - landrotten spreken over kanonnen een zeeman 

heeft het over kanons - en het succes van de reizen van 

Pickmans. (Het verhaal zelf spreekt van Pickman. HWS) 

Alles wordt dan ook uit de kast gehaald. De Hoornse stra

ten waar het verhaal begint en eindigt, evenals de bouw van 

het eerste fluitschip door ene Liorne. Ook de dochter van 

de schipper komt voorgaats. In een heruitgave van het ver

haal van de bekende Hoornse schipper Bontekoe)* vond ik 

naast de basisgegevens van dat jongensboek, het al eerder 

in Oud Hoorn vertelde verhaal over commandeur Raven 

(Oud Hoorn. Jrg. 21. blz. 29, 1 12) en ook de hieronder vol

gende geschiedenis over een gelukkige redding. 

)*Basis van deze groep nog steeds populaire zeemansver

halen is het verslag van de reis van Willem Ysbrantsz. 

Bontekoe naar Indië van 1618 tot 1625. Het reisverslag is 

meermalen herdrukt - met het copyright lijkt nogal eens 

gesjoemeld te zijn - en vaak voorzien van een stel neven

verhalen , waarin vaak de behouden terugkeer na een ramp 

het belangrijkste thema vormt. Ik ben eens op zoek gegaan 

naar de oudere uitgaven (voor 1800). 

Mijn computer spoorde zonder veel moeite 27 uitgaven 

op, waarvan 5 met het verhaal van Raven en naar men mag 

aannemen het verhaal van Pickman. In Hoorn trof ik nog 2 

uitgaven aan beide met het verhaal van Raven. 

Daaronder was: 

- Journae/ o~e Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost
Indische reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. 
Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saken hem 
daar in weder-varen: Begonnen den I 8 Decemb. 1618 en 

vol-eynt den 16. Novemb. 1625 
Waer bij gevoeght is het Journae/ van Dirck Albertsz 

Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschie

denissen; op veel plaetsen verbetert, en een groot deel 

vermeerdert mitsgaders met meer kopere platen als 

voor desen gedruckt. (T' Utrecht By Lucas de Vries, 

Boeck-verkoper in de Snippe-vlucht 1655.) Hieruit 

komt het onderstaande verhaal. 

Een zeer goede heruitgave van de laatste tijd is die welke 

verzorgd werd door Piet Boon en uitgegeven bij Uitgeverij 

Pirola in 1989. 

De meeste uitgaven zijn geïllustreerd met houtsneden of 

kopergravures, maar het verhaal van Pickman niet. (HWS) 
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Volgt hier het verhaal: 

Een seecker Schipper van Hoorn ghenaemt Pieter Janz. 

Pickman; (nu eenighe Jaren overleden / sijn vaert meest 

hebbende op Yerlandt, Schotland en die gewesten /by velen 

wel bekent door sijn practijkl van 't Geschut2 te vissen op 

de kust van Yerlandt, van de gheblevene3 Spaensche sche

pen van 't jaer 15884) ist gebeurt soo hy met een schip vol 

DeelenS van Dronten6 uyt Noorwegen quam in 't Jaer 

1616, dat hy in sijn Vaerwater na7Yerland varende met een 

groote Calmte of stiltes verviel9 by een groote Klip 1 O of 

kleyn Eylandtje / en alsoo zy door de stroom vast nae de 

klip toe dreven /vreesden zy daer op te drijven / waeren 11 

derhalven ghenootsaeckt de Boot uyt te setten12 en het 

Schip voort te boeghseeren 13/ om alsoo deselve mis te 

drijven 14.Voeren oock aen de selfde Klip om Eyeren / maer 

daer aen comende komt daer een Man voor den dagh/ 

waer door zy al-te-mael seer verbaest inde boot vielen/ en 
al schoon 15 de Man gheweldigh riep en wenckte / roeyden 

weder nae boordt / setten de boot weder in 't Schip 16 / 

vreesden dat daer eenighe Banditen of Rovers op waeren 

/ verlanghden seer nae windt / ondertusschen setten haer 

de stroom soo gheweldigh nae de Klip toe / dat zy de 

boodt weder moesten 17 uyt-setten en boeghseerden het 

Schip van de Klip af / de Man die zy op de klip ghesien had
den/ stont vast 18 en en weysde en wenckte / bewijsende 

door waer-schijnelijcke teyckenen / verleghen 19 te wezen 

/ viel op sijn knyen / de handen te samen naer haer toe. Sy 
onder malkander20 beraetslaegden wat sy souden doen 

/ ofsy daer nae toe souden varen ofniet ende alsoo sy ver

scheyden swarigheden vreesden / waeren haest van voor

nemen21 daer niet heen te roeyen / ondertusschen weys

de / wenckte en badt de selfde Man / en deedt al wat 

mogelijck was / om hulpe. Sy22 eyndelijck door de groote 

waerschijnelijkheyt en mede-dogen overwonnen zijnde, . 

roeyden daer na toe / quamen by de klip / maer kosten23 

door de groote steylte daer niet aen comen / den Man 

wenckte en sey dat sy aan de andere kant souden roeyen 

/ daer was het lager / 't welck sy deden / quamen daer aen 

/ en by hem / hy viel voor haer neer / daer haer24 dacht 

het herte te breken door medelijden / siende daer een 

Mensche soo ruygh en ongedaen25, dat het schier26 geen 

mensch en geleeck / was by nae swart van honger / koud' 

en ongemack / was soo ingevallen en mager dat tusschen 
hem en de doodt niet veel onderscheyt en27 was. Sy sagen 

daer gheen of weynig schuyl-plaets om een Mensch voor 

regen / koud- of hitte te beschermen / daer en was loof2B 

noch gras op / was enckel steen / daer waren eenige bor

tjes of stucken van Luycken tegen malkander aengeset / 
daer hy tusschen kroop als hy hadde willen slapen29. Sy 
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l Bde eeuwse kaart van Fred rik de Wit Verz. Archiefdienst Westfr. Gem. Hoorn. Links /er/and, rechts Schotland 

namen hem in de Boot / voeren30 met hem aen boort / 

zijnde in 't ondergaen van de Son / datelijck3 I quammer 

een doorgaende koelte32 / daer verschrickte elck over de 

onghedaenheydt van desen Man / was Schots of Engels

man, sy vraechden hem hoe hy daer op ghecomen was / en 
hoelangh hy hem daer op onthouden33 hadde. Doe beg

ost34 hy haer sijn ellende te verhalen / en seyde: Het is ont
rent35 een Jaer gheleden dat ick met een Veer~berck36 van 

Engelant na Dublin in Yerlant soude varen / dat een 

Fransche Zee-roover ons nam en plunderden / en hiel ons 

eenighe dagen by hem, wy baden37 en versochten met alle 

beleeftheyt onse ontslaginghe38 / maer kost daer toe niet 
resolveren39 / eyndelijck stacker40 geweldige storm en 

onweder op / en alsoo die langh aen-hiel soo liet hy ons 
eyndelijck varen / of veel liever drijven41 / dewijl het geen 

Vaer-baer weer en was42 / sagen gestadigh de doodt voor 

onse ooghen / hadden doe43 liever in sijn scheepken 

geweest / alsoo met onse Bercke het gewelt des Zees over 
gegeven te wesen / dreven allenghskens44 tusschen 

Schotlandt en Yerlant door na de ruyme Zee45 / op Godts 

genade qualijck versien van alle nootdruft46 / eyndelick 

geen reeckeninghe gemaeckt hebbende47 als t' samen 

door de Zee verslonden te worden / geraeckten wy aen 

dese klip / onse Berck of Scheepken stiet stucken / wy 
gheraeckt / en/met ons beyden / alsoo wy maer met ons 

tween waren te landt /en de plaets oversiende oock om 
dat wy niet geberght48 hadden / dachten dat wy geluckkigh 

souden geweest hebben / soo wy door de Zee ons leven 
ge-eyndight hadden. Hier was goede raedt met ons dier49 

/ stonden en sagen malkander bedroeft aen / hadden te 

drincken noch te eten nog sagen gheen middel om een

mael daer van te komen evenwel haelden wy noch eenig

he planckjes en stucken houts van ons gebroocken 

Schipken op de klip / stelden die teghen malkander aen 

(ghelijck ghy die nu noch gesien hebt) om een schuyl te 

hebben.Wy vingen eenige Meeuwen/ die pluckten wy /en 

myn Macker hadd' een Mes daer vilden wy die mede / 

drooghden die wat in de Son ofWint/en aten die soo raeu 
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op. Met de dranck hadden 't quaetst I hadden dickwils in 

verscheyden dagen geen vers Water I maer alst reghende 

soo bleefhet Water in de kuylen en grippelsSO vande Klip 

staen I en dat was onse dranck I maer alsoo de klip kleyn 

was I gebeurden het vaeck/ alst wat stormde ofwaeyde I 
dat het water over de gantsche Klip heen stoof I 't welck 

het water dat in de grippels stondt I soo brack maeckte I 
dat het onbequaem om te drincken was. I Daer quamen 

altemet eenighe Zee Robben op de Klip I [wy] deden 

groote vlijt om een of eenighe daer van te dooden I om 

soo wat voor-raet tegen de winter te hebben I maer alsoo 

wy geen geweer of gereetschap hadden I moesten wy 
dickwyls daer van voor-loopenS 1 I soo gheweldigh quamen 
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de ouden op ons toe setten52 I eyndel ijck sloegen wy daer 

noch eenighe van doodt/die wy oock vilden en met onse 

Mes ontweyden53 I en lieten die van ghelijcken in de Windt 

of Son wat droogen om die wat te sparen en oock om dat 

het ons beter te eten was. Hoewel wy daer in sulcken 

droefheydt waren I dat het ons verdroot langher te leven 
/ soo was het doe54 noch blijschap en BruyloftSS I heb

bende doe noch gheselschap I heu l56 en troost aen mal

canderen I by dattet daer nae met my wiert I want doe wy 

omtrent ses weken daer op geweest waeren doe verloor 

ick mijn Macker I 't welck mijn droefheydt en pijn soo ver

dubbelde / dat ick van I weemoedigheydt57 en verbaest

heydt meende te sterven. Hier stondt ick alleen I yder kan 

wel dencken (al en seyd ' ick niet) hoe ick te moed waer. 

Door wanhoop en vertwijffelinghe my in Zee te werpen I 
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dat en leet mijn gemoet niet58 I en mijn kruys my van den 

Hemel op-geleyt te dragen I scheen onmoghelijck I nu 

schreyden ick dat ick in tranen dacht te smelten I dan 

suchten ik I dat my de ziele scheen uyt het lijf te varen I 
maer wat wast, niemandt en hoorde my I maer nu bevind' 

ick dat Godt my verhoort heeft. De Schipper vraeghden 

hem onder alle I hoe hy sijn Macker verloor /Ja I seyde hy 
I dat en weet ick niet I door sieckte is hy niet ghestorven 

I des avondts waeren wy noch by malcanderen en des 

morghens miste ick hem / en heb hem noyt weer gesien I 
Of hy door mismoedigheyd59 hem zelven als hoopeloos 

verdronken heeft I dan of hy I Droomende I of anders 
onnose 160 verongheluckt is / en weet ick niet / maer mijn 

naeste vermoeden is I dat hy was gegaen om Eyeren te 

soecken die aen de steylte van de Klippen in reeten en 

scheuren van de Meeuwen worden gheleyt I en dat hy 

onverhoets van boven neer is ghevallen . Het Mes had hy by 

hem I doe was ick geheel verlegen61 I want ick kon geen 

Robben (dat mijn meeste kost was) noch Meeuwen toe 

maecken om te eten. Armoede seytmen soeckt list I ick 

klopte een Spycker uyt een van de gheberghde houten I en 

die sleep ick door veel en menighvuldigh slijpen scherp I 
waer mede ick my doe kost62 behelpen. Op die maniere 

hebbe ick van die tijt af geleeft I met veel kommer I hert
seer63 en lijden ruym elf maenden langh. Verganghen win

ter hadt ick het soo quaedt alst diende64 om 't leven te 

houden I want de meesten tijt lagh ick op de Klip I als oock 

een groot deel van mijn Tentje I met snee bedeckt waer 

door ick belet worde om Robben en Meeuwen te vanghen 

I stack nae veel lijden en practiseerens65 een stockjen 

boven uyt mijn tentje met een stuckjen speek vande 

Robben daer aen vast gebonden I daer op gingen de 

Meeuwen sitten I en ick stack mijn handt van onderen I 
onder de snee van daen I greep haer I plucktense I en atse 

I kreegh ter nauwer noot soo veel I dat ick het leven 

behouden hebbe. Door desen hadde ick noch wel eenighe 

hope ghehadt/ dat Godt noch wel middel soude schaffen 
om my daer af te helpen / maer dewijl66 't soo langh duer

de I gaf ick de hoop op I maeckte reeckeningh67 om daer 

mijn leven te eyndigen I en nu heeft Godt u hier gevoert 

om my te verlossen I waer door ick hem eeuwigh loven en 

prijsen sal. 

In 't Schip wesende I spijsden sy hem een weynigh t ' 

seffens68 vreesden dat hy anders eten sou dat het hem 

qual ijck bequam I was gheweldigh Zee-sieck I 't scheen 

ofde man sterven sou I brachten hem te Dery69 in Yerlant 

aen Lant I daer hy na dat de saecke ruchtbaer was ghe

worden I veel schenckagien kreegh I en alsoo de Schipper 

sijn waren daer niet wel en wilde gelden70 I so seylde hy 

na Dublingh71 , daer leggende/ quam de Man van Derij tot 

Dublingh overlant reysen I sprack de Schipper daer noch 

aen I en na duysent bedanckinge scheyden hy van hem en 

reysden na huys I was een Man van ontrent tusschen de 

dertigh en veertigh Jaren 



1. Praktijk. Hier: gewoonte 

2. Pickman vist naar de bronzen kanonnen van vergane schepen. 

3. Gebleven schip: schip dat schipbreuk geleden heeft 

4. In 1588 rustte de Spaanse koning Filips Il een grote vloot, de 

Armada, uit om Engeland in zijn macht te krijgen. 

Deze vloot zou zich verenigen met een legermacht die klaar lag in 

Duinkerken. De legermacht zou door de vloot op de Engelse kust 

worden afgezet. De Armada werd door de Engelsen in het Kanaal vier 

maal aangevallen en tenslotte de Noordzee opgejaagd. Een Ne

derlandse vloot zorgde ervoor dat niemand de haven van Duinkerken 

in- of uitkon. De Spanjaarden moesten achter Engeland en Schotland 

om naar Spanje terugkeren, waarbJj bijna 1 /3 van de schepen op de 

r otsige kusten van Ierland en Schotland verging. 

5. deelen: gezaagde planken. 

6. Dronten:Trondheim in midden Noorwegen. 

7. na: naar 

8. stilte: windstilte 

9. vervallen: (door windstilte) op een plaats komen waar men niet wil 

zijn . 

10. klip: rots. 

11. Om herhalingen te vermijden liet men in 17e en 18e eeuwse tek

sten vaak kleine woordjes als 'hij, zij, het' weg. In plaats van "zij waren 

genoodzaakt" staat er dan 'waren genoodzaakt'. 

12. uitzetten: te water laten. 

13 . boegseren: het grote zeilschip met een kleine roeiboot voorttrek

ken. 

14. mis te drijven: te ontwijken. Het zeilschip wordt al roeiend om de 

rots heen getrokken. 

15. al schoon: hoewel. 

16. De meeste grote zeilschepen hadden in die tijd een kleine roei

boot op het dek staan. 

17. vervallen noot. 

18. vast: stil. 

19. verlegen: geen raad te weten 

20. malkander: elkaar 

21. haast van voornemen: zeer dicht bij het voornemen 

22. Met zij worden de leden van de bemanning van Pickman bedoeld. 

23.kosten: konden 

24.haer:hen 

25. ongedaan: lelijk (Woordenboek Nederlandse Taal) 

26. schier: bijna 

27. 'niet en'. Heel oude vorm van 'niet'.Vergelijk het Franse ne . . . pas. 

28. loof: gebladerte van bomen 

29. hadde willen slapen: wilde slapen 

30. noot vervallen. 

31. datelijck: dadelijk 

32. koelte: lichte wind 

33. hij hem (= zich) daarop onthouden hadde: zich had opgehouden 

(WNT) 

34. doe begost: toen begon 

35. ontrent: omtrent, ongeveer 

36. veer-berck: een berk of bark (WNT) die voor veerdiensten tussen 

Engeland en Ierland werd gebruikt. 

37. baden, verleden tijd van bidden: dringend verzoeken 

38. ontslaghinge: vrijlating 

39. kost daer toe niet resolveren: kon daartoe niet besluiten 

40. stacker: stak er 

41 . Het verschil tussen drijven en varen is, dat men bij varen zelf zijn 

koers kan bepalen, bij drijven is men aan de kracht van de golven en 

de wind overgeleverd. 

42. dewijl het geen vaarbaar weer en was: omdat het weer niet zo was 

dat er nog gevaren kon worden 

43 . hadden doe: waren toen 

44. allenghskens; zeer geleidelijk 

45. De zeeroof vond waarschijnlijk ergens in de Ierse Zee plaats, ten 

zuiden van het eiland Man. De Fransman zeilde daaop noordwaarts. 

De man dreef via het North Channel naar de Atlantische Oceaan (de 

ruime zee) . Hij kwam tenslotte terecht op een van de ontelbare 

eilandjes voor de Schotse kust. Pickman nam wel een grote omweg 

vanuit Noorwegen naar Nederland, maar misschien wilde hij nog 

kanons opvissen. 

46. nootdruft: nooddruft: meest noodzakelijke levensmiddelen 

47. geen rekening gemaakt hebbend: niets anders verwachtende 

48. gebergt: geborgen: alles wat nog bruikbaar is van een gestrand 

schip halen 

49. dier: duur 

50. grippels: greppels 

51 . voorlopen: weglopen 

52. de ouden . . . toezetten: kwamen de oude dieren op ons af. Om hun 

jongen te beschermen. Ze waren slechts in staat jonge dieren tè van

gen. 

53. ontweien: van de ingewanden ontdoen 

54. doe: toen 

55. de man overdrijft wat. Blijdschap en bruiloft: plezier aan alle kan

ten. 

56. heul : hier troost 

57. weemoedigheid: hier verdriet 

58. Dat leet mijn gemoed niet: daartoe was ik niet in staat. 

59. mismoedigheid: neerslachtigheid. 

60. onnozel: hier bij toeval 

61. verlegen: hier onthand 

62. kost: kon 

63. kommer en hartzeer: verdr iet en veel verdriet. Door met twee 

verschillende woorden hetzelfde begrip aan te geven wordt de 

betekenis ervan versterkt. 

64. zo kwaad als het diende: zo slecht dat ik maar net in leven kon blij-

ven 

65. practiserens: uit te denken, te verzinnen 

66. dewijl : omdat 

67. rekening: aan het eind van zijn leven, dat nu volgens hem nabij was, 

moet hij als een goed christen de balans van zijn goede en slechte 

daden opmaken om zich straks tegenover God te kunnen verant

woorden 

68. tseffens: tegelijk 

69. Dery: Derry of Londonderry (Iers Doire). stad in het noordwes

ten van Noord-Ierland, nu vlak bij de grens met de Ierse Republiek 

70. gelden: te gelde maken of verkopen. Dit is dus de reden van de 

aanwezigheid van een Nederlands schip in de buurt van Ierland. 

71 . Dubling: nu Dublin (Iers: Baile Atha Cliath). Hoofdstad van de Ierse 

Republiek aan de Ierse oostkust" 
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Bedreiging eerste schil deel 2 

In het kwartaalblad nr. 4 van december 1999 wordt onder de 

titel "Bedreigingen in de eerste schil" (blz. 171 e. v.) melding 
gemaakt van een aantal verontrustende ontwikkelingen in het 
gebied dat direct grenst aan de binnenstad: de eerste schil. Zo 
dreigen, behalve de voormalige stadsboerderij Meta ( 18 7 6) en 
de villa Schermeroord ( 1925), belangrijke (school) gebouwen 
als zeer karakteristieke elementen uit het gebied te verdwijnen. 
Hoorns bestuurscollege wordt verzocht zich tot het uiterste in 
te spannen om de genoemde panden te beschermen. Plaatsing 
op de monumentenlijst is daartoe een eerste vereiste. In een 
enkel geval is aan Oud Hoorns verzoek gehoor gegeven. 
Ondertussen gaan de bedreigingen echter onverminderd door. 
De voormalige r.k. VGLO aan de Joh. Poststraat lijkt al niet meer 

te redden, een betreurenswaardige zaak. 
Oud Hoorns bestuursleden hebben sinds november 1999 niet 
stilgezeten. Zij hebben de destijds gesignaleerde problematiek 
bij herhaling, formeel en informeel, aangekaart. Vaak gericht aan 
dovemans oren. Het gemeentebestuur blij~ stil, te stil, vinden wij. 
Ook erelid Albert de Graaf, net als de vereniging, sterk voor
stander van het behoud van het geringe aantal gebouwen van 
moderne bouwkunst in Hoorn, gee~ voortdurend, mondeling en 

schri~elijk, blijk van zijn verontrusting. Zo schreef hij begin janu
ari een brief aan het bestuur die, met zijn toestemming, hier
onder onverkort is opgenomen. 

Hoorn, 9 januari 2001 Eikstraat 37 
Bestuur Vereniging Oud Hoorn 

Dames en Heren, 
Twee berichten in ons locale dagblad jagen mij schrik aan. 
a.Locatiedi recteur Bommerson van het Atlascollege 
Bontekoestraat vertelt dat dit complex ingrijpend moet 
worden verbouwd wegens nieuwe onderwijsinzichten. 
Wordt het te duur, dan maar ergens een geheel nieuwe 
school. Het behoeft geen nadere uitleg dat het monumen

tale voorgebouw, in prachtige neo-renaissancestijl, jaren
lang werkterrein van onze oprichter J.C. Kerkmeijer ten 
offer zal vallen aan deze verbouw/nieuwbouwwoede. 
b.Het eens gerenommeerde Parkhotel aan het Achterom, 
thans in gebruik bij biljartvereniging Horna, moet het leven 
laten voor een te bouwen complex op de locatie Oude 

Schouwburg. 
Ook hier hebben we te maken met een voornaam monu
mentaal pand met een prachtige gevel. 

Ik stel het op prijs wanneer Oud Hoorn, nu in een vroeg 
stadium wetend wat er gaande is, krachtig stelling neemt 
tegen deze intenties van stadsverloedering. 

Op zijn minst kan in het kwartaalblad heftig stelling wor
den genomen in de geest van blad tweede jaargang no. 1, 
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maart 1980 en jaargang zes, no. 4, dec. 1984, om niet te 
spreken van jaargang 7 no. 1 april 1985. Aan zoete plaatjes 
op de omslag is naar ik meen in dit tijdsgewricht geen 
behoefte. Van het op de voorjaarsledenvergadering 2000 
geïntroduceerde lobbymodel zie ik niets terecht komen! 
Dan nog dit: Ik acht het een schande dat de Waterschaps
panden zijn verkwanseld en dat onze Monumentendienst 
nu weer wordt gehuisvest in de uitgewoonde stallen van 
Rentrée aan de Pakhuisstraat. De dienst zelve heeft enorm 
waardevolle gegevens. Daarnaast denk ik aan het met veel 
zorg samengestelde stadsarchief van Leo Hoogeveen, 

waarvoor het Waterschapshuis alle faciliteiten voor zorg
vuldig bewaren en opbergen biedt. Genoemde documenta

tie kan nu wegkwijnen op de een of andere rotzolder. Pleit 
u naar vermogen eens voor een huisvesting deze dienst 
waardig, met alle faciliteiten die daarbij horen. Wat stelt 
monumentaal Hoorn nog voor? 
Met dank voor uw aandacht, 
Albert de Graaf, erelid Oud Hoorn 

Alberts brief is in de bestuursvergadering van januari bespro

ken. De conclusie was dat het een goede zaak zou zijn wanneer 
de in de brief aangesneden problemen in een breder verband 
opnieuw en formeel onder de aandacht van Hoorns bestuur

ders zou worden gebracht. 
Daartoe werd een brief opgesteld die hieronder onverkort is 
opgenomen. De inhoud van de brief laat onverlet dat Oud 
Hoorn zal blijven strijden voor de instandhouding van het 
gemeentelijke monument Achterom 53, tot op de dag van van
daag het voorname pand van de biljartvereniging Homo. 
Overigens gaan wij ervan vanuit dat het huidige onderkomen 
van Hoorns Monumentendienst aan de Pakhuisstraat een tijde
lijke oplossing is voor de ruimtenood ten stadhuize. En toch: het 
idee om het gehele VOC gebouw aan de Pakhuisstraat een cul
tuurhistorische bestemming te geven, verdient op zijn minst een . 

onderzoek naar de haalbaarheiQ daarvan. Oud Hoorns bestuur 
hee~ wat dat betre~ reeds oriënterende gesprekken gevoerd 
met het Westfries Genootschap en de Nederlandse Genea
logische Vereniging, afdeling Koggenland. 

College van B & W van Hoorn 
Postbus 603 
1620 AR Hoorn 

Geacht college, 
Hoorn, 28januari 2000 

Hoorn is landelijk bekend door zijn monumenten. Het 
unieke karakter daarvan kan niet genoeg worden bena
drukt. In het pleidooi om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage uit de z.g. kanjerregeling, gebruikt u regelmatig het 
argument dat de stad niet gestraft mag worden voor haar 



zorgvuldig monumentenbeleid van de afgelopen jaren. 

Terecht, vindt ook de Vereniging Oud Hoorn. Desondanks 

is er alle reden om op dit moment aan de 'monumentale' 

bel te trekken. 

Het is ons te stil rond beoogde ontwikkelingen in het ge

bied Draafsingel - Johan Messchaertstraat - J.D. Pollstraat. 

De bedreigingen gaan echter onverminderd door. Is er 

sprake van stilte voor de storm in dit gebied aan de oost

zijde van de stad dat steeds heviger onder druk staat door 

functieveranderingen en verkeersontwikkelingen? 

Oud Hoorn is verontrust en houdt haar hart vast. On

danks formeel en informeel, overleg blijven uw reacties 

. veel te afwachtend en terughoudend. Onzekerheid en dus 

onduidelijkheid troef! Uit niets blijkt dat u echt pal staat 

voor de bescherming van dit uit oogpunt van monumen

tenzorg en stedebouw unieke stadsbeeld. Nog in 1984 ver

nietigde de slopershamer de karakteristieke gebouwen van 

de Rijkstuinbouwwinterschool aan de Bontekoestraat. 

Geen monumentale status, niet beeldbepalend, niet beho

rend tot het beschermd stadsgezicht en toch .. . heel 

Hoorn jammerde. Krokodillentranen achteraf. Waar ande

re steden en dorpen dergelijke juweeltjes van moderne 

bouwkunst koesteren en beschermen, daar verloor Hoorn 

het prachtige gebouw van de RMTS: markant in uitstraling 

én in functie . Dreigt deze ontwikkeling zich te herhalen aan 

het begin van de éénentwintigste eeuw? Daar hoeven we 

niet bang voor te zijn, zeggen sommigen. De geest van de 

tijd is volkomen veranderd. Kijk bijvoorbeeld naar het 

Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn of naar het groeiend aan

tal panden dat op de gemeentel ijke monumentenlijst wordt 

geplaatst.Wat die laatste ontwikkeling betreft, het zal u niet 

verbazen dat Oud Hoorn daar bijzonder mee ingenomen 

is. Maar wat staat er in het Kwaliteitsplan? Op blz. 53 lezen 

We: "De schoollocatie op de hoek van de Johan Mes

schaertstraat en de Draafsingel leent zich goed voor een 

herinrichting met appartementen. Een ondergrondse par

keergarage ten behoeve van de binnenstad kan hier onder

deel van uit maken. Het beeldbepalende hoekpand zal in de 

plannen behouden blijven". 

Niets over de schoolgebouwen die in het verlengde daar

van gelegen zijn aan de Johan Messchaertstraat 1 en 3 en 

Schoollocatie hoek Draafsingel en joh. Messchaertstraat 

die dateren uit 1923 en 1933. Zij zijn oorspronkelijk ge

sticht voor "het openbaar uitgebreid lager onderwijs ... 

gelegen aan den toegangsweg naar de Rijkshoogereburger

school", aldus het raadsbesluit van 1921. De drie, in meer

dere opzichten samenhangende schoolgebouwen, zijn ont

worpen door de toenmalige gemeente-architect Jakob Fa

ber. In hun bouwstijl en in hun markante ornamenten 

(waaronder zeer bijzonder metselwerk) vinden we de 

neerslag terug van de opvattingen over scholenbouw in het 

eerste kwart van deze eeuw. Echter, niet alleen vanwege 

hun schoonheid en hun historische betekenis verdienen 

deze gebouwen bewaard te blijven. Ook vanuit stede

bouwkundig oogpunt is hun behoud noodzakelijk. Juist 

door de huidige strakke, lage, en op de kop fraai afgegrens

de opzet, kan deze mooie entree tot de binnenstad, samen 

met de woonbebouwing aan de overzijde en de onlangs 

gerevitaliseerde bomen, de rustieke uitstraling behouden 

zoals beschreven in het Kwaliteitsplan. Dit stadsbeeld, zo 

majestueus afgesloten door het in neorenaissancestijl op

getrokken schoolgebouw van het Atlas College (locatie 

OSG West-Friesland), vraagt met klem om actieve be

scherrning. Overigens, ook de mogelijke modernisering van 

deze locatie maakt deel uit van onze gevoelens van ver

ontrusting. 

Benadrukt moet worden dat het hier gaat om het totaal

beeld van een uniek ensemble van karakteristieke gebou

wen waaruit geen enkel element mag worden verwijderd . 

Het gebied vormt thans monumentaal en stedebouwkun

dig, qua uitstraling en beleving, een organisch gegroeide 

eenheid. Oud Hoorn voelt zich wat dit betreft gesterkt 

door de opvattingen van de Monumentencommissie zoals 

die zijn verwoord in het verslag van de vergadering van 15 
juni 2000. Onder punt 7 van dat verslag lezen wij : "De 

commissie is van mening dat de objecten (Draafsingel 37 
en J. Messchaertstraat 1) vanwege de architectuur- en cul

tuurhistorische waarden in aanmerking komen voor plaat

sing op de gemeentelijke monumentenlijst. Daarbij wordt 

aangetekend dat ook de derde school aan de noordzijde 

van de Joh . Messchaertstraat in aanmerking komt voor 

plaatsing. Ook in de redengevende beschrijvingen wordt er 

op gewezen dat de panden deel uitmaken van een rij van 3 

scholen. De scholen vormen een stedebouwkundige een

heid". (einde citaat, onderstreping door Oud Hoorn). 

En, om wat ons betreft daar geen misverstanden over te 

laten bestaan, in deze rustieke toegang passen geen par

keerfaciliteiten met dubbel grondgebruik, zoals het Kwali

teitsplan wil. In het vertrouwen dat het uw vaste voorne

men is om in bovenstaande kwestie spoedig duidelijkheid 

te verschaffen en ons daarover zult informeren, onderte

ken ik, namens het bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Drs.A.G.F. van Weel, Voorzitter 

C.c. naar de leden van de monumentencommissie en de 

pers. 
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Bestuursmededelingen 

Ledenwerfactie: Een nieuwe eeuw voor 
Oud Hoorn 
In het vorige kwartaalblad trof u, ingeniet, twee kaarten aan 

waarmee u nieuwe leden voor de vereniging kon opgeven. 

Als beloning stond daar de inmiddels vermaarde Monu

mentenkalender 2001 van de gemeente Hoorn tegenover. 

Tientallen leden hebben gebruik gemaakt van deze aan

trekkelijke mogelijkheid om in het bezit te komen van de 

fraaie kalender. Maar het kan altijd beter. De beheerders 

van het Oost-Indisch Pakhuis hebben ons verzekerd dat er 

nog voldoende kalenders zijn om opnieuw een oproep te 

doen een nieuw lid aan te melden. Bij deze dus: u bewijst 

de vereniging een bijzonder goede dienst wanneer u met 

behulp van de kaarten uit het kwartaalblad van december 

2000 nieuwe leden aanmeldt; de kalender als tegenpresta

tie is u van harte gegund. Maar nog belangrijker: hoe ster

ker de vereniging, hoe krachtiger haar stem doorklinkt bij 

de dames en heren politici ! Monumentaal Hoorn is uw 

steun waard. 

In de bestuursvergadering van februari is het besluit geno

men om een speciale wervingsfolder te ontwikkelen. Hier

mee zal het offensief om leden te winnen in Hoorns nieu

were wijken worden ingeluid. De folder zal aansluiting 

zoeken bij de reeds geplande stadswandelingen. Er is im

mers geen betere manier om de historische binnenstad te 

leren kennen. De eerste wandeling is de Wallenwandeling 

op vrijdag 18 mei a.s. 

Betaling van de jaarlijkse bijdrage 
Ledenadministrateur John Lamers is er naar vele inspan

ningen in geslaagd om de jaarlijkse acceptgirokaart waar

mee u uw lidmaatschapsgeld betaalt drie maanden eerder 

uit te reiken dan u gewend was. U ontving de kaart reeds 

bij het kwartaalblad van december. De leden hebben op 

een bemoedigende wijze gereageerd op deze verandering: 

begin februari was een groot deel van de contributiegelden 

reeds ontvangen. Onze hartelijke dank daarvoor. 

Het bestuur wil de leden die nog geen kans hebben gezien 

om hun jaarlijkse bijdrage te voldoen, oproepen om zo 

spoedig mogelijk het lidmaatschapsgeld van minimaal 

f 45,- over te maken. Een financieel gezonde basis staat 

borg voor vele verenigingsactiviteiten. En, hoe groter het 

aantal verenigingsactiviteiten, hoe breder het Oud Hoorn

geluid wordt uitgedragen. 

Voorjaarsledenvergadering: 1 7 april 200 1 
Met dit kwartaalblad rolde ook de uitnodiging voor de 

voorjaarsledenvergadering van dinsdagavond 17 april bij u 

in de bus. Naast de gebruikelijke agendapunten, graag spe

ciale aandacht voor het agendapunt: 'Rondvraag'. Evenals 
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tijdens de voorjaarsvergadering van 2000 zal opnieuw vol

doende tijd worden ingeruimd om het gesprek met de 

leden aan te gaan. 

U zult begrijpen dat het bestuur zich graag goed voorbe

reid op de antwoorden. Vandaar dat wij u vragen om uw 

bespreekpunten uiterlijk zaterdag 7 april schriftelijk in te 

dienen bij het Oost-Indisch Pakhuis. 

Stadsarcheologe Tosca van der Walle (zie foto) is gevraagd 

om na de pauze opening van zaken te geven over de jong

ste opgravingsresultaten in de stad. Nu door de economi

sche groei sterk gesleuteld wordt aan Hoorns stadsbeeld, 

zijn de opgravingsmogelijkheden talrijk: onder de Reno

panden, onder het Winstontheater, onder de voormalige 

brandweerkazerne om maar een paar voorbeelden te noe

men. Ondanks de sterke uitbreiding van haar beschik

baarheid en die van de vrijwilligers, moest een extern 

Archeologisch Projectbureau worden ingehuurd om de 

vele opgravingsactiviteiten onder de Renopanden en de 

brandweerkazerne binnen de beperkte tijd te voltooien. 

Hopelijk is mevrouw Van der. Walle in staat meer te ver

tellen over de bodemschatten onder het Winstontheater. 

Toen we haar uitnodigde voor de voorjaarsledenvergade

ring bleek dat zij geblesseerd het bed moest houden. 

Zekerheid omtrent haar optreden was op dat moment dus 

niet te verkrijgen. Daarom is ook contact gezocht met het 

Archeologisch Projectbureau Jacobs & Burnier. 

Schoonmaker(s) voor het grotere werk 
In het reguliere overleg met de dames beheerders van het 

Oost-Indisch Pakhuis heeft het bestuur nogmaals zijn grote 

waardering uitgesproken voor de wijze waarop de afgelo

pen jaren inhoud en vorm is gegeven aan de functie van het 

verenigingsgebouw. Zonder de grote inzet en betrokken

heid van Diana van Hoogen en Joke van Tartwijk was dit 



onderkomen nooit zo gaan leven als nu het geval is. Er is 

bijzonder veel energie en tijd gaan zitten in deze ontwik

keling, soms wel eens iets te veel. Bravo ! 

Er blijven wensen over. Op de dagen dat het Oost-Indisch 

Pakhuis zijn deuren voor het publiek heeft open gesteld, 

kunnen de vrijwilligers niet ook nog eens grote schoon

maak-activiteiten uitvoeren op de 2e, 3e en 4e verdieping. 

Het bestuur begrijpt dat hier zo nu en dan extra helpende 

handen uitkomst moeten bieden. Vandaar deze oproep. 

Bent u bereid en in staat om een paar keer per jaar te hel

pen bij 'de grotere schoonmaak', neemt u dan contact op 

met de vereniging, tel. nr. 0229 - 273570. 

Bangert en Oosterpolder 
De in Hoorns laatste 'open' gebieden geprojecteerde 

woningbouwontwikkelingen, zijn in de bestuursvergadering 

van januari besproken. Er is reden om aan de bel te trek

ken, hoe fraai verwoord en ontworpen de plannen ook lij

ken. Het bestuur heeft het college van B & W met klem 

gevraagd alles in het werk te stellen om de historische 

structuren in het gebied te handhaven. Die structuren zou

den uitgangspunt moeten zijn bij de verdere ontwikkeling: 

originele verkavelingspatronen, kreekr uggen met lintbe

bouwing en bescheiden verbindingen daartussen. Met 

name de geplande dwarsverbinding onder de veelzeggende 

naam Strip dient kritisch te worden beschouwd, zeker 

omdat deze drukke verbindingsweg erg dicht bij de 

Barmhartige Samaritaan aan de Westerblokker is gepland. 

Deze rijksmonumentale stolpboerderij in het voormalige 

dorp Blokker dateert volgens het gebeeldhouwd deurkalf 

uit 1659. Haar veelkleurige afbeelding prijkt nota bene 

pontificaal op de voorzijde van Hoorns Monumenten-

. kalender 2001. 

Oud Hoorn heeft aangedrongen op een z.g. Cultuur 

Historische Effect Rapportage en alleen die rapportage te 

gebruiken als uitgangspunt bij de verdere planontwikkeling. 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
Onlangs werd in de raadszaal van de gemeente een infor

matiebijeenkomst gehouden over de denkbeelden en plan

nen inzake de realisering van een Regionaal Historisch 

Centrum aan de Blauwe Berg in Hoorn. Tijdens die avond, 

die georganiseerd werd door de Archiefdienst zelf, heeft 

het bestuur van Oud Hoorn uiting gegeven aan zijn grote 

teleurstelling over de keuze van de locatie. Oud Hoorn 

was en is van mening dat een Regionaal Historisch Cen

trum goed bereikbaar moet zijn gelet ook op de leeftijden 

van de doelgroep en bij voorkeur in of nabij de oude bin

nenstad moet zijn gesitueerd. 

Ooit heeft de gemeente de kans gehad om de panden van 

drukkerij Noord-Holland te kopen: qua constructie, qua 

ruimte, qua bereikbaarheid met het openbaar vervoer en 

qua locatie nabij de binnenstad een ideale gelegenheid voor 

zo'n centrum. Een jammerlijk gemiste kans. Dat was trou-

Trapportaal met tegelversiering in de voormalige katholieke 
mulo-school 'Sint Aloysius', Onder de Boompjes 18 

wens ook de opvatting van archivaris, de heer Brieffies. 

Het bestuur heeft zich aangesloten bij een breder initiatief 

om te komen met ideeën en wensen inzake de inrichting 

van het Regionaal Historisch Centrum. Zo is schriftelijk 

aangedrongen op grote lees/schrijftafels met comfortabele 

stoelen, instelbare verlichting, veel stopcontacten voor 

laptopaansluitingen, kopieerfaciliteiten met zelfbediening, 

readerprinters voor microfiches en microfilms. Daarnaast 

is een goede toegankelijkheid van de archivalia bepleit. 

In navolging van andere archieven is voorgesteld om een 

z.g. gebruikersraad in te stellen. Oud Hoorn is gaarne be

reid daarin zitting te nemen onder het motto: wie zelf 

meedenkt, zal eerder tevreden zijn met de resultaten. Het 

is ook een goed moment om een handvest op te stellen 

zoals beschreven door de Vereniging voor de Docu

mentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen. 

Monumentencommissie 
Het was een beetje feest tijdens de laatste commissiever

gadering. Noord-Holland had een dag tevoren uit de zoge

noemde Kanjerregeling in totaal bijna 45 miljoen gulden 

gekregen van staatssecretaris Van der Ploeg. Behalve de 

ruim 15 miljoen voor de PRUP-gemeenten (Provinciaal 

Restauratie Uitvoerings Programma) Den Helder, Pur

merend en Beverwijk, ontvingen nog 8 gemeenten geld 
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voor de restauratie van monumenten: Alkmaar (Kapel

kerk),Amsterdam (Beurs .van Berlage en de kerk H.H. Mar

telaren van Gorcum), Enkhuizen (Zuiderkerk), Haarlem (St. 

Bavokerk), Hoorn en Zaanstad (Essencefabriek Polak en 
Schwarz). Hoorn ontving bijna 3,5 miljoen voor de restau

ratie van het dak van de Noorderkerk en de sluis en brug 

aan het Kleine Oost. Daarmee was Hoorn , op Amsterdam 

na, de enige stad die voor twee monumenten geld kreeg 

toegewezen. De 8 genoemde gemeenten zijn zogeheten 

budgethoudende gemeenten die hun geld rechtstreeks van 

het rijk krijgen en daardoor niet voorkomen in het PRUP. 

De verwachtingen om in de volgende ronde subsidie te 

krijgen voor de restauratie van de zeezijde van de Hoofd

toren, zijn hoog gespannen. 
Onze vertegenwoordigers in de commissie hebben het 

voorstel om het gebouw van de voormalige katholieke 

mulo-school, genaamd 'Sint Aloysius ' met bijbehorende erf

scheiding en fietsenstalling op de monumentenlijst te plaat

sen, van harte ondersteund. In het verenigingsblad van 

december 2000 is op blz. 150 een artikel gewijd aan dit 

schoolgebouw aan Onder de Boompjes 18. Ook het inte

rieur verkeert nog grotendeels in de originele staat. Het 

pand dateert uit 1935 en is van algemeen belang vanwege 

zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde . Het is 

opgetrokken in de stijl van de late Amsterdamse School en 

geldt als een karakteristiek werk van de Hoornse archi

tect J. Verberne. 
Oud Hoorn heeft verzocht om het karakteristieke pand 

Nu nog de firma We/kers op de hoek Gouw/Gedempte 
Turfhaven 

van de firma Welkers op de hoek Gouw - Gedempte 

Turfhaven op de gemeentelijke monumentenlijst te plaat

sen. Er komt een onderzoek naar het belang van dit mar

kante pand dat binnenkort wordt verlaten. De familie 

Welkers heeft de panden Gouw 33, 33 rood, 35 ongeveer 

een eeuw in gebruik gehad. 

De commissie adviseerde positief over de monumenten

verordening 2001. Daarin is onder andere opgenomen dat 

het verboden is een beschermd gemeentelijk monument te 

beschadigen, te vernielen of af te breken. 
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Oud Hoorn werkt mee 
Het bestuur heeft positief gereageerd op een verzoek van 

de Stichting Kaap Hoorn Vaarders. De vereniging neemt 

voor het bedrag van tweeënhalfduizend gulden 100 exem

plaren af van de bewerking van het verslag van Schouten en 

Lemaire. Eenzelfde bedrag is beschikbaar gesteld voor een 

publicatie over Orgels in Hoorn. 

De vereniging ontving via de heer Koos Groot een oud 

foto/kaartenalbum dat afkomstig was van mevrouw A.B. 

van Rossum-de Boer uit Bilthoven. Alle afbeeldingen -

waaronder fraaie interieurfoto's anno 1920 - zijn gefoto

kopieerd onder andere ten behoeve van de publicatie over 

het pand Nieuwstraat 18. 

Een zeer unieke aanbieding: 1 O jaar Hoorn 
oh ja 
Sinds 1991 is op initiatief van de toenmalige VVV Hoorn 

jaarlijks een beeldverslag verschenen "van mensen en din

gen die voorbijgingen" onder de titel Hoorn oh ja. De 

toenmalige samenstellers Cees Franke, Herman Lansdaal 

en Hans Schipper hebben toen waarschijnlijk nooit 

bevroed dat hun boekwerkje zou uitgroeien tot een bege

renswaardig kleinood waarnaar steeds meer Horinezen 

aan het begin van ieder jaar naar uitzagen. 

Aanvankelijk stond ook Oud Hoorn nogal sceptisch tegen

over de continuïteit en de historische betekenis. Maar 

vanaf 1993 sponsorde de vereniging de uitgave en zat er 

een vertegenwoordiger van de vereniging in de redactie. 

Onlangs werd door de trotse initiatiefnemer Hans 

Schipper het 1 Oe exemplaar overhandigd aan wethouder 

Schaper die de zieke burgemeester verving. 

In tien jaar tijd is Hoorn oh ja, een beetje oneerbiedig 

gezegd, uitgegroeid tot de Velius van onze tijd: in de beel

den en in de kroniek komen de gebeu rtenissen van het 

afgelopen jaar nog een keer langs. Hoe ouder de boekjes, 

hoe waardevoller zij uit historisch oogpunt zijn. 

In het Oost-Indisch Pakhuis (tel. 0229 - 273570) is de vol

ledige reeks van 10 jaargangen Hoorn oh ja in een 

beperkte oplage - nog zo'n 25 complete series - voor

radig. 

De vereniging biedt de complete reeks van alle 10 jaar

gangen aan voor de prijs van f 99,50 

De winkelwaarde van de boekjes, voor zover deze nog 

verkrijgbaar zijn, ligt ongeveer 50% hoger. 

Laat deze unieke kans niet voorbij gaan ! 



MJEN VJRAAGT ON§ 

Dit keer ontving ik slechts één brief met een reactie op eer
der ingezonden ingezonden materiaal. Ik heb daarnaast nog 
één geschikte foto in portefeuille en een klein album, zodat 
we wat deze afievering betre~ nog wel vooruit kunnen. Maar 
wanneer er geen nieuwe opnamen ingestuurd worden, moet 
ik aannemen, dat er geen probleemfoto's meer zijn of dat er 
geen belangstelling voor deze rubriek meer bestaat. En dat 
zal dan het einde van deze rubriek betekenen. 

Hoe mooi het begon . 
Het einde van deze rubriek in het kwartaalblad. Ik kan niet 

aannemen, dat dat de bedoeling van de trouwe lezers er

van kan zijn. Het begon zo mooi vijftien jaar gelden met 

een foto van 4 lutherse dames in de Be jaargang. Keert 

daarom allen uw schoenendozen met oude foto's om, slaat 

het stof van vergeelde foto-albums, raadpleeg neven, nich

ten, betovergrootvaders en achterkleinkinderen en het 

moet dan vreemd lopen, wil daar niet een mooie foto uit 

tevoorschijn komen. U kent zo langzamerhand de spelre

gels uit het hoofd: de foto's moeten wel duidelijk genoeg 

zijn voor een afdruk in deze rubriek en de mensen op de 

foto's moeten een zekere bekendheid hebben genoten in 

het Hoornse stadsbeeld. Dus denkt u er wel aan: het gaat 

in deze rubriek om mensen, niet om gebouwen of land

schappen. Goed, ik wacht het af. Voor vandaag een brief 

over de restauratie van "de Oude Rosmolen", een foto van 

een katholieke korfbalclub en een klein album over de 

katholieke meisjes VGLO-school 

Restauratie en katholieke korfbalclub 
De enige brief die ik ontving, kwam van de heer Tangeman 

uit de Siriusstraat. Hij vertelt iets over de restauratie van 

de " Rosmolen" naar aanleiding van de foto op blz. 161 in 

het vorig nummer (jrg. 22, nr. 4). Nadat hij van 1943 tot 

1946 de timmermansopleiding op de ambachtsschool had 

Afb. I: Gezelschap bij 'Oude Rosmolen' 

H.W Saaltink 

gevolgd kreeg hij in 1950 een baan bij " baas Kaat" als leer

ling-timmerman. Hij werd als hulpje aangesteld van Gerrit 

Jonker, vader van Kees van de tegelhandel uit Wognum, 

voor mij volkomen onbekende figuren. Maar ik ben ook 

niet zo bekend met de mensen uit de Hoornse bouwvak

kerswereld. Tangeman heeft een groot deel van de kozijnen 

van de " Rosmolen" vernieuwd. Genoemde Gerrit had 

nogal moeite met een paar lateien (horizontale draagbal

ken boven ramen en deuren) die met zeer fraai houtsnij

werk versierd waren. Gelukkig konden ze daarvoor een 

gedetineerde in de "Krententuin" (Penitentiaire inrichting 

op het Oostereiland) vinden, die het snijwerk voor hen tot 

ieders tevredenheid uitvoerde. 

De heer Tangeman leverde mij vier namen van de groep 

voor de zojuist gerestaureerde " Rosmolen". Ik kan mij niet 

voorstellen, dat er niemand onder onze lezers is, die geen 

van de overige in bontmantels en dikke winterjassen gehul

de notabelen en horecamensen kent. Om het zoeken te 

vergemakkelijken heb ik nog een schetsje (afb. 1) gemaakt 

en verzoek u mij aan de nog ontbrekende namen te hel

pen. 1-3. onbekend. 4 en niet 3 Kerkmeijer. 5 en niet 4 No

teboom. 6. onbekende dame. 7 (?) aannemer Kaat. 8. on

bekend. 9. burgemeester Canneman. 10 t/m 18 onbekend. 

De heer Tangeman maakt een fout, waarschijnlijk omdat de 

heer die wat op de achtergrond staat naast het verkeers

bord, niet meetelt, hoewel hij in een bijgevoegde schets wel 

in de nummering is opgenomen. Maar 4 is onmiskenbaar 

Kerkmeijer en zijn linker buurman zonder twijfel Note

boom. Kaat ken ik niet, hij kan dus 7 of 8 zijn. Van u graag 

het verlossende woord en de namen van de onbekenden. 

De enige foto die ik nog in voorraad had, was een mooie 

oude opname uit de verzamel ing van mevr. Thierens

Schneider (afb. 2) Volgens een potloodaantekening op de 

achterzijde is dit een R.K. korfbalclub gefotografeerd omst

reeks 1922. Ik heb de korfballers en -balsters genummerd 

op een schetsje (afb. 3) . 

Bekend zijn de volgende 

namen: 13.Theo Conijn (van 

de drogisterij op de 

Gedempte Turfhaven?) 15. 

Jeanne Rupert. 19. Jo Koop. 

20 Annie Rupert. 

Van u graag de namen van 

de 22 anderen. 

Katholieke VGLO 
Dan de katholieke VGLO

school uit 1954. Het was de 

tijd waarin de zuilen van ons 

maatschappelijk bestel nog 

ri jk bloeiden. Onderwijs, 

sociale zorg, verenigingsle

ven en de media waren in 

33 



Afb. 2: R.K. Korfbalclub 

Afb. 3: Schets van R.K. Korfbalclub 

ons lieve vaderland gesplitst in een rooms-katholieke, een 

protestants-christelijke en in een neutrale zuil. Het was 

niet zo vreemd dat die zuilen er waren, maar wel dat de 

maatschappij ondanks hun aanwezigheid redelijk goed 

draaide. Men verdroeg elkaar en als het nodig was werkte 

men samen. Natuurlijk kocht een christelijke mevrouw 

haar kleding in een christelijke zaak en aten de katholieken 

alleen brood, dat uit een katholieke oven kwam. Maar de 

overheid was neutraal. De katholieke agent greep christe

lijke boeven in de kraag en de christelijke brandweerman 

bluste ook katholieke brandjes. 

In Hoorn was wel een VGLO-school maar die was open

baar, dat wil in dit geval zeggen niet aan een protestants

christelijke of katholieke levensovertuiging gebonden en 
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dus voor katholieke jongeren 

ongeschikt. iedere zuil wilde 

eigen onderwijsinstellingen heb

ben. Kinderen moesten niet wor

den opgevoed in een omgeving 

met waarden die ze van huisuit 

niet kenden. De protestants

christelijke zuil had ook graag 

wel een eigen school gehad , maar 

dat was bij gebrek aan een vol

doende aantal leerlingen niet 

mogelijk en dus gingen de chris

telijke leerlingen noodgedwon

gen naar de openbare VGLO. Het 

VGLO (VoortGezet Lager 

Onderwijs) kwam voort uit het 

door de Duitse bezetter in de 

oorlog opgezette 7e en Be leer
jaar1. In Hoorn had de Irene-

school in de Muntstraat zo'n 7e 

en Be klas. In een later stadium 

werden in een aantal gemeenten 

na de oorlog zelfstandige scholen 
voor VGLO opgericht. Voor het 

openbare onderwijs gebeurde 
dat hier in het leerjaar 1955/56, 
de nog bescheiden Katholieke 

variant werd in de eerste helft 

van de jaren vijftig op poten 

gezet. Ondanks de naam ontwik

kelde zich hetVGLO ook wat het 

lesprogramma betreft tot een 

zelfstandige onderwijsvorm en 

was het niet langer een verleng

stuk van het Lager Onderwijs. 

De zelfstandige openbare VGLO 

verhuisde naar het gebouw aan 

de westzijde van het Kerkplein 

waarin daarvoor de industrie

school voor meisjes was geves

tigd, kwam per 1 januari 1960 in 

het schoolgebouw aan de Messchaertstraat en werd in 

1960 opgenomen in de Prisma-scholengemeenschap. Het 

onderwijs aan de deze school begon met een overbrug

gingsjaar voor alle leerlingen. Een deel ging daarna naar de 

HBS voor een ander deel was de VGLO eindonderwijs. De 

Openbare variant slaagde erin de opleiding voor het 

staatsexamen kleuterleidster aan de school te verbinden. 

De katholieken kregen hun eigen VGLO voor meisjes2 in 

het midden van de jaren vijftig. De eerste steen voor het 

gebouw in de wat schrale stijl van die tijd aan de Johannes 

Poststraat (nog even en het komt op de gemeentelijke 

monumentenlijst) werd gelegd door deken Van der Meer 

(afb. 4). op dinsdag 23 maart 1954. Ik heb de foto meèr 

opgenomen als voorbeeld van het rijke Roomse leven, 



Afb. 4: Eerste steenlegging R.K. VGLO-school 

Afb. 5: Koken met de zusters 

zoals dat in die tijd in Hoorn nog 

voorkwam, dan om het puzzeltje 

van wie is wie. Deken Van der 

Meer met zijn bonnet en superplie, 

de Zusters van Liefde, die het 

onderwijs verzorgden op de ach

tergrond, de architect en de beide 

aannemers, alles wijst op de plaats 

die de katholieken in het zich uit

breidende Hoorn gingen innemen. 

De beide andere foto's, genomen 

tijdens de opening een klein jaar 

later op 2 februari 1955 laten iets 

zien van het onderwijs dat er gege

ven werd. Uit de waslijst aan vak

ken die er gegeven werden blijkt, 

dat men alle richtingen voor de 

leerlingen open wilde houden, 

zowel naar het lager beroeps- als 

het middelbaar onderwijs, maar 

dat men ook degenen wilde van-
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Afb. 6: Handenarbeid VGLO-school 

' ) 
~ 

Afb. 7: Schets handenarbeid RK VGLO-schoo/ 

gen voor wie deze school het einde van de schoolopleiding 

was. De onderwijskundige staf bestaande uit vijf religieu

zen, de zusters Eugène, Alidia, Brigitta, Rosalie en 

Werenfrida en een mevr. De Graaf moesten bekwaam zijn 

in huishoudkunde, typen, lezen, tekenen, geschiedenis, aard

rijkskunde, Frans, Engels, administratie, kunstgeschiedenis 

en handenarbeid, gymnastiek en reidans, muziek en zang, 

koken en naaien, natuur- en warenkennis en liturgie. 

Ik heb twee van de vakken eruit gehaald: koken (afb. 5) en 

handenarbeid (afb 6). Van afb. 6 voeg ik nog een schetsje 

met nummers (afb. 7) toe. Graag van u de ontbrekende 
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namen. Ik heb mezelf bij het geven van bijzonderheden erg 

moeten inhouden en zie daarom uw reacties uit het rijke 

Roomse leven met belangstelling tegemoet. 

1. De hier gegeven informatie over hetVGLO heeft betrek

king op de Openbare vorm die op enkele onderge.schikte 

punten van de Katholieke vorm afwijkt. Met dank aan de 

heer Van Zoonen die mijn kennis op dit gebied belangrijk 

aanvulde. 

2. Het katholieke onderwijs was in die tijd nog bijna geheel 

gescheiden in jongens- en meisjesscholen. 



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, 
In het artikel "Het wapen van Hoorn" (kwartaalblad nr. 4, 

2000) komt de schrijver tot de onontkombare conclusie 

dat de eenhoorn symbool staat voor Jezus Christus. 

Interessant, maar volgens mij .niet juist. 

.De associatie dat de eenhoorn centraal staat voor Jezus 

Christus is een oude middeleeuwse gedachte en staat m.i. 

in schril contrast met de tijdgeest van eind l 6e en l 7e 

eeuw. Ik vraag mij daarom af waarom een progressieve, 

gematigde en intelligente stad als Hoorn gebruik zou 

maken van zo'n ouderwets gedachtengoed en waarom zij 

Jezus Christus zou uitbeelden als een paard met een gei

tensik en met de hoorn van een bepaald soort walvis op 

z'n kop. Naar mijn idee niet waarschijnlijk. 

Waarschijnlijker: eind l 6e eeuw had ook Hoorn kennis 

gemaakt met de Renaissance. Er was o.a. een Latijnse 

school waar men de klassieke talen Latijn en Oudgrieks 

studeerde en waar men zich richtte op de humanistische 

geleerdheid. Men had veel respect voor de Griekse en 

Romeinse beschaving waarin vele mythologische dieren 

w.o. de eenhoorn, werden beschreven. Naar het voorbeeld 

van de klassieke kunst en literatuur werden wereldse on

derwerpen in de beeldende kunst gebruikt. Welk ander 

'sprekend' fabeldier komt er in deze context voor de stad 

Hoorn meer in aanmerking dan de eenhoorn? Bovendien 

stond in de gedachtengang van toen de eenhoorn symbool 

voor dapperheid, edelmoedigheid, galantheid, eerlijkheid, 

openlijkheid en een juiste rechtspraak. Dit zijn m.i. de 

eigenschappen waar ook de stad Hoorn uitdrukking aan 

wilde geven door als schildhouder de eenhoorn te gebrui

ken (Zie ook: wapenschilden van het Verenigd Koninkrijk, 

Schotland, Canada en zo'n vijftig andere Europese steden 

w.o. Brielle, relatie met Hoorn?) 

De stad Hoorn heeft na 1572 vele malen aangetoond over 

bovengenoemde eigenschappen te beschikken. Enkele 

voorbeelden: 

- Na 1572 werden diverse Katholieke burgers van Hoorn 

beschuldigd van verraad tegen het 'Geuzenbewind' en 

dit kreeg het karakter van een heksenjacht. De stad 

Hoorn sprong in de bres voor deze burgers met het 
risico dat men zelf ook van betrokkenheid werd ver

dacht. 

Hoorn heeft zich diverse malen bij het toenmalige gezag 

van het Noorderkwartier beklaagd over de erbarmelij

ke omstandigheden van de grotendeels katholieke boe

renbevolking. 

Hoorn probeerde een eerlijke rechtsgang (naar de 

maatstaven van destijds) te bewerkstelligen voor al haar 

burgers. De banpalen (te zien bij Schardam, tussen 

Ursem en Avenhorn en Westwoud) met bovenop een 

eenhoorn gaven het rechtsgebied van de stad Hoorn 

aan. 

- etc, etc. 

Dat de dienstdoende bisschop van Utrecht ook twee een

hoorns in zijn wapen had is m.i. toeval. Hoorn moest niets 

hebben van het oude gezag, maar ook over het nieuwe 

gezag was men niet tevreden. Men vaarde een redelijk zelf

standig, dapper, edelmoedig, eerlijke, rechtvaardige koers. 

De eenhoorn staat symbool voor deze humane eigen

schappen en dat wilde men er ook mee uitdrukken! 

Jaap van Hillo 

Repliek 
Op de kritiek die J. van Hillo, waarvoor mijn dank, op mijn 

artikel (Het wapen van Hoorn, gepubliceerd in Oud 

Hoorn, 1 5 december 2000) levert, heb ik het volgende te 

zeggen. 
Het grootste probleem dat ik heb met de kritiek van de 

heer Van Hillo is zijn typering van Hoorn. Hij schetst een 

geromantiseerd, l 9e eeuws beeld van de stad. Hoorn zal 

ongetwijfeld aan het einde van de l 6e eeuw lucht hebben 

gekregen van de Renaissance, uw Latijnse school lijkt dat te 

bewijzen. Maar, let wel , dit gedachtengoed was alleen bij de 

elite van Hoorn bekend. Het merendeel van de Hoornse 

bevolking kon immers niet lezen en schrijven. Dat was nor

maal in Nederland tot en met de 18e eeuw. Uw kenschet

sing van Hoorn als een "progressieve, gematigde en intelli

gente stad," lijkt mij daarom te weinig kritisch. Overigens 

zou ik niet weten hoe je deze drie zogenaamde eigen
schappen zou kunnen bewijzen; de drie voorbeelden die u 

noemt, vind ik niet overtuigend. 

Wat ik eerder denk is dat Hoorn aan het eind van de 16e 

eeuw deed wat elke stad die volkomen afhankelijk was van 

de handel deed: het varen van een gematigde koers (denk 

aan het poldermodel). Alleen dat zou het voortbestaan van 

de handel waarborgen en dus de stad veilig stellen. De 

koers die Hoorn voer, moet je zien vanuit een pragmatisch 

oogpunt en niet zozeer vanuit de Renaissance. Ik moet 

toegeven dat ik mijn stelling, de eenhoorn representeert 

Jezus Christus, te zwaar heb aangezet. Het lijkt eerder voor 

de hand te liggen dat het wapen van Hoorn op meerdere 
wijzen te interpreteren was: een (onbewust?) compromis 

tussen de diverse handeldrijvende religieuze groeperingen. 

Ton van Weel, Jr. 

De volgende brief werd geschreven naar aanleiding van de foto
puzzel 'Kent u Hoorn ook zo?' (dec. 2000, pag. 163 foto I) 

Geachte redactie, 
Zinspelend op de opmerking een aantal maanden geleden 

gemaakt: "oplossing vanuit de fauteuil vinden", kan ik zeg

gen dat ik nu bij het oplossen ook de deur niet uit hoefde. 
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Alleen voor het noteren van de huisnummers ben ik ter 

plekke gaan kijken. 

Bij het vaststellen van de plek op foto 1 waren de weer

spiegeling in de etalageruit en de mededeling "Hoornse 

rondje" voldoende. In de ruit zag ik een bakstenen muur 

weerspiegeld. Tegen de muur was een regenpijp aange

bracht en er tegenaan rustte een fiets. 

Ook mijn fiets zette ik in de eerste naoorlogse jaren vele 

malen tegen deze muur. Hierna liep ik naar de winkelbibli

otheek van de heer Bijhouwer, genaamd " Elck wat wils." 

Volgens mij was de bibliotheek gevestigd in het pand rechts 

van nr. 45. Op zaterdagen kwamen er boden van de diver

se bodendiensten met een rieten mand aan de arm in 

opdracht "lichte damesromans" lenen. De gekafte boeken 

met een R van realistisch op de rug oefenden op mij als 

schooljongen een magische aantrekkingskracht uit. Tot de 

boeken met een R behoorden o.a. de romans uit de serie 

Peyton Place. De bibliotheek van de heer Bijhouwer was 

niet de enige. Ook boekhandel Bakker had een bibliotheek 

met grijsgekafte zeer oude jongensboeken. Daar haalde ik 

boeken van Jules Verne, Stamperius (De drie Japen), De 

Vletter (Drie jongens en een oude schuit), C.Johan Kievit 

enz. 

Tevens haalde ik wat later boeken in de Parochiale biblio

theek, gevestigd op de hoek Ramen-Nieuwsteeg. De pui is 

nagenoeg ongewijzigd gebleven. De bibliotheek werd 

gedreven door twee zusters.Voordien werd er textiel ver

kocht maar door de textielschaarste in de oorlogsjaren 

werden er terwille van de voortzetting van de nering op de 

lege schappen uitleenboeken gezet. 

Toen in de vijftiger jaren op de Rode Steen de Openbare 

Bibliotheek werd geopend ging ik terstond daarheen. De 

winkelbibliotheken verdwenen daarna langzaam uit het 

beeld. 

Ik weet dat het bovenstaande sterk doet denken aan het 

leesgedrag van Maarten 't Hart in Maassluis in zijn jon

gensjaren, maar ik wilde deze herinnering opkomend bij 

het aanschouwen van foto nr. I hier toch even kwijt. 

Bij het zien van het pand op foto nr. 4 komen herinne

ringsbeelden uit de zestiger jaren boven. Een toen meer 

bekende Horinees Jopie Soering had hier zijn werkplaats. 

Hij laste hier rompen van pleziervaartuigen in elkaar. Ik zie 

hem nog buiten bezig naast de werkplaats staande naast 

zo'n roestig casco. 

Vermiste Hoornse vliegenier 
De redactie ontving van de hieronder genoemde mevrouw 

Conijn een brief waarin zij nadere informatie vroeg over 

de in de laatste wereldoorlog vermiste vliegenier Jan 

Peetoom. Dit verzoek deed zij naar aanleiding van een 

advertentie in het ons verder onbekende tijdschrift van 

oorlogsveteranen "Checkpoint Charlie" . Deze advertentie 

was daar geplaatst door de heer A. Diepenhorst, een 

vriend van Jan Peetoom. De redactie heeft tevergeefs ge

tracht in verbinding te komen met de heren A. Diepen-
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horst en P. Peetoom.Wij verzoeken u daarom indien u over 

waardevolle informatie beschikt, contact op te nemen met 

de redactie, p/a H.W Saaltink, Italiaanse Zeedijk 26, 1621 

AH Hoorn, tel. 0229-210319 of rechtstreeks met mevr. 

Conijn. 

Brief: 
Rotterdam, 9-1-2001 

M.H. 

Omdat "Tante Pos" de December aflevering van " Oud 

Hoorn" vermoedelijk in een verkeerde brievenbus had 

laten zakken, heb ik vorige week naar u gebeld, of ik een 

aflevering alsnog kon krijgen en die heb ik al de dag na mijn 

telefoontje van U ontvangen en daarvoor mijn dank. 

Omdat U daar extra porto op moest plakken, stuur ik U 

de onkosten in zegels. Dank voor de extra moeite. 

Tevens sluit ik een copie bij, dat met het veteranen blad 

komt, wat mij aansprak, omdat in mijn herinnering de fami 

lie Peetoom korte tijd op de Drieboomlaan heeft ge

woond. Wij vernamen toen, dat Jan Peetoom als vermist 

was opgegeven. Ik heb genoemde heer Diepenhorst ge

vraagd, of ik deze copie aan U mocht sturen. Ik weet niet 

of het iets is voor Oud Hoorn en of U dit wel wil. Omdat 

adres en telefoonnr. er bij staan geef je veel privacy open

baar en genoemde heer is naar ik begreep ook rond de 82 

of 83 jaar. 

Maar ik vond het een vraagje aan U wel waard, want nu ik 

zelf oud ben (81 ), weet ik, dat je zo teruggrijpt-naar alles 

wat geweest is. Mijn hart ligt toch ook nog voor een deel 

in Hoorn, mijn geboortestad, en daarom ben ik blij met het 

prachtig verzorgde blad, ik geniet er altijd van en kijk er 

naar uit, als ik het weer kan verwachten 

Mocht U mij over bijgezonden copie willen bellen, mijn 

telefoonnummer is 010-4803942 

Voor U allen de beste wensen voor 2001 en misschien 

hoor ik nog eens een stem door de telefoon uit Hoorn. Ik 

wacht af en de acceptgiro is vanmorgen naar de bank 

gegaan. 

Met veel oneindelijke groeteA van, 

Nel Conijn-Duivens, Merxveld 60 3085 PM Rotterdam 

Advertentie in Checkpoint Charlie 4P 1 7 

A. Diepenhorst vraagt zich al jaren af, hoe het zijn vriend 

Jan Peetoom, die destijds in Hoorn woonde, is vergaan. 

Beiden werden op 10 mei 1940 ingedeeld bij de SROML te 

Haamstede, waarna Peetoom vanuit het Zeeuwse 

Scharendijke naar Engeland ging. Hij zou bij Noorwegen 

zijn neergeschoten. 

Wie heeft meer informatie? Reacties:A. Diepenhorst. (Het 

leek de redactie beter het adres van de heer Diepenhorst 

zonder zijn toestemming niet bekend te maken.) 



Foto:W Nannings. Nadat in de 'Hoornsche Courant' van 11 januari 1874 werd bekend gemaakt dat B&W van Hoorn de Oosterpoort 
wilden laten slopen, kwam er op 20 januari 1874 een brief van de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek het slopen 
van de poort nog even uit te stellen. Na veel overleg en gereken, door een rijkssubsidie en door een gi~ van de ingezetene mr. D. van 
Aker/aken werd het in 18 7 6 mogelijk te gaan restaureren. Bij deze restauratie onder leiding van de in Hoorn woonachtige architect 
A.C. Bleijs, is het toen nog houten traptorentje, rechts, verdwenen, zodat het alleen door middel van een ladder mogelijk was bij de 
bovenwoning te komen. Een gevaarlijke toestand! Pas in 1913 werd er een nieuw, stenen traptorentje gezet. De foto is dus tussen 
1877 en 1913 gemaakt 

Vermist portret 
Mevr. AL. Meyer-Kortebos, Cannenburg 10, 1081 GX 

Amsterdam, tel. 020-6441257 mist het reliëfportret van 

haar vader, dokter H.P. Kortebos, in de jaren dertig chirurg 

en enig specialist in het ziekenhuis "De Villa" aan de 

Draafsingel. 

Het portret van Kortebos vertoont wat uitvoering betreft 

een zekere overeenkomst met het portret van de heer 

Stumpel dat in het vorige nummer van het kwartaalblad 

door Frans Zack besproken werd (p. 167). Of het ook een 

produkt van Kerkmeijer is, is niet bekend. Het portret 

heeft gehangen in het voorportaal van het ziekenhuis, dus 

niet in het zusterhuis met de leeuwen. Kort voor of tijdens 

de ontruiming van het ziekenhuis "De Villa" op 13 decem

ber 1967 is het portret meegenomen door de heer P. 

Krom, burgemeester van Abbekerk en bestuurlid van "De 

Villa". De gezondheidstoestand van de heer Krom is der-

mate slecht, dat hij niet in staat is te zeggen waar het por

tret zich bevindt. Volgens de familie van de heer Krom 

bevindt het stuk zich niet in hun bezit. 

Indien u weet welke kunstliefhebber dit kunstwerk van de 

hand van de oprichter van "Oud Hoorn" aan de muur 

heeft hangen of het stilletjes op zolder heeft opgeborgen, 

kan contact opnemen met de redactie of met mevrouw 

Meyer. 

Geachte heer, 

Ik geniet altijd van uw kwartaalblad Oud Hoorn die mijn 

zuster Willy Spel af en toe opstuurt. Ik zit al 36 jaar in het 

westen van Canada, maar Hoorn trekt toch altijd. Ik vond 

een foto van de Oosterpoort in mijn kast toen ik ging ver

huizen. Ik zend de foto naar u. Misschien dat u hem kunt 

gebruiken. Ik weet niet hoe oud de foto is. (Zie foto) 

W. Nannings, Po. box 5, Hazelton BC,VOJ 140, Canada 
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Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke Monumenten
commissie en andere instellingen waarin Oud Hoorn-bestuurs
leden zitting hebben: 

I maart 2001 

ABC 
Planuitvoering rond Karperkuil vordert gestaag. Brand

weergarage gesloopt. Ruimte gemaakt voor het plan van 

Vandenhove: een huurappartementencomplex van de 

Woningstichting Hoorn. 

De stichting wil nog dit voorjaar beginnen met de bouw 

van 47 huurappartementen, gegoten in een revolutionaire 

totaalvorm. De welstandscommissie vraagt regelmatig 

doch steeds tevergeefs naar het laatste ontwerp. 

Archeologisch onderzoek resulteert in vondst resten van 

scheepshelling en bewoning uit begin l 7e eeuw. 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 

bestrijdt het voornemen om een bouwvergunning te ver

lenen. 

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-
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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 . 

Achterstraat 2 
Verbouwplan voor kantoorruimte en woningen 

Appelhaven 8 {beeldbepalend) 
Plan voor verbouwen van de woning: woning wordt tevens 
gesplitst. 

Baatland 
Oud Hoorn streeft naar een historisch onderzoek van 
deze oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Breed 
Straat veranderd ingrijpend bij blik in zuidelijke richting: de 

nieuwe schouwburg kondigt haar komst fors en imposant 
aan. 

Claes Molenaarsgang 
Bouw van zes appartementen, uitmondend op de Vee
markt, 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 Scher

meroord ( 1925) te behouden en te plaatsen op de ge

meentelijke monumentenlijst. Sportschooleigenaar spreekt 

met projectontwikkelaar over mogelijkheden en behoud. 



Draafsingel 
Oosterpoort zelf behoeft een snelle onderhoudsbeurt. De 
brug naar de Oosterpoort verkee rt in ernstige staat van 

verval. De restauratie van dit rijksmonumentale complex is 

geraamd op één komma zeven miljoen. 

Dubbele Buurt 22 
Plan voor wijzigen voorgevel. 

Gouw 33 
Firma Welkers verlaat het markante pand op de hoek van 

de Gedempte Turfhaven. Hoe zal de nieuwe huurder met 

dit pand omgaan ? Oud Hoorn heeft gepleit voor plaatsing 

op de gemeentelijke monumentenl ijst. 

Grote Noord 14 

Realisering restaurant 

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 voor het middenpand. Het pand op nr. 6 is verkocht en 

wordt betrokken door een Hoorns advocatenkantoor. 

Oud Hoorn acht verkoop een zorgelijke ontwikkeling. 

Pand nr. 2 is verhuurd aan het Affichemuseum. 

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

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

Rode Steen 10) "gerund" door geestelijk en lichamelijk 

gehandicapten. 
Hulde voor de Stichting Stadsherstel die dit project bouw

kundig uitvoert. 

Hoofdtoren (rijksmonument) 
Plan voor restauratie zeezijde en dak. 

Pas in de 2e helft van 2001 ontstaat meer duidel ijkheid 

omtrent de financiering. 

Hoofd 
Wanneer wordt begonnen met de breed gedragen verso

bering van deze historische plek in het havengebied? 

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 S 1 
Pand verkeert in volstrekte staat van verval. Een schande in 

het stadsbeeld. 

Italiaanse Zeedijk S S 

Bouwen van een nieuwe woning. Bescheiden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd . 
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Jeudje 

Concept-bestemmingsplan gepresenteerd en alweer de 

art. 19-procedure gebruikt. 
Opnieuw zeer merkwaardig handelen van de gemeente 

Hoorn: bouwvergunning verleent op 7 februari alvorens de 

uitgangspunten en de BRO art. 10 reacties zijn geformu

leerd en gewogen. Het bouwplan omvat 100 eengezins

koopwoningen, 40 koopappartementen en 20 huurappar

tementen. De ondergrondse parkeergarage herbergt 340 

parkeerplaatsen waarvan er 120 bestemd zijn voor de 

koopwoningen. Op zich is het een goede zaak dat de oude 

structuur (plattegrond!) grotendeels terugkeert: het Jeudje 
blijft een straat. Op de hoek Pakhuisstraat/Vollerswaal is 

een woontoren 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 
Er ontwikkelt zich een gevarieerd en vriendelijk stadsbeeld 

dat in sommige delen, zeker qua kleurstelling, doet denken 

aan dat van Kopenhagen. 

Keern - hoek Provinciale weg 
Gemeentelijke aankoop van hoekpand bestemd voor de 

sloop. Zeer korte kraakactie. Pand zal plaats moeten 

maken voor voetgangers/fietserstunnel onder de 

Provinciale weg. 

Kerkplein 3 hoek Pieterseliesteeg 
beeldbepalend 
Plan voor wijzigen zijgevel. Aanvraag om monumentenver

gunning ingediend. 
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Kerkstraat 
Slechts één voorbeeld van de wildgroei aan dakkapellen in 

Hoorn. Staatssecretaris Remkes heeft als beleidsvoorne

men te komen tot een verruiming van het vergunningenvrij 

bouwen van dakkapellen, erkers en erfafscheidingen. 

Hiermee is het hek van de dam. Oud Hoorn vreest 

Belgische toestanden . Wie stopt deze liberale waan? 

Kleine Havensteeg 7 
Bouwplan ingediend voor 4 appartementen. 

Kleine Noord 
Noorderkerk: restauratie van het dak komt in zicht. Na 

toekenning van de subsidie moet het werk vóór 1 septem

ber 2001 zijn begonnen. 

Kleine Noord 3 S 

Plan voor interne verbouwing en wijziging voorgevel 

Kleine Oost 
Sluis is van eminent belang voor een goede waterbeheer

sing in de stad. Nu via de Kanjerregeling rijkssubsidie is 

toegekend verwachten de gemeente en het waterschap in 

maart met de werkzaamheden te kunnen beginnen.Voor er 

met het opbouwen van de nieuwe brug wordt begonnen, 

wordt er eerst archeologisch en bouwhistorisch onder

zoek gedaan op de plek 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. 

Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur benaderd om al te 

drastische ingrepen op deze kwetsbare en markante toe

gang tot de oude stad te blokkeren. Het antwoord op brief 

Oud Hoorn laat op zich wachten. 

J. Messchaertstraat 
Achter de voormalige Margrietschool - nu Horizon 

College - is een extra loca~ie 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. 

Zie ook de brieven in het artikel getiteld: Bedreigingen in 

de eerste schil: deel 2. 

Nieuwland o-z 
Kademuur vertoont scheuren. 

Nieuwe Noord 13 
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 her

bouwd; hoek Duinsteeg. Zijgevel oud. Inwendig oude con

structie. 

Er gaan geruchten dat de fastfoodketen 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/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten 

gewelf noodzakelijk. 

Nieuwstraat 1 3 en 1 S (rijksmonumenten) 
Meubelzaak gaat verhuizen. Nieuwe bestemming en exploi

tatie onzeker.Appartementen bovenin? Gemeente past op 

uw zaak! {Zie foto) 

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: ondertussen vallen de imaginaire toekomsti

ge uitbaters over elkaar heen. 

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 

geplaatst ten behoeve van het bouwplan Jeudje. 

Oude Doelenkade 
Exploitant restaurant bekleedde Hendrickje Stoffels met 

veel ongewenste toeters en bellen, tot in de avonduren aan 

toe. Een hernieuwd begin van Volendammisering ! 

Oude Doelekade 27 
Ons bereikte goede berichten van de nieuwe eigenaar 

over aanstaande restauratieplannen van het in 1901 in 

Jugenstilstijl opgetrokken chaletachtige pand van gemeen

te-architect J. van Reijendam. 

Pakhuisstraat 
De gemeente Hoorn zoekt nieuwe bestemming voor het 

vroegere VOC-pand. Oud Hoorn heeft positieve gesprek

ken gevoerd met het bestuur van het Historisch 

Genootschap, de Nederlandse Genealogische Vereniging 

afd. Koggenland en de Stichting Westfriese Fam il ies. 

Tijdelijk onderkomen voor het Bureau Monumentenzorg 

(een zeer flexibele gemeentelijke afdeling!), de afdel ing 

Kunst en Cultuur, de Stichting Oude Muziek Nu en de 

Stichting Stedenband Hoorn-Pribram. 

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

den door Oud Hoorn. 

Nieuwstraat 13 en 15 

43 



Voorgevel ontsierd door postbussen. Oorzaak: interieur

vandalisme. 

Oud Hoorn praat met de woningstichting over een aan

vaardbare oplossing. 

Stationsgebied 
Het noordelijk deel van dit gebied moet de moderne 

tegenhanger worden van de oude binnenstad, aldus de 

Structuurvisie Buitenstad. 

Stationsplein 
De telefooncellen van Telfort moeten worden verwijderd, 

volgens de gemeente. 

Truydemanhof (gemeentelijk monument) 
Dankzij de inzet van zowel de bewoners als de gemeente 

Hoorn en de Woningstichting Hoorn is dit seniorencom

plex grondig gerenoveerd. 

Visserseiland 
Oprukkende steenklomp richting kleinschalige gevelwand 

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

waarschuwd. 

In het Westfries Museum hangt als jongste aanwinst het 

olieverfdoek ( 1875) van Carl Fah ringer onder de titel: 

Visserseiland. Een kleurri jk trots werk dat meer symboli

seert dan vergane glorie van molenaars en vissers. 

Westerblokker 
Aartsengel Michaël 

kerkgebouw Heilige 

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. Molken boer ( 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 voo rmalige Witte Badhuis ver-
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loopt gezwind. Flin ke 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 achtergrond het historisch stadsgezicht. Die toezeg

ging is zij nooit nagekomen. 

Westersingel 6 
Fraaie karakteristieke dertigerjaren woning teruggekeerd 

in het stadsbeeld. In het vorige nummer abusievelij k ge

meld onder Lambert Meliszweg 18. 

Westfries Museum 

Het museum heeft sinds december 2000 een eigen luid

klok. De klok krijgt een functie bij een bruiloft of een ope

ningsactiviteit. 

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 te ruggebracht. Nu: hanggroepplek voor 

jongeren met overlast. 



Hoornse Schouw te water gelaten 

De HN 1 met op de voorgrond Bud de jong met hond 

Zaterdag 16 december 2000, de HN 1, een schouw uit 

1916, ligt op de scheepswerf Stofberg in Enkhuizen, klaar 

om te water te worden gelaten. In vier jaar werd het 

scheepje gerestaureerd in opdracht van de Stichting De 

Hoornse Schouw. 

Het ijzerwerk van de boot werd voor de helft vervangen 

en de vele klinknagels die daar voor nodig waren, zijn spe

ciaal in Engeland vervaardigd. Ook een 'nieuwe' motor 

werd geplaatst Op het Oostereiland in Hoorn waar de 

leden van de Stichting De Hoornse Schouw hun werk-

Enthousiaste aanmeldingen 
In het vorige kwartaalblad stond een artikel, "Voor Oud 

Hoorn het net op" waarin de mogelijkheden voor Oud 

Hoorn verkend werden om het Internet op te gaan. Een 

zoektocht langs vele informatiebronnen, waar de rijkdom 

van Hoorn op talrijke web-adressen, slechts mondjesmaat 

naar voren kwam. U vindt dit artikel on-line op het adres 

wwW.hoorngids.nl/oudhoorn Het bestuur van de vereni

ging plaatste daarom een oproep om te onderzoeken of er 

onder de leden belangstelling was om voor de vereniging 

een website op te zetten, te vullen en te onderhouden. 

Zo'n tien leden van de vereniging Oud Hoorn hebben zich 

aangemeld . In de maand februari worden de eerste organi

satorische stappen uitgezet. Gelukkig is er een enthousias

te mix van mensen onder de aanmeldingen. Zo zijn er 

mensen die graag teksten willen schrijven, mensen met 

vormgevingskwaliteiten, mensen met tijd, mensen die de 

historie van Hoorn kennen, mensen die teksten voor 
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plaats hebben, werd ondertussen hard gewerkt aan nieuwe 

zwaarden, roer en mast. Alle werkzaamheden moeten in 

goed overleg met de penningmeester gebeuren, want de 

Stichting is afhankelijk van giften van sponsors en dona

teurs. Mocht u sponsor of donateur willen worden om zo 

mee te helpen aan het behoud van enkele oude Hoornse 

vissersboten neem dan contact op met Martin Wilms, 

secretaris van Stichting De Hoornse Schouw, Postbus 

2378, 1620 EJ Hoorn of met Femke Uiterwijk, tel.: 0229-

210220. 

beeldschermgebruik willen samenvatten, ervaringsdeskun

digen op het gebied van het 'scannen' van tekst, beeld en 

negatieven. De afdeling techniek is nog niet zo sterk verte

genwoordigd, er is met name aanvulling wenselijk met 

mensen die de techniek beheersen om websites te maken. 

Als we de organisatie goed op kunnen zetten kunnen we 

met name voor het inbrengen van onze talrijke informatie

bronnen natuurlijk enthousiaste mensen toevoegen aan dit 

enthousiaste team. 

Het bestuur heeft Jan Floris bereid gevonden om de 

Internet-werkgroep van de vereniging te gaan coördineren. 

Het bestuur is daar zeer content mee omdat Jan binnen 

het onderwijs reeds enkele Internet-projecten entameer

de. Is dit wat voor u? Meld u aan dan bij het Oost Indisch 

Pakhuis, tel 273570, bij Jan Floris jaa.floris@quicknet.nl , 

tel 236935 of bij Frans van lersel, fvaniersel@hetgrote

oost.nl, tel. 217097. 
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Foto 1. 
In de Nieuwsteeg op nummer 45 treft 
u een modezaakje aan met onder de 
etalage de rij tegeltjes. In het boek 
"Hoorn, huizen, straten, mensen" zult u 
op de straatgeveltekening van de 
Nieuwsteeg dit pand zo niet vinden. De 
tekening geeft de situatie weer zoals ze 
was in 1944: in het midden een deur en 
aan weerszijden een etalageraam. Ook 
staat er bij de tekst dat de voorgevel in 
1905 is vernieuwd en dat komt wel 
overeen met de stijl van de tegeltjes. 
De voorgevel is dus mogelijk een keer 
helemaal verbouwd waarbij opnieuw 
gebruik is gemaakt van de oude tegels 
uit de Art Nouveau-tijd. Die zaten 
waarschijnlijk vroeger verdeeld onder 
de twee ramen. Ook de twee houten 
zuiltjes links en rechts in de gevel zijn 
gehandhaafd en de twee ertussenin zijn 
nieuw gemaakt, 
Op de tekening lopen de ramen tot de 
nog veel oudere puibalk. In de huidige 
gevel is het plafond verlaagd en de ra
men ook. 

Foto 2. Front Baanstraat 32-34 met 
doorkijk torentje Sint-Pietershof. Foto 
genomen vanaf de vluchtheuvel naast 
het Noorde"rplantsoen. Het torentje 
staat in de hoek van de binnenplaats 
van het Pietershof. Het dateert uit de 
tweede helft van de zestiende eeuw. In 
het torentje hangt een klokje met een 
randschrift: 
JHESUS MARIA ANNO DNI 
MCCCCCXXIX. Het klokje dateert 
dus uit 1529 en is misschien afkomstig 
uit de kloosterkerk die op de hoek van 
het Dal en de Spoorstraat stond en die 
in gebruik was bij de kruisbroeders die 
ooit op het terrein van het Pietershof 
leefden. Ook moet er omstreeks die 
tijd al een uurwerk geplaatst zijn. Er is 
sprake van nog twee klokjes die in de 
toren hebben gehangen. In de Tweede 
Wereldoorlog hebben de Duitsers de 
klokjes gevorderd. Een klokje kwam 
niet meer terug. De Vereniging Oud 
Hoorn schonk ter vervanging in 1950 
een nieuw klokje. 

Foto 3. Schuin tegenover het voormali
ge Doelengebouw aan de Achterstraat, 
eigenlijk tegenover de ingang naar het 
achterterrein bevindt zich het pand van 
de foto. Het huis staat daar een beetje 
eenzaam. De open plaats naast het 
pand is niet ontstaan na de brand zoals 
bij muziekhandel Moeskops. 
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Ooit werd het, verwaarloosd, opge
kocht door de Stichting Stadsherstel. 
Die heeft het laten opknappen en ver
volgens verkocht. Het geveltje heeft 
ook wel allure; een klokgevel met een 
rondlopend (voor bouwkunstcursisten 
een segmentvormig) fronton . Natuur
stenen krullen (voluten) op de hoeken 
en smeedijzeren muurankers.Al met al 
een karakteristiek geveltje. 

Foto 4. Mevrouw Nel van Doesburg 
schrijft dat ze deze foto moeilijk kon 
thuisbrengen. Maar al zoekend bleek 
het pandje aan de Gedempte Appel
haven te liggen, vlak naast het pleintje 
achter de Oosterkerk. Verder schrijft 
ze dat haar oom, melkboer Schouten, 
daar heeft gewoond en dat ze daar veel 
heeft gespeeld en ooit achter de 
Oosterkerk een sneeuwpop maakte. 

Ik herinner mij die plek en met mij de 
inzenders Jacq . Entius en de fami lie 
Semler als de werkplaats van Joop Soe
ring. Hij bouwde daar stalen roestkleu
rige casco's voor motorkruizers. 
Volgens "Hoorn, huizen, straten, men
sen" heeft J. Soering in 1962 een repa
ratiewerkplaats opgericht met lasin
richting en electromotor voor aandrij
ving van cirkelzaag en slijpsteen. Hoe 
het toen gesteld was met lawaai-over
last weet ik niet, want die cirkelzaag op 
dat staal gaf niet echt een gezellig 
geluid. 
Of het pand altijd zo'n werkplaats heeft 
gehad, weet ik niet zeker. In "Hoorn, 
huizen, straten, mensen" staat wel ver
meld dat D. Kaat in 1917 op die plek 
een autogarage met woning bouwt. De 
woning bevindt zich ook nog steeds 
achter de werkplaats, dus dicht tegen 
de Oosterkerk aan! 

Bij foto 5 heb ik het beeld wat gemani
puleerd zoals u ongetwijfeld gemerkt 
zult hebben. Het straatnaambordje 
"Nieuwendam" heb ik door onze 
vormgever laten verwijderen. 
Het pandje is een klein woonhuisje 
waarvan de voordeur met een bo
venlicht voorzien van een kleine le
vensboom in het pand ernaast is aange
bracht. Daar ging het mij even om. 

Omstreeks de veertiger jaren van de 
20ste eeuw woonde in dit pandje een 
zekere H. Zinger.Trouwe inzender Rick 
Singer weet te melden dat deze bewo
ner een ver familie lid van hem is uit de 
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z.g. Venhuizer tak. Hijzelf is van de 
Andijker Singers. maar dan met een S. 
Waarvan acte! 
Goede inzendingen kwamen van mevr. 
Nel van Doesburg- Thiemann, fam. H. 
Duin, de heer Jacq. Entius, mevr. M.G. 
Hemmer, moeder en dochter Marja en 
Meriam Kager, de heer G.M. Lampe, 
fam. C. en G. Lampe, fam. L. Luppens, 
mevr. M.C. Mes, mevr. J.C. Opmeer, 
mevr. A. Dol-Schellevis, fam. Semler, de 
heer Rik Singer, de heer J.F. Swagerman, 
de heer D.Tangeman, fam. Tober, mevr. 
Ria Westing, Henny en Myra Webster, 
de heer Arnold de Wolff en de heer J. 
Zwarekant. 

Een recordaantal van twintig goede 
inzendingen! 
Gelukkig zijn er toch altijd foto's waar
bij zelfs de meest doorgewinterde 
inzender uit zijn of haar stoel moet 
komen om de juiste oplossing te vin
den. 

De spoeling wordt steeds dunner, maar 
toch: de winnaar is geworden: mevr. 
Nel van Doesburg-Thiemann. 

De nieuwe foto's. 
Foto 1. 
Een pand met een werkplaats beneden. 
Het huis heeft niet veel ruimte om uit 
te dijen, want aan de achterkant komen 
twee huizenrijen bijelkaar. 

Foto 2. 
Een pakhuisje aan een secundaire weg 
binnen het Hoornse rondje. 

Foto 3. 
Iedereen-kan hier van de zomer gezel
lig in de zon zitten lezen! 

Foto 4. 
Vanuit dit pand hebben de bewoners 
een prachtig uitzicht. Alleen staan ze 
daar niet zo bij st il. 

Foto 5. 
Twee wapens, midden bovenin de gevel 
van een prachtig pand in het noordelijk 
deel van het centrum. 

Graag de oplossingen voor 1 mei weer 
in de bus van Femke Uiterwijk, Grote 
Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. Ik wens 
iedereen weer veel zoekplezier! 



Foto 3 

Foto 5 Foto 2 
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Ingang slachthuis aan de Slachthuisstraat, later Van 

Dedemstraat. In 1932 gestart en eind jaren zeventig ge

sloopt. 

Links het pand waarin beneden het kantoor gevestigd was 

Een kijkje over het Gouw omstreeks 1900 in de richting 

van de Gedempte Turfhaven. Er staat heel wat op de stoep 

uitgestald. Ook toen al! 

Op de hoek de zaak van de Gebr. Welkers (De Stad 
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en boven de hoofdmachinist woonde. Hij was het hoofd 

van de technische dienst. De eerste directeur en oprichter 

van het slachthuis was de veearts F.M. de Leur. (zie pag. 20 

en kwartaalblad nr. 3, 1999, blz. 95) . 

Maastricht geheten) . De zaak, nog steeds geleid door de 

familie Welkers, houd nu jammer genoeg op te bestaan. Op 

de daar tegenover liggende hoek, op de plaats van het klei

ne witte pandje, is nu 'Cosy' te vinden. 


	Voorblad
	Colofon
	Geschiedenis Vereniging het Taanhuis 1896-1968
	Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn - 2000
	Dauwtrappen in Hoornse Binnenstad
	Grafmonument Dankelman weer als nieuw
	Jaarcijfers van de Vereniging Oud Hoorn - 2000
	Opvarenden schepen Le Maire en Schouten
	Het mysterie van de verdwenen plaquettes
	Verslag van de najaarsledenvergadering
	Met Pieter Pickmans het zeegat uit
	Bedreiging eerste schil - deel 2
	Bestuursmededelingen 
	Men vraagt ons
	Lezers schrijven
	Stadsbeeld - restauraties, wijzigingen, verval
	Hoornse Schouw te water gelaten
	Enthousiaste aanmeldingen
	Kent u Hoorn ook zo?
	Hoe Hoorn veranderde

