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Dominicus Sapma, 1586-1635 
'Bedienaar des goddelijken woords) 

Markante persoonlijkheden als Pater Tyras, beschreven in het kwartaalblad nummer 
3 van september, zijn zelden alleen. Hun eigenschappen komen juist tot ontplooiing, 
wanneer er een tijdgenoot van kaliber is, waartegen zij zich kunnen afzetten. Die was 
er: Dominicus Sapma. Een dominee, gehard in de godsdiensttwisten tijdens het begin 
van de gouden eeuw. Ook over hem en zijn bewogen leven vond Leo Veerkamp 
wetenswaardigheden. 

Godsdienst 
Arminius en Gomarus; remon -
stranten en contraremonstranten; 
rekkelijken en preciezen. 

Politiek 
Oldebarnevelt en Maurits; staats
gezinden en prinsgezinden; regen -
ten en Oranjeklanten. 
Wie hebben gelijk? De rekkelijken 
of de preciezen in de leer? 
De staten of de stadhouder in de · 
politiek? 

Heeft de mens een vrije wil? Of is 
alles voorbestemd? 
Heeft de burger recht op staats
macht? Of is de macht van 
Godswege in handen van de vorst? 
De verdraagzame aanhangers van 
de godsdienstleer van Arminius 
vonden politieke steun bij de 
regenten van Holland. De aanhan -
gers van de strenge Gomarus ver
wierven politieke bijstand van de 
stadhouder Maurits, prins van 
Oranje. 

Drs. J.P.H. van der Knaap 

De strijd om de politieke macht in 
de Nederlanden viel samen met de 
strijd om de macht in de prote
stantse kerken. De stadsbesturen in 
Holland speelden daar een sleutel
rol in. Zij konden immers domi
nees beroepen en ontslaan. De 
stadhouder kon daarentegen 
pogen de stadsbesturen te vervan
gen, 'de wet te verzetten'. Niet 
zonder gevaar overigens. 
In Hoorn was al vanaf het begin 
van de zeventiende eeuw onrust 
over godsdienstige aangelegenhe
den. Het verdraagzame stadsbe
stuur beriep dominees die gema
tigd waren. Maar dat was niet naar 
de zin van een aantal 'preciezen'. 
Zij vonden deze kerkleraren te 
tolerant en onzuiver in de leer. 

De Rode Steen in 1727, getekend door C. Pronk met rechts de Waag, gebouwd 1609, en links het oude waarschijnlijk ± 1420 gebouwde 
Stadhuis. Bekend is alleen dat het fraaie torentje in 1544 werd gebouwd. Uit het boek: Oude tekeningen vertellen over: 'De zeven steden van 
Hollands Noorderkwartier' 
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Het waren vooral de ouderlingen 
die spektakel maakten. Zij werden 
gesteund door een aantal sympa
thisanten en door de Hoornse clas
sis (zie noot 1 onderaan dit artikel). 
Het conflict liep zo hoog op dat 
tussen 1609 en 1612 geen enkele 
avondmaalsviering is gehouden. 
Deze 'contraremonstranten' gin
gen kerken in het huis van Claes 
Jacobsz Cuijper op het Grote Oost. 
De predikanten hadden het zwaar; 
ze hadden weliswaar de steun van 
de magistraat en de meerderheid 
van de gemeenteleden, maar de 
classis keerde zich tegen hen, de 
Noord-Hollandse synode maakte 
bezwaar tegen hun prediking en 
de gemoederen raakten steeds 
meer verhit. 
In 1613 had dominee Roggius er 
genoeg van: hij nam ontslag. In zijn 
plaats beriep het stadsbestuur 
Dominicus Sapma, in 1586 gebo
ren in Amsterdam en te Leiden 
afgestudeerd in 1610. Vanaf dat jaar 
is hij tot 1614 predikant geweest in 
Ter Aa. 
Maar de ouderlingen accepteerden 
de benoeming niet; zij vonden 
Sapma te vrijzinnig. De classis wei
gerde goedkeuring, legde de zaak 
voor aan de Noord- Hollandse 
synode en werd in het gelijk 
gesteld. De burgemeesters maak
ten de benoeming echter niet 
ongedaan; Sapma kwam en ging 
voor in de dienst. Kort daarna 
werd Isaac Welsing beroepen, die 
eveneens door de contraremon -
stranten te licht bevonden werd. 
Maar ook hij bleef 
In 1615 kwam het tot een breuk: de 
halsstarrigen huurden een huis in 
de Ramen (Cuijpers huis werd te 
klein) om daar het avondmaal te 
vieren. Tegen een verbod van de 
schout in. Hun aanhang nam toe; 
een jaar later beriepen zij op eigen 
houtje een dominee: Rippertus 
Sixtus uit Twisk. Het schijnt dat de 
burgemeesters dit op zijn beloop 
hebben gelaten; hij was een recht-
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De Dordtse Synode werd gehouden van 1618 en 1619. Tijdens deze vergaderingen werd de 
gereformeerde leer vastgesteld en werden de remonstranten de kerk uitgezet 

zinnig predikant die in de Ramen 
de 'anderen' rechtstreeks ervan 
beschuldigde dat zij 'vals' waren in 
de leer. Dat leidde tot een 
'Bespreek over huydendaegsche 
kerkelyke geschillen', een felle dis
cussie op schrift tussen hem en 
Sap ma. 
In 1618 heeft stadhouder Prins 
Maurits in Hoorn de wet verzet. 
Hij bezocht de stad en verving 
bijna alle gematigde bestuurders 
door fanatieke partijgenoten. Dat 
was zonder slag of stoot gegaan, 
maar er waren dan ook niet min -
der dan zeven vendels Zwitserse 
soldaten door de stadhouder in de 
stad gelegerd. Een van die vendels 
stond onder bevel van kapitein 
Waltsdorf 
In het stadsbestuur waren vele rek
kelijke staatsgezinden vervangen 

door prinsgezinde contraremon -
stranten. Secretaris Kies kreeg ont
slag, remonstrantse dominees wer
den geschorst en Rippertus Sixtus 
werd officieel tot predikant aange
steld. Drie vendels soldaten 
bewaakten de Grote Kerk en het 
Kleine Kerkhof (dat benoorden de 
Grote Kerk lag). 
Dominee Ursinus, een 'bekeerd' 
rechtzinnig predikant, was uit 
Medemblik gehaald. Hij hield een 
keiharde en verbitterde predikatie 
tegen de Arminiaanse leer. Dat was 
in de geest des tijds; voordien had 
hij zich juist zeer gematigd 
betoond. Maar ja: zoals de wind 
waait, waait mijn rokje. En: slechts 
weinig mensen waren naar hem 
komen luisteren. De gewone man 
was bang voor de soldaten, morde 
tegen Maurits en had niet veel op 



met die Calvinistische scherpslij
pers. De geschorste dominees had
den tenslotte een goede naam. 
De remonstranten hielden in -
tussen druk bezochte bijeenkom
sten in burgerwoningen en grote 
pakhuizen, want velen woonden 
deze diensten bij. Een oud hand
schrift uit het archief van de Grote 
Kerk meldt dat men na 1618 ook 
gebruik gemaakt heeft van de 
Oosterkerk. 

Ondanks verzet van de gematigde 
burgemeester Claes Veen en ande
ren werden deze samenscholingen 
echter onmogelijk gemaakt. 
Waardgelders, bierslepers, kaas 
dragers en anderen die in stads
dienst waren, kregen eenvoudig 
geen loon meer. Zelfs dreigde men 
de armen, die hun geweten wilden 
volgen, met uitsluiting van de 
bedeling. Wie van de stad afhanke
lijk was, moest voortaan de kerk
diensten in de Grote, of in de 
Noorderkerk bijwonen. 
Het einde van dat jaar was vol 
commotie. De predikanten Johan 
Wallesius, Joan Arnolds en 
Dominicus Sapma hadden zich op 
het stadhuis willen verdedigen 
tegen de aantijgingen van de con
traremonstranten, maar die wei
gerden te verschijnen. 
En misschien waren er wel heel 
wat mensen blij dat ze met de 
'Nieuw Hoorn' het zeegat uit kon
den. Want de gewone man begreep 
maar weinig van dat geruzie tussen 
Arminianen en Gomaristen. Vrij
zinnig schipper Bontekoe stond 
bekend als een rechtvaardig, maar 
tolerant man. Hij zou niemand 
weigeren 'om den gelove wille'. En: 
aan boord van een Oostinjevaarder 
was "gien toid voor zuks". Binnen 
een week na vertrek had de 
bemanning de handen vol aan een 
vliegende storm in de Golf van 
Biskaye. 
In februari 1619 werden te Hoorn 
twee nieuwe, rechtzinnige predi-

kanten voorgedragen. D e oude 
dominees waren nog niet eens 
ontslagen. Zij hadden zich op de 
uitspraak van de synode beroepen. 
En die uitspraak moest nog 
komen. 
De boomlange, ongemakkelijke 
dominee Sapma was naar het 
schijnt ook geschorst. Tijdens die 
bewuste maand februari verbleef 
hij in Dordrecht, waar hij de grote 
synode (kerkvergadering) bij
woonde. Hoewel hij zeker neigde 
tot de remonstrantse opvattingen 
van zijn tijd, was hij nog niet in 
staat van beschuldiging gesteld. 
Toen kreeg hij een brief van 
Grietje Ulbes, zijn vrouw. 
Op zondag (godbetert!) 25 februari 
had ze te horen gekregen dat ze 

voor zaterdag a.s. haar huis aan de 
Muntstraat leeg moest overdragen. 
Ten behoeve van de nieuwe domi
nee. Zo niet, dan zou het meubilair 
zonder meer op straat gezet wor
den. 
Sapma zal behoorlijk geschrokken 
zijn. Het kon niet slechter treffen; 
zijn vrouw was in verwachting van 
hun eerste kind en uitgerekend. 
Onmiddellijk bracht dominee een 
bezoek aan Raadsheer Campe, een 
van de presidenten van de synode. 
Hij vroeg verlof, maar kreeg eigen -
lijk geen toestemming om naar 
Hoorn te gaan. Toch ging hij. 
Maar zodra hij uit Dordrecht ver
trokken was, werden op staande 
voet twee brieven naar Hoorn ver
zonden. In de ene werd hij gesom -

Bord in het Foreestenhuis met de namenlijst van remonstrantse dominees vanaf 1610. De 
naam Sapma staat links bovenaan 
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De ingelijste tekening ter herdenking van de eerste predicatie van Dominicus Sapma, 'Eerste 
Leeraar dezer Kerke' op 9 oktober 1631, hangt aan de muur van de consistoriekamer in het 
Foreestenhuis aan het Grote Oost 

meerd, onmiddellijk terug te 
komen. De andere was gericht aan 
de burgemeesters. Daarin stond 
dat Sapma zonder toestemming de 
kerkvergadering had verlaten, dat 
de burgemeesters hem daarom op 
het matje moesten roepen en dat 
ze hem moesten gelasten, bij de 
eerste de beste gelegenheid naar 
Dordrecht terug te keren. 
Op donderdag arriveerde de 
dominee in Hoorn. Maar toen was 
door zijn kordate vrouw het mees
te al geregeld. Grietje had de hulp 
van een paar gezaghebbende ken -
mssen mgeroepen. Zodoende 
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kreeg ze het voor elkaar, dat ze kon 
verhuizen naar een leegstaande 
woning in de Noorderstraat (lees: 
het Grote Noord), op de hoek van 
de Kerksteeg. 
De volgende dag werd dominee 
door de burgemeesters ontboden. 
Zijn positie was gevaarlijk: zijn 
vrijzinnige denkbeelden stonden 
ter discussie. Een geschreven toe
stemming om Dordrecht te verla
ten had hij niet. En: het stadsbe
stuur, met harde hand door Prins 
Maurits veranderd, was nu op de 
hand van de strenge, leerstellige, 
rechtzinnige 'preciezen'. 

De burgemeesters legden hem een 
preekverbod op, op last van de 
Heren Staten uit den Haag. Hij 
protesteerde: dit ging tegen zijn 
geweten in. Hij stond erop te 
mogen schrijven naar de synode en 
naar Den Haag, om zijn handel
wijze te verduidelijken en hij wilde 
daarbij gebruik maken van de 
brieven die de burgemeesters had
den ontvangen. Maar die beweer
den dat de betreffende missiven er 
niet meer waren - en er waren ook 
geen kopieën van gemaakt... 
Dominee Sapma schreef zijn twee 
brieven en bleef in Hoorn. 
Vrijdag 9 maart werd hij weer op 
het stadhuis ontboden, waar de 
secretaris hem een brief voorlas 
van de Staten van Holland. Daarin 
werd hij gesommeerd onmiddel
lijk naar Dordrecht te vertrekken 
en de stad Hoorn binnen 24 uur te 
verlaten. Protesten hielpen niet. 
Temidden van al dat gekrakeel 
werd ook nog het kind van 
Dominicus en Grietje geboren. 
Een en ander bleef niet binnen de 
stadhuismuren. Er waren er, die er 
al lang schande van spraken: een 
stadsbestuur dat door de prins in 
het zadel is gezet, neemt strenge 
maatregelen, maakt waardgelders 
en allerlei werklieden brodeloos. 
Omdat predikanten en politici 
ruzie maken. Er loopt vreemd sol
datengespuis door de stad. En nu 
dit! Wie zet in Gods naam een 
arme, hoogzwangere dominees
vrouw met haar hele hebben en 
houden op straat? Wat?! Een 
vrouw in het kraambed zal je 
bedoelen! Het kind is er al! Terwijl 
haar man dagreizen ver weg is. En 
waarom mag deze dominee niet 
preken? Hij is niet eens gedag
vaard, niet ondervraagd, niet ver
oordeeld! Welke hoge heer laat 
zich koeioneren door een stel 
onverdraagzame, rechtzinnige 
fanatiekelingen? Zeker omdat 
Sapma staat voor zijn mening en 
niet over zich laat lopen. Een 



strijdbare herder voor zijn kudde. 
En het is koud. En nu zetten ze 
hem op straat, ja erger: ze jagen 
hem de stad uit! 
Anderen daagden de aanhang van 
Sapma uit: 'Waer syn nu d'Ar
minianen? Waerom staen ze hun 
valse lee raar niet bij? Waar syn se 
nu? Wat doen se voor hun predi
cant?' 
Enkele gematigde notabelen bega
ven zich naar het stadhuis waar de 
heethoofdige stadsbestuurders bij
een waren. De bezoekers drongen 
aan op kalmte, verzochten om niet 
te hoog van de toren te blazen en 
de zaak even te laten betijen. 
Alles kan in stilte en rust met de 
dominee geregeld worden. Gun 
hem wat tijd voor zijn vertrek! 
Aldus betoogden deze vredelie
vende heren. 
(Intussen reed een voerman zijn 
kar tot voor de deur van het huis 
op het Noord. Ja - hij was gehuurd 
om de spullen van dominee de stad 
uit te brengen. Nee - hij moest een 
standplaats zoeken bij de Wester
poort). De heren op het stadhuis 
bleken niet voor rede vatbaar. 
Waren ze verblind door hun fana
tisme, of overschreeuwden ze hun 
eigen angst? Hoe dan ook: de vre
destichters werden weggehoond. 
Diezelfde middag werd de domi
nee weer op het stadhuis ontbo
den. Of hij nu weg ging of niet!? 
En: of hij ervoor wilde zorgen dat 
een en ander in alle rust zou 
geschieden! Hij antwoordde kor
zelig, dat hij moeilijk verantwoor
delijk gesteld kon worden voor wat 
er bij zijn vertrek zou gebeuren. 
Waarop een van de burgemeesters 
hem toevoegde: 'Komter swarig
heyd men salse u wyten!' en hem 
begon uit te schelden. De andere 
heren herstelden de orde. Sapma 
zei daarop dat hij al een kar had 
gehuurd om zijn spullen uit de 
stad te laten rijden. De heren 
besloten dat in plaats daarvan de 
(dichte) stadswagen moest komen. 

De stad zou de voerman van de kar 
schadeloos stellen. 
De voerman verscheen bij de Wes
terpoort. Omringd door nieuws
gierigen klom hij op de bok van de 
kar. Nee - hij ging niet naar het 
Noord. Nee - hij hoefde niks in te 
laden. Wat? Ja natuurlijk had hij 
zijn geld gehad. Wist hij veel? Hij 
ging naar huis, afbesteld. 
Zou het dan toch niet doorgaan? 
Maar: de nachtwacht was verdub
beld en de soldaten kregen zater
dag kruit en lood uitgedeeld. 
Zondag zou het gaan gebeuren; 
dominee en zijn vrouw was uitzet
ting aangezegd. 
Het grauw kwam echter in bewe
ging. Er werd dreigende taal uitge
slagen: 'als ze hem eruit smijten, 
zullen wij dat tegenhouden.' Het 
werd steeds onrustiger in de stad. 
Soldaten deden de ronde, de hele 
nacht door. Er ontstonden oploop
jes; kleine groepjes mannen en 
jongens warmden zich op aan 
elkaars woede. En angst kroop 
door de straten. 

Zondagmorgen vroeg. De soldaten 
worden met stille trom verzameld 
op de Roodesteen. 'En het grauw 
raakt op de been', schrijft dokter 
Velius, een gematigd man, die net 
een jaar tevoren zelf uit de vr6ed
schap is gezet. 
Dan rolt, om acht uur, de stadswa-•· 
gen voor de deur van het · lmis. 
Dominicus en Grietje komen naar 
buiten en worden op de bok 
geholpen, Grietje wankelend, 
doodsbleek, het pasgeboren kind 
in haar armen. De dramatiek 
droop er van af en de mensen 
reageerden dan ook geschokt en 
kwaad. Mannen en vrouwen dron -
gen scheldend op toen de koetsier 
de wagen in beweging wilde zet
ten. Ze grepen de paarden bij de 
toom, sneden de zelen kapot en 
brachten dominee en zijn vrouw 
het huis weer in. Daarna probeer
den ze de stadswagen te slopen. 
Toen kwamen de soldaten. Het 
volk hield ze tegen. Ze trokken 
luifels en dakpannen van de hui
zen, braken ze in stukken en sme-

Een tekening van de Westerpoort, die aan het eind van het Breed stond, gemaakt door 
Cornelis Pronk in 1727. Dominee Sapma werd met vrouw en kind bijna een eeuw eerder 
door deze poort de stad uitgezet 
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ten die de soldaten naar het hoofd. 
Gewoonlijk zouden ze stenen van 
de straat opgeraapt hebben, maar 
die waren niet los te krijgen omdat 
de grond keihard bevroren was. 
De soldaten werden teruggedreven 
naar de Roodesteen. Ze hadden nu 
eenmaal geen opdracht om te 
schieten. Die kregen ze nu wel, 
maar met los kruit. 
Inmiddels was er een grote volks
oploop ontstaan van joelende 
mensen. De soldaten schoten. 
Maar omdat los kruit geen schade 
aanricht, drongen de mensen 
steeds verder op. Toch had 
Kapitein Waltsdorf de situatie nog 
redelijk in de hand. De stadsbe
stuurders gaven order met scherp 
te schieten. Hij protesteerde: de 
toestand was ernstig, maar niet 
onoverkomelijk. Er was nog ruim
te voor redelijk overleg. Maar de 
zenuwen gierden de heren door de 
keel. "Schiet met scherp en ontzie 
niemand!", zo luidde het bevel. 
De soldaten openden het vuur, 
gericht. Onmiddellijk vielen er 
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mensen her en der neer; het schie
ten werd erger; deuren en ramen 
werden onder vuur genomen en 
op het Grote Noord, in de Kerk
steeg en de Gelderse Steeg werd op 
iedereen geschoten die daar liep. 
Het lawaai en geschreeuw was 
onbeschrijfelijk; de mensen sloe
gen massaal op de vlucht. Daarna 
werd het stil. De stadswagen stond 
er nog steeds, de zelen werden ver
vangen en Sapma beklom weder
om de bok met zijn vrouw en kind. 
Maar zij waren niet alleen; enkele 
stoutmoedige vrouwen kwamen 
ook op de wagen zitten en reden 
met hen mee. 
De wagen zette zich in beweging 
en rolde het Grote Noord af, rich
ting Westerpoort. De soldaten lie
pen ernaast met geladen geweer. 
En overal stonden de mensen in de 
deuren van hun huizen en wensten 
het domineesgezin goede reis. Het 
leek een triomftocht. Enkele sol
daten verloren hun zelfbeheersing 
en schoten. Daarbij werd een smid 
dodelijk getroffen. Sommigen zei-

den later dat de vrouwen op de 
wagen het leven van Sapma gered 
hadden. Als zij er niet waren ge
weest zouden de soldaten hem on -
derweg misschien hebben dood
geschoten. 
Zo verdween de dominee met zijn 
vrouw voorlopig uit de stad. De 
balans: zes of zeven doden (waar
van één soldaat, door eigen vuur 
getroffen), veertig gewonden en 
enkele gevangen genomen bur
gers. Die hebben nog maanden 
vast gezeten, totdat zij op voor
spraak van de raadsheer Albert 
Sonck tenslotte zijn vrijgelaten. 
En dat alles gebeurde dankzij de 
heethoofdige opstelling van slechts 
twee of drie regenten. Hun huizen 
moesten door soldaten worden 
bewaakt. Dat schrijft dokter Velius 
die het zelf heeft meegemaakt. 
Het had nog veel erger kunnen 
zijn, als niet de belijdende remon
stranten tijdens deze rellen in 
allerlei huizen vergaderingen en 
gebedsbijeenkomsten gehouden 
zouden hebben tijdens de rellen. 
Volgens Velius was vooral 'het 
gemeene graeu' bij roerige gebeur
tenissen betrokken geweest. 
Sapma was intussen teruggekeerd 
naar de synode te Dordrecht. Die 
veroordeelde de remonstrantse 
geschriften en de rechtzinnige leer 
werd vastgesteld. De rekkelijke 
dominees en hoogleraren werden 
afgezet. Voortaan werden de 
remonstranten vervolgd en ver
bannen. 
En zo werd de hagenpreek weer in 
ere hersteld. Op hetzelfde weiland 
in Blokker, waar Jan Arents zo'n 
halve eeuw eerder de eerste preek 
in de Noordelijke Nederlanden 
had gehouden, gebeurde dat op 21 
juli 1619, nu door een remonstrant. 
Meer dan drieduizend mensen 
kwamen luisteren. Schout Boelis, 
van verdraagzaam omgezwaaid 
naar streng, stond machteloos. Wel 
werden een aantal aanwezigen ste
vig beboet, maar omdat zij belang-



rijke mensen waren, liep dat veelal 
met een sisser af. Elders in het land 
ging het er veel strenger aan toe. 
Isaac Welsing (Sapma's collega in 
Hoorn) werd in Gouda gevangen 
genomen, maar wist te ontsnap
pen. 
Sapma zelf verging het niet veel 
beter. Hij werd uit de Nederlanden 
gezet, woonde enige tijd in Ant
werpen en Waalwijk, maar dook al 
spoedig op in Amsterdam, 
Kampen en Hoorn. Overal preekte 
hij in hui:z;en en schuilplaatsen. 

Totdat hij op 28 augustus 1621 in 
Amsterdam op straat werd her
kend. Een vrouw die op de 
Gelderse Kade woonde, maar uit 
Hoorn afkomstig was, zag hem 
lopen en zei tegen haar man: "Daar 
gaat Sapma, die ons getrouwd 
heeft!" Aangezien zij streng in de 
leer was, riep zij een schuitenvoer
der te hulp. Die liet hem vastzetten 
in een ellendig hok in het Stadhuis. 
Daar mocht zijn vrouw Grietje 
hem bezoeken. 
In de middag van 29 september 

1621 kwam zij (met zijn zuster) bij 
hem in de gevangenis. Haar 
gezicht had ze met een neusdoek 
goeddeels bedekt, omdat ze zoge
naamd verging van de kiespijn. 
Tegen de avond moest Sapma de 
rok en het jak van zijn vrouw aan
trekken; de huik ging op zijn 
hoofd en de neusdoek werd om 
het gezicht gewonden. Zijn vrouw 
bleef in de cel. En 'bitter wenend' 
werd hij zo door zijn zuster naar 
buiten gebracht. De cipiersvrouw 
wilde 'de arme vrouw' troosten; 

Nieuwe Grondtekening der stad Hoorn, 17 4 3 van I. Tirion. Detail Gouw, Nieuwsteeg, Ramen, Tuijhaven. e= staten logement aan de Gouw, 
r= lutherse schuilkerk op binnenterrein, t= doopsgezinde schuilkerk op binnenterrein, s= remonstrantse schuilkerk op binnenterrein. Links de 
Grote Kerk en beneden links de Mariakapel 
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waarop Sapma's zuster haar vertel
de van de verschrikkelijke kiespijn, 
waardoor 'ze' ook nog behoorlijk 
doof was. De lange Sapma liep met 
kromme knieën (om zijn lengte te 
verdoezelen) door verscheidene 
straten tussen veel volk door langs 
het tuchthuis en ontkwam. 
Er zal wel gelachen zijn; maar er 
was ook respect voor de moed van 
Grietje Ulbes. Enkele strenge nota
belen waren kwaad, maar na het 
nodige geharrewar heeft men de 
vrouw vrijgelaten. Haar voorbeeld 
vond navolging toen Maria van 
Reigersberch (samen met haar 
dienstmaagd) erin slaagde haar 
man Hugo de Groot uit Loevestein 
te laten ontsnappen in de befaam -
de boekenkist. Vrouwen! 
Op de één of andere manier had 
Sapma de hand kunnen leggen op 
de sleutels van het Amsterdamse 
tuchthuis; hij liet ze namaken en 
zo konden twee van zijn collega's 
na hem eveneens de benen nemen. 
In Hoorn bleef het na 1618 nog 
enkele jaren onrustig. Strenge 
plakkaten werden afgekondigd. 
Nog steeds werden mensen ver
volgd en beboet vanwege hun 
remonstrantse sympathieën. Bij 
voorbeeld burgemeester Merens. 
Anderen kregen gedwongen 
inkwartiering opgelegd. Notabele 
heren als oud-burgemeester Veen, 
raadsheer Albert Sonk, Van 
Foreest, Wynkoop, Soop en Jan 
Aris protesteerden tegen de fana -
tieke opstelling van anderen. 
Prompt werden ze ervan beschul
digd Arminiaan te zijn en dus 
politiek onbetrouwbaar. 
Desondanks bleef men woningen 
afstaan voor illegale kerkdiensten. 
En dominee Sapma? Hij zit in 
Friesland, waar hij in 1624 predi
kant is. Maar hij blijft naar Hoorn 
komen. 
Niet zo bekend, maar wel interes
sant is zijn openbaar debat met de 
franciscaan Jacob Tyras (pastoor 
van de Drye Tulpen aan het 
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Achterom) over de waarheid des 
geloofs en het Avondmaal. Pater 
Tyras had gepoogd enige remon -
stranten te bekeren tot het Roomse 
geloof, maar "door de drogredenen 
van eenige predikanten waren ze 
weer in de oude dwaling terugge
vallen." Hij verloor dus. Maar hij 

liet het er niet bij zitten. De pater 
daagde de predikanten, Dominicus 
Sapma en Samuel Lansbergen, uit 
tot een openbaar dispuut over de 
tegenwoordigheid van Christus in 
het allerheiligst sacrament. Op 18 
september 1624 werd het dispuut 
gevoerd, dat de hele dag heeft 
geduurd. Ditmaal won de pater en 
de dominees hebben hun neder
laag op schrift gesteld en onderte
kend. 
Maar Sapma berustte niet. Hij 
schreef het jaar daarop een 'weder
legging' die te vinden is in de 
Universiteitsbibliotheek te Am
sterdam. Daarin wordt de 'ware 
toedracht' van het gebeuren door 
hem beschreven. Roomse bronnen 
vermelden dit geschrift niet. 

Het Arminiaans Glop loopt van de Ramen naar het binnenterrein. Arminius was de leids
man van de remonstranten 



Kende men het niet? Of durfde 
men niet? 
Ook Isaac Welsing is in Hoorn als 
predikant weer actief geweest. 
Totdat hij werd beschuldigd van 
overspel (met de vrouw van één 
van zijn Amsterdamse collega's); 
zijn woedende ontkenningen hiel
pen niet veel. Sapma keerde zich 

tegen hem met steun van een deel 
van de kerkenraad. Welsing werd 
voor een jaar geschorst, maar is 
niet uit het ambt ontzet. Hij stierf 
in 1629. 
Intussen was het twaalfjarig 
bestand allang geëindigd en de 
prins had al zijn krijgslieden nodig. 
Het beleg van Breda had iedereen 

De preek bij Hoorn, gravure naar een tekening van DJ. T Kerkhef.J(ca. 1790) uit een boek
je Jan Arentsz., de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie', 
geschreven door G.N.M. Vis. Detail van Monument voor de Hervormde Kerk van 
Nederland. Rotterdam, Atlas van Stolk 

verrast. Velasco had Steenbergen 
overrompeld en trok op naar 
Bergen op Zoom. De soldaten ver
trokken uit de stad: ze moesten 
vechten tegen de Spanjaarden. 
De remonstranten werden in 
Hoorn streng in de gaten gehou -
den. Maar de weerstand tegen de 
fanatieke stadsbestuurders groeide 
snel en na enkele jaren ging het ~ 

roer om. De gematigden kregen 
langzaam maar zeker weer greep 
op de bestuurlijke gang van zaken. 
In 1626 hadden verscheidene van 
hen geld ingezameld 'tot opbouw 
van een vergaderplaats'; er werd 
f 9.750.- opgebracht. Een van de 
intekenaars was: schipper Bonte
koe. Een huis aan de Ramen (de 
'Roohand') werd gekocht, dat ze als 
remonstrantse kerk wilden inrich
ten. Het was een flink pand, want 
er stond een mouterij achter. 
Werklieden waren reeds bezig 
banken te plaatsen. Maar dat was 
nog te vroeg. Op last van het Hof 
van Holland verschenen twee 
commissarissen op het werk. Ze 
werden vergezeld door de schout, 
twee burgemeesters en de secreta
ris. De mannen moesten onmid
dellijk het werk staken en het 
meubilair werd in een van de 
stadswerkplaatsen opgeslagen. 
Maar het tij bleef keren. Lang
zamerhand werd men verdraag
zamer; in een aantal steden werden 
openbare remonstrantse kerkdien
sten toegestaan. De Staten verwe
zen naar de stadsbesturen, die 
maar moesten beslissen hoe men 
wilde handelen. In Amsterdam 
stichtte men een kerk en een 
school, wat het stadsbestuur toe
liet. Ook in onze stad liet men de 
teugels vieren. 
In 1630 werd Sapma leraar van de 
remonstrantse gemeente in Hoorn 
en wijdde het eerste kerkgebouw 
in op 19 oktober 1631. Zijn inwij
dingspreek was gebaseerd op Ps. 
132 vs. 2-5. Dat gebeurde in de 
'Roohand', staande aan de oostzij-

155 



de van de Ramen. Tegenover de 
tegenwoordige Duinsteeg liep 
vroeger de straat door in de rich
ting van de Gouw. Na zo'n 45 
meter was er een T -kruising; 
linksom kwam de wandelaar op de 
Turfhaven terecht (naast de tegen
woordige bakkerij Smit); rechtsom 
liep die straat in de richting van de 
Nieuwsteeg en hield op bij de 
Lutherse schuilkerk aan de 
Tempelsteeg. Op oude plattegron -
den is bij de T-kruising een fors 
gebouw te zien: de mouterij achter 
de 'Roohand'. Een schuilkerk, 
ingericht met twee gaanderijen 
('hangkamers'), oplopende ban
kenrijen, een kerkekamer en ver
scheidene woningen. De naam 
'Arminiaanse Glop' herinnert daar 
nog aan. 

De kerk is waarschijnlijk in 
gebruik gebleven tot 1815. Maar de 
kerkelijke gemeente werd steeds 
kleiner. Tot 1727 had men drie 
predikanten; daarna waren er nog 
twee, tot men vanaf 1792 met een 
dominee kon volstaan. In 1815 
kocht men het Foreestenhuis op 
het Grote Oost van de Lutheranen 
van het oude Licht voor Fl. 5.300.
(zie noot 2). Het oude kerkgebouw 
was veel te groot (en te duur) en is 
voor afbraak verkocht, met alle bij
behorende huizen. 
Dominicus Sapma heeft zijn 
gemeente niet lang meer kunnen 
dienen; op 16 januari 1635 is hij 
overleden. Hij was niet onomstre
den, ook niet binnen zijn eigen 
gemeente; sommigen noemden 
hem volhardend, anderen koppig. 
Een gerespecteerd man, die de 
hitte van de geloofsstrijd heeft 
moeten doorstaan, en dat op 
kleurrijke wijze en met glans heeft 
volbracht. 

Bronnen: 

Abbing, C.A.: Beknopte geschiedenis 

der stad Hoorn, Hoorn 1839, pg. 45 e.v.: 

Sapma in Amsterdam. 
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Archief Westfriese Gemeenten, Hoorn: 

Archief Hervormde Gemeente Hoorn, 

inv.nr. 581 f 1-2, anno 1614; Archief der 

Remonstrantse Gemeente te Hoorn. 

Berg, H.M.v.d.: De monumenten van 

geschiedenis en kunst van Westfriesland 

Tessel Wieringen, VIII, 's-Gravenhage 

1955, pg. 169-170: 'in die Rohaen 1628'. 

Brandt, G.: Historie der Reformatie, III, 

pg. 474 in Archief Westfriese Ge

meenten, Hoorn. 

Groot, H.E.: Bestandstwisten te Hoorn, 

1997 AWG 124 B 108, Hoorn, pg. 15 e.v. 

Heel, D.v.: Bijdragen voor de geschiede

nis".in de Nederlanden, 1947, Rotter

dam, pg. 15 e.v" over Tyras en Sapma. 

Kroon, H. & Kapteijn, F.: Nieuwe 

Kroniek van Hoorn, Hoorn 1891, pg. 

113, 117. 

Leiker-Kooiman, T.: Straatslijpen in 

Hoorn, Hoorn zJ . 

Saaltink, H.W.: Hoorn in kaart, Hoorn 

zJ" pg. 47, 51, 55, 61, 67, 71, 75, 81. 

(Sapma, D.:) Kort ende waerachtigh ver

hael van t'ghene sich heeft toeghedrag

hen tusscen twee paters ofte priesteren 

der Roomsche Catholycken ter eenre 

ende Dom. Sapma, predikant inder 

Remonstrants-gesinde, ter ander sijden. 

Z.pl. 1625, kl. 8 n. 407F3, Univ. 

Bibliotheek, Amsterdam. 

Tyras, Fr. Jacobus: Strijdende, over-win

nende ende triumpherende Waerheyt... 

tegens de twee vernaemste D.S. ende 

S.L. ende eenen Twistmaker valschen 

Ontdecker des Pausdoms. 1625. 

Bibliotheek Franciscaner klooster, 

Weert. 

Velius, Th. Chronyk van Hoorn". ver

meerdert door Seb. Centen, Hoorn 

1740, pg. 568-577, anno 1618-1619; 585-

587, 591, 601. 

Noten: 

1: De classis van Hoorn bestond uit een 

vergadering van een aantal kerkelijke 

gemeenten in en om de stad die de 

'rechte leer' bewaakten en benoemin -

gen van dominees bekrachtigden. Dat 

achtte men nodig, onder andere omdat 

deze benoemingen vaak werden gedaan 

door politieke instanties, lees: de stads

besturen. 

2: Over de Lutherse kerk van het oude 

Licht: deze groep Lutheranen had zich 

afgescheiden van de Evangelische 

Lutherse kerkgemeenschap en kerkte 

enige tijd in het door haar gekochte 

Foreestenhuis. Informatie verstrekt 

door de heer H.D. Tjalsma, secretaris 

van de Remonstrantse historische 

Commissie. (Kok: Vaderlandsch 

Woordenboek, op: Sapma). 

Over Schuilkerken 

N.B.: In de 17de en 18de eeuw barstte 

het in Hoorn van de huizen, waarin 

gekerkt werd. A. Boezaard meende dat 

er op zeker moment wel 20 schuilgele

genheden te vinden waren. Saaltink, 

Vervolg, (pg. 169) vermeldt in 1777 een 

huis door de diaconie gekocht in de 

Pauwspoort bij de Ramen "weleer een 

Collegiantekerk en nu gekocht voor een 

klijn of jong kinderenschool." Prijs: 

f1. 900.-. Men kan dit geen schuilkerk 

noemen, want de Rijnsburger Col

legianten (verwant aan de Remon

stranten, die ook op de Ramen zaten) 

hadden geen voorganger, hanteerden 

vrijheid van profeteren en volwassenen

doop. Het pand was dan ook meer een 

plaats van samenkomst dan een kerk. 

Na de 18de eeuw was deze groepering 

verdwenen. En zo waren er meer. 

Merkwaardig: de Pauwspoort (Bau 's 

poort) heet thans: Arminiaans Glop. 

Langs het oorspronkelijke (Arminiaans) 

Glop stond een aantal woningen. De 

buurt had ook een naam: De Ark. Het 

Glop liep vanaf Gedempte Turfhaven 

richting Nieuwsteeg en liep (waar

schijnlijk) tot bij de Lutherse Kerk. 

De Remonstrantse kerk stond achter de 

Roohand, waar een mouterij was o.a. 

aan het Glop. Het was een langwerpig 

gebouw en het complex stond dus aan 

de Ramen tegenover de Duinsteeg en 

strekte zich uit tot het Glop. De 

Roohand zelf stond aan de Gedempte 

Turfhaven, zo zegt men. Er is naast de 

viswinkel van Hoogland een gevelsteen, 

uit 1630 die daarop wijst, maar gevelste

nen worden wel eens verplaatst (zie: De 

Drie Tulpen). 



Van de bestuurstafel 

2005: geen contributie
verhoging 
Het zal ieder lid in deze dure tij
den goed doen te vernemen dat de 
jaarlijkse bijdrage voor de 
Vereniging Oud Hoorn voor het 
komend jaar niet behoeft te wor
den verhoogd. Het financiële 
beleid van de afgelopen jaren heeft 
ertoe geleid dat de verenigingskas 
op orde is en de geldelijke positie 
gezond. Het bestuur is blij met dit 
resultaat. Het put daar vertrouwen 
uit voor toekomstige ontwikkelin
gen. 
Bij dit kwartaalblad heeft u de 
acceptgirokaart ontvangen voor de 
contributie voor het jaar 2005. Wij 
vertrouwen erop dat u ook nu 
weer op korte termijn uw bijdrage 
zult overmaken. Oud Hoorn is een 
actieve historische vereniging en 
zij kan dat alleen met uw hulp ook 
blijven. De vereniging groeit en 
bloeit van de initiatieven en kan 
uitsluitend met de (financiële) 
hulp van een grote schare leden 
het Hoorns historisch bewustzijn 
blijven prikkelen. 

Reden voor een breed alarm! 
Tijdens de feestelijke viering van 
het dertigjarig bestaan van de 
Stichting Stadsherstel Hoorn in de 
Oosterkerk op vrijdag 15 oktober 
werden de diverse loftuitingen 
overschaduwd door berichten uit 
Den Haag over drastische kortin -
gen op de rijksbijdragen voor de 
monumentenzorg. Zowel de voor
zitter van het Nationaal Restaura
tiefonds, de heer Pieter van 
Vollenhoven, als voorzitter Rita 
Bax en monumentenwethouder 
Roger Tonnaer spraken hun ver
ontrusting uit over de nieuwe 
beleidsvoornemens. Tot 2010 zou 

er voor Hoorn slechts € 92.000.
beschikbaar zijn voor monumen -
tenzorg en organisaties als de 
Hoornse Stichting Stadsherstel 
(met minder dan 25 objecten in 
beheer), zijn geen lang leven meer 
beschoren als het aan de rijksover
heid ligt. Een aantal z.g. 'kleine 
Stadsherstellen' heeft het protest 
kracht bijgezet door middel van 
een aansprekende tentoonstelling 
op het Binnenhof aan de voor
avond van de begrotingsbehande
ling in week 4 7 door de Tweede 
Kamer. Op het moment dat we dit 
schrijven is de uitkomst van het 
debat nog onbekend. 
Ons land telt ongeveer 7.800.000 
bouwwerken. Negentigduizend 
daarvan, nog geen 1,2%, hebben 
een monumentale status, zijn 
rijks-, provinciaal of gemeentelijk 
monument. Hoorn telt 367 rijks
monumenten en ruim 250 
gemeentelijke monumenten, ruim 
600 monumentale gebouwen dus. 
Daarmee is Hoorn nationaal 
gezien een belangrijke monumen-

A.G.F. van Weel, voorzitter · 

tenstad, behorend tot de top twin -
tig monumentensteden van ons 
land. Ter vergelijking: Amsterdam 
telt 8.000 monumenten. Oud 
Hoorn behoort samen met Oud 
Leiden tot de grootste lokale 
monumentenverenigingen van 
Nederland. De Hoornse Stichting 
Stadsherstel heeft sinds haar 
oprichting in 1972 fantastisch werk 
geleverd; zij restaureerde de afge
lopen 32 jaar 116 monumenten en 
monumentachtige gebouwen. Een 
diepgevoelde felicitatie waard. We 
moeten er niet aan denken hoe de 
stad er zonder het werk van de 
stichting uit zou hebben gezien 
anno 2004. 

Kortom, er is in Hoorn een groot 
draagvlak voor de bescherming 
van de monumentale waarden. 
Oud Hoorn is daar zeer gelukkig 
mee maar realiseert zich als geen 
ander dat zij, en zij niet alleen, elke 
dag strijd zal moeten blijven voe
ren aan het front van ons culturele 
erfgoed. 

Hoorns beschermd stadsgezicht. Theehuisje aan de Spoorsingel 
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Zijgevel Pakhuisstraat zoals op de ontwerptekening van architectenburo Hangelbroek/Gouwetor 

Toekomst binnenstad: 
discussie-avond 
Noteert u de datum alvast: don
derdag 17 maart 2005, aanvang 
20.00 uur, Othellozaal van 
Schouwburg en Congrescentrum 
Het Park aan de Westerdijk. Op de 
najaarsledenvergadering is een 
andere datum genoemd (dinsdag 3 
februari 2005) maar bij nader 
inzien bleek die datum ongunstig 
voor een aantal deelnemers waar
onder vertegenwoordigers van 
politieke partijen. 

Op de avond van 17 maart 2005 
organiseert Oud Hoorn een breed 
opgezette discussie-avond over de 
toekomst van de Binnenstad. 
Daarmee wil het bestuur in ieder 
geval bereiken dat er in de stad 
door zoveel mogelijk mensen 
nagedacht wordt over de gewenste 
richting waarin de ontwikkeling 
van dit centrale stadsdeel zou die
nen te gaan. Een heterogener 
gebied qua functies is nauwelijks te 
bedenken: wonen, werken, verkeer 
en recreatie strijden er om de beste 
plekken en wiens belang gaat voor 
en waarom dan? Het winkelend 
publiek, de dagtoerist, de zoeker 
naar een parkeerplaats, de kamer
bewoner, de monumentenliefheb
ber, de ondernemer, de terrasbe
zoeker, de fietser of de automobi
list, het spelende kind om maar 
een paar deelnemers te noemen. 
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De Hoornse binnenstad is reeds 
decennia lang een beschermd 
stadsgezicht en dat betekent con -
creet dat de cultuurhistorische 
waarden een factor van betekenis 
moeten zijn in het veranderings
proces dat elke levende stad - ook 
Hoorn - kenmerkt. De gemeente 
Hoorn is begonnen met de voor
bereidingen voor een nieuw 
bestemmingsplan voor de binnen -
stad terwijl zij tegelijkertijd het 
gesprek met de bewoners is aange
gaan onder het motto: Stadsvisie. 
Als we de burgemeester moeten 
geloven dient de stad 'bevroren' te 
worden totdat er duidelijkheid 
bestaat over die visie. Een onhoud
baar standpunt vinden wij. Ruim 
10 jaar geleden hebben weten
schappers van de Universiteit van 
Amsterdam, na veel interviews, 
gesprekken en cijferanalyses een 
Toekomstvisie voor Hoorn uitge
bracht. Is het beleid voortkomend 
uit die visie geëvalueerd? Wat is 
gelukt en Wat niet? Waarom niet? 
Wie zit er op dit moment te wach
ten op weer een papieren beleids
notitie? Laten we eerst eens doen 
wat er beloofd is en het beloofde 
goed uitvoeren alvorens opnieuw 
te beginnen met het uitvinden van 
het wiel. 
Ter voorbereiding op deze discus
sie-avond is een werkgroep van 
Oud Hoorn-bestuursleden oriën
terende gesprekken aangegaan met 

een zestal z.g. Hoornse ingewijden 
c.q. betrokkenen. Allen hebben 
zich bereid verklaard een aan
zwengelende rol te willen spelen 
in de discussie. Deze wordt aan de 
hand van een aantal prikkelende 
stellingen gevoerd. Bestuurslid 
Coen Droog heeft de algehele lei
ding op zich genomen. Daarnaast 
wordt hard gewerkt aan een z.g. 
'Binnenstadskrant', bestemd voor 
elk lid van de vereniging alsmede 
voor iedere binnenstadsbewoner. 
Het is de bedoeling dat die krant 
begin maart in de bus ploft. 
Zie ook de website: 
www.verenigingoudhoorn.nl 

Ontwikkelingen rond het 
VOC-pakhuis 
Het bestuursvoorstel om de onder
handelingen met de Stichting 
Stadsherstel over de restauratie en 
de eigendomswisseling in het z.g. 
Pakhuiscomplex af te ronden, kon 
in de najaarsledenvergadering op 
brede steun van de aanwezige 
leden rekenen. De vergadering 
stemde met het voorstel in en zei 
te begrijpen dat de beoogde ont
wikkeling geheel paste in de doel
stellingen van de vereniging. Zij 
was zich bewust dat er ook vereni -
gingsgeld met de uitvoering zou 
zijn gemoeid. Het bestuur kreeg 
van de vergadering toestemming 
tot het bedrag van vijftigduizend 
euro. 



Inmiddels heeft het dagelijks 
bestuur een aantal voortgangsge
sprekken met Stadsherstel gevoerd. 
Op verscheidene punten heeft de 
nadere concretisering tot meer 
helderheid geleid. Het ziet er nu 
naar uit dat een definitieve over
eenstemming nabij is, zij het dat er 
over de z.g. compenserende ruimte 
nog onduidelijkheid bestaat. Nu 
het college van Burgemeester en 
Wethouders besloten heeft dat zij 
het Weeshuiscomplex niet over zal 
dragen aan Stadsherstel, zal die 
compenserende ruimte elders 
gevonden moeten worden. Daar
over gaan op dit moment de 
gesprekken met de gemeente 
Hoorn en een aantal betrokken 
organisaties. Voor Oud Hoorn is 
het duidelijk dat de door ons 
gewenste vervangende ruimte 
(voor o.a. opslag) niet te ver verwij
derd van het Oost-Indisch Pakhuis 
zal moeten liggen en het liefst 
gevonden wordt binnen het 
Pakhuiscomplex. Overigens staat 
de Stichting Stadsherstel en aanne
mer Woudenberg te trappelen om 
met de restauratie-werkzaamhe
den te beginnen. De toekomstige 
grootste gebruiker van het com -
plex, ACTA, een heuze academi
sche tandartsenopleiding, wil haar 
nieuwe onderkomen zo snel 
mogelijk betrekken, als het even 
kan aan het begin van het nieuwe 
schooljaar in september 2005. 

Beleidsnota Toerisme 
gemeente Hoorn 
Met deze nota wil de gemeente 
Hoorn het economisch belang van 
het toerisme aanscherpen en aan -
bevelingen doen - 70 in totaal! -
om het toerisme te bevorderen, 
met name het korte verblijfstoeris
me. In ambtelijke taal is de ambitie 
het leveren van een z.g. hoogwaar
dig product aan de hand van een 
thematische benadering. De nota 
wil graag de ligging van Hoorn aan 
het water benadrukken. Ook moe-

ten de toeristen verleid worden om 
vanuit het havengebied massaal op 
te trekken naar het kernwinkelge
bied. Daartoe moeten de pleinen 
als het ware verbonden worden 
met de haven. Het inrichten van 
een boulevard met mogelijkheid 
voor het recreëren langs de 
Westerdijk speelt hierin een 
belangrijke rol. Ook moeten 
Hoorns instrumenten op het ter
rein van public relations en mar
keting sterk worden verbeterd. 
Het bestuur heeft zijn bedenkin
gen tegen de nota in een brief aan 
het college van B &W kenbaar ge
maakt. 
U treft deze aan op de website: 
www.verenigingoudhoorn.nl 

Trouwens ons advies is om de Oud 
Hoorn-site regelmatig te raadple
gen. Wij doen ons uiterste best om 
deze zo actueel mogelijk te hou
den en prijzen ons gelukkig met 
een werkgroep die in dit opzicht 
van wanten weet. 

Afscheid van bestuurslid 
Margot Veerman 
Tijdens de bestuursvergadering 
van woensdag 13 oktober is in 
kleine kring afscheid genomen van 

bestuurslid Margot Veerman. Zij 
kon niet aanwezig zijn op de 
najaarsledenvergadering en gaf er 
de voorkeur aan om op bescheiden 
wijze vaarwel te zeggen. 
Margot Veerman is maar kort 
actief geweest in het bestuur van 
Oud Hoorn. Drukke werkzaam
heden en, het zijn haar eigen 
woorden, 'onderschatting wat voor 
werk en tijd het bestuurslidmaat
schap van de vereniging met zich 
meebrengt', hebben haar doen 
besluiten om nu reeds afscheid te 
nemen. Margot heeft zich de afge
lopen jaren o.a. ingezet voor de 
actie om de Top Vijf te behouden. 
In die hectische periode heeft het 
bestuur eenmaal bij haar thuis in 
de Eikstraat vergaderd. 
Het verloop van die vergadering 
verdient het te worden bijgeschrè
ven in de annalen van de vereni -
ging. Zij heeft ons toegezegd om 
haar laatste klus voor Oud Hoorn 
geheel af te maken: het ontwerpen 
en (doen) vervaardigen van de 
nieuwe ledenwervingsfolder. 
Onze dankbaarheid voor haar 
inzet en betrokkenheid is onder
streept met een kleurig boeket 
bloemen en een fraaie ets over 
Hoorn. 

Vertrekkend bestuurslid Margot Veerman in de bloemetjes gezet door voorzitter Ton van 
Weel 
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Bezoek van de burgemeester 
Donderdagavond 23 september 
heeft het bestuur de vereniging 
gepresenteerd aan mr. Onno van 
Veldhuizen, Hoorns nieuwe bur
gemeester. Na de presentatie ont
spon zich een discussie over de 
relatie van de vereniging tot de 
Hoornse (school)jeugd, het belang 
van enig historisch besef in het 
algemeen en het grote belang van 
gemotiveerde vrijwilligers. De 
burgemeester toonde zich onder 
de indruk van het grote aantal 
leden en vrijwilligers en de grote 
variëteit in activiteiten. Ook de 
viering van het 650-jarig bestaan 
van de stad kwam aan de orde. De 
heer Van Veldhuizen is portefeuil
lehouder/projectleider van deze 
viering. Bij het afscheid van het 
Oost-Indisch Pakhuis heeft de ver
eniging hem een gratis lidmaat
schap voor een jaar aangeboden 
alsmede een gratis kennismakings
ronde door de stad voor hem en 
zijn familie. 

Vrijwilligersbeleid 
Bestuurslid Coen Droog heeft op 
verzoek van het bestuur een notitie 
geschreven over het vrijwilligers
beleid van Oud Hoorn. De verdere 
professionalisering van de vereni
ging vraagt hierom. 
De notitie is in de bestuursverga
deringen van oktober en novem -
ber aan de orde geweest. Na de 
Inleiding kiest de notitie als uit
gangspunten: 

• vrijwilligerswerk gebeurt op 
vrijwillige basis maar is geen 
vrijblijvend werk 

• vrijwilligers moeten bereid zijn 
in de vereniging met anderen 
samen te werken op basis van 
respect 

• het bestuur moet zodanige 
randvoorwaarden scheppen dat 
vrijwilligers hun werk goed 
kunnen uitvoeren 

• vrijwilligers ontvangen geen 
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Het riviertje de Tocht komt 
uit in het water van de 
stadsgracht. Daarachter zijn 
nog herkenbaar enkele van 
de prieeltjes en buitenhuizen 
die rijke Horînezen vanaf de 
18e eeuw buiten de stads
grens lieten bouwen. Om te 
beletten dat 's nachts 
bootjes zomaar de stad kon
den binne 
paal in het water 
dat verhinderde. 
brug waarop U staat heeft 
zoiets gehad: een poort over 
hel water, die 's nachts op - ~~. 

..:e~"'5~,fg~, ~~e~e~p~b~lj~k~j~n~b~e~t~y~e~r~le~d~e~p~h un~~:~ ;; _ ,",?,,~'""g on : 

Billboard op de brug waar de Tocht de stad binnenkomt 

geld voor hun werkzaamheden; 
zij moeten wel kunnen rekenen 
op een vergoeding voor 
gemaakte kosten 

• vrijwilligers moeten tijdens hun 
verenigingswerkzaamheden 
verzekerd zijn 

• vrijwilligers moeten in de gele
genheid gesteld worden zich te 
scholen 

Daarna staat de notitie stil bij het 
aannamebeleid van vrijwilligers, 
bij het contact tussen bestuur en 
werkgroepen, bij het z.g. organo
gram (wie doet wat), bij de vrijwil
ligersvergoeding en de verzeke
ring, de attenties, de deskundig
heidsbevordering en de budgette
nng. 
In de novembervergadering heeft 
het bestuur de laatste hand gelegd 
aan de notitie. Deze zal tijdens de 
traditionele nieuwjaarsborrel op 
zondagmiddag 9 januari 2005 aan 
de vrijwilligers worden gepresen -
teerd. Daarna zullen de reacties 
worden geïnventariseerd, indien 
nodig verwerkt en kan de notitie 
worden vastgesteld. 
Het bestuur hoopt hierdoor voor 

alle vrijwilligers in de vereniging 
meer zekerheid te scheppen over 
wat we van elkaar mogen ver
wachten. Daarmee zal de betrok
kenheid en het plezier in het werk 
en daardoor de kwaliteit van dat 
werk alleen maar kunnen toene
men. 

De ontwikkeling naar verdere pro
fessionalisering - we kunnen het 
gelukkig nog steeds zonder 
beroepskrachten stellen - krijgt de 
komende tijd ook gestalte in twee 
z.g. redactiestatuten. Allereerst 
heeft de redactie van het kwartaal
blad het bestuur kenbaar gemaakt 
prijs te stellen op z'n statuut. Kort 
daarna kwam de werkgroep 
Internet ook met hetzelfde voor
stel. Het bestuur juicht deze initia
tieven toe. Het zijn enerzijds uitin
gen van een grote betrokkenheid 
bij het verenigingswerk en ander
zijds heeft een ieder voordeel bij 
duidelijkheid omtrent de vraag: 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
Het bestuur ziet van beide werk
groepen de voorstellen met 
belangstelling tegemoet. 



Open Monumentendag 2004 
Het leek wel of het Hoornse 
Comité Open Monumentendag -
met de nieuwe Oud Hoorn-verte
genwoordiger Tine Eggers in zijn 
midden - goed geluisterd had naar 
Oud Hoorn daar waar het gaat om 
het voornemen om de historie van 
de stad meer zichtbaar in beeld te 
brengen. Het thema Vestingwer
ken werd op aansprekende wijze 
door middel van z.g. billboards 
voor de geïnteresseerde bezoeker 
voor het voetlicht gebracht. Onder 
het motto 'Een blik in het verle
den' markeerden zij op historische 
sleutelposities de oude stadswal. 
De samenwerking tussen de 
comitéleden Ed Wagemaker en 
Harm Stumpel was daar niet 
vreemd aan. Voor herhaling vat
baar, vindt Oud Hoorn. 

Stichting Vrienden van het 
Westfries Archief 
Al ruim een jaar is er een z.g. voor
bereidingsgroep 'Vrienden van het 
Westfries Archief' actief Oud 
Hoorn heeft van meet af aan deel
genomen in de voorbereidings
groep, overtuigd als wij zijn van 
het belang van een vriendenstich
ting à la die van het Westfries 
Museum. Datzelfde geldt voor de 
Vereniging Oud Enkhuizen. Het 
leek de betrokken deelnemers een 
goede zaak wanneer de gemeente
lijke organisatie ArchiefWestfriese 
Gemeenten door een vrienden -
groep vrijwilligers kan worden 
ondersteund bij sommige van haar 
werkzaamheden. Zo'n vrienden
stichting kan bijvoorbeeld fondsen 
bijeen brengen waarmee snel en 
adequaat voor Hoorn belangrijke 
historische documenten kunnen 
worden bemachtigd. Een gemeen -
te gaat niet bieden op een veiling 
of krijgt zelden of nooit een inte
ressant aanbod uit een particuliere 
verzameling. De initiatiefnemers 
hebben als voorlopige doelstelling 
geformuleerd: "De stimulering en 

ondersteuning van het werk van het 
Wesifries Archief te Hoorn, ten behoeve 
van het historisch onderzoek in West
Friesland en al hetgeen daarmee ver
band houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de meest ruime zin des 
woords'' 
Oud Enkhuizen en Oud Hoorn 
hebben bijgedragen aan het start
kapitaal van de nieuwe stichting. 
Nu de rechtbank in Alkmaar het 
bezwaarschrift tegen de nieuw
bouw van het Regionaal Historisch 
Archief ongegrond heeft ver
klaard, rest nog één obstakel alvo
rens de eerste paal kan worden 
geslagen. Het ministerie van 
Landbouw en Visserij dient in het 
kader van de Flora - en Faunawet 
nog de gevraagde ontheffing verle
nen. Wij houden u op de hoogte. 

De Hoornse Monumenten
kalender 2005 - een stijlvol 
cadeau 
Hij is er weer, de inmiddels alom 
bekende Hoornse Monumen
tenkalender. Met dit keer als 
thema: de Hoornse vestingwerken. 
De uitgave kwam dit jaar onder 
grote financiële druk tot stand. 
Het gemeentebestuur acht het uit
brengen van dit excellente voor
beeld van Hoorn -Promotie
materiaal niet tot haar kerntaken 

behoren. Onbegrijpelijk vindt 
Oud Hoorn en daarom heeft het 
bestuur gemeend de uitgave te 
moeten sponsoren met duizend 
euro en de toezegging van een 
substantiële afname. Gelukkig 
dachten ook de besturen van de 
Publicatiestichting Bas Baltus en 
de Stichting Stadsherstel er zo over. 
De prijs is niet veranderd: € 12,50. 
De kalender is sinds de eerste week 
van december verkrijgbaar in het 
Oost-Indisch Pakhuis (dinsdag, 
donderdag en zaterdag open van 
10.00 tot 16.00 uur). 

Bruine vloot gered 
Op 26 oktober 2004 meldt het 
college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland ons dat door 
een amendement van het Europees 
Parlement de regels voor de bin -
nen- en passagiersvaart met aange
scherpte eisen voor onder andere 
brandbescherming, stabiliteit en 
voortstuwing voor zeilende passa -
giersschepen zijn aangepast. 
Daarmee is de zogeheten Noord
Hollandse Bruine Vloot, een vloot 
van historische zeilschepen, gered. 
Dit is een goed bericht. Even was 
Oud Hoorn bang dat door de 
voorgestelde nieuwe regels het his
torisch karakter van de zeilschepen 
teveel zou worden aangetast. 

De bruine vloot ligt voor anker in de Hoornse haven 
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Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar: een terugblik 

Bij de start van ons kwartaalblad, nu ruim 25 jaar geleden, was de grafische verzor
ging in handen van Drukkerij Edecea, gehuisvest aan de Italiaanse Zeedijk. Na 66 
jaar op deze plaats gevestigd te zijn geweest, verhuisde Edecea rond de jaarwisseling 
van 1985/ 1986 naar een nieuw pand op het industrieterrein Hoorn 80. Haast van
zelfSprekend verhuisde Oud Hoorn mee en maakte op de nieuwe stek kennis met een 
hypermodern bedrijf 

Helaas, Drukkerij Edecea kon het 
door allerlei omstandigheden niet 
bolwerken en Oud Hoorn moest 
omzien naar een andere drukker. 
Die werd gevonden in Drukkerij 
Klaassen, van oudsher gevestigd 
aan het Grote Oost. Nu onze hui
dige drukker zijn 100-jarig 
bestaansfeest deze maand heeft 
gevierd is dat de moeite waard om 
daar wat meer aandacht aan te 
schenken. Inmiddels heeft ook 
Drukkerij Klaassen sinds augustus 
1999 de Hoornse binnenstad ver
laten en is ze nu gevestigd op 
het adres De Factorij 14 op het 
industrieterrein Westfrisia-Oost te 
Zwaag. Een hypermodern pand 
waar de tegenwoordige typografie 

bedreven wordt op een manier die 
Laurens Jansz Coster, uitvinder 
van de boekdruk-kunst met 
behulp van losse letters, in zijn graf 
zou doen omdraaien. Want ook 
hier heeft het fotografisch zetten 
en offsetdruk al jaren geleden zijn 
intrede gedaan. Maar desondanks 
is men bij Klaassen het loden tijd
perk nog niet helemaal vergeten. 
Zetbokken, letterkasten en zetha
ken getuigen nog van de tijd dat al 
het drukwerk met losse loden let
ters gezet werd. 

Historie 
Terug naar de ontstaansgeschiede
nis: het grafisch bedrijf dat nu de 
naam Klaassen draagt, ging vol-

Deze foto uit ongeveer 1956 toont de heer Johan Klaassen die bezig is met het inleg
gen van papier op de johannesberger-drukpers. Deze pers heeft tot 1965 dienst 
gedaan. Op de achtergrond is André Klaassen bezig met een kleine degelpers. 
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Frans Zack 

De in Assen geboren Anne Posthuma 
(1881-1952) bracht 100 jaar geleden de 
huidige Drukkerij Klaassen van de 
grond. De heer Posthuma was van 1923 

tot 1927 lid van de Hoornse gemeente
raad voor de Anti Revolutionaire Partij. 

gens het Handelsregister in 1904 
van start als Drukkerij A. 
Posthuma in een klein pandje op 
het Grote Oost. Dit was ongeveer 
tegenover de Oosterkerk, waar 
later de rijwielhandel van Zware
kant was gevestigd. De heer 
Posthuma, geboren in Assen, 
kwam uit een Christelijke familie, 
waar men zijn overtuigingen met 
hartstocht beleed. Lid van de 
Hoornse Gemeenteraad voor de 
Anti- Revolutionaire Partij en ook 
een fervente drankbestrijder; door 
zijn rode haar 'de rooddop' ge
noemd. 
Omdat zijn vrouw een hekel aan 
de pijprook had, werd er dus in die 
tijd veel in de drukkerij gerookt. 
Wat uitstekend samenging met de 
verhitte discussies die daar gevoerd 
werden over bijbelteksten en 
drank(mis)(ge)bruik. 



Uiteraard vormde Christelijke lec
tuur, tractaten en pamfletten een 
belangrijk onderdeel van het toen
malige orderpakket. Maar belang
rijk voor het voortbestaan waren 
een aantal periodieke uitgaven die 
vanaf de oprichting deel uitmaak
ten van het pakket. De tijdgeest 
deed de meesten in de jaren '50-'60 
verdwijnen, maar één periodiek 
hield stand tot in de jaren '90 van 
de vorige eeuw. Dat wil zeggen dat 
het bijna 80 jaar bij dezelfde druk
kerij werd gemaakt. Ook in de 
jaren '40-'50, waar het in de laatste 
oorlogsjaren praktisch de enige 
order was! 
Om aan papier te komen werden 
er op de fiets tochten naar 
Amsterdam gemaakt om daar 
voedsel te ruilen tegen papier. 
Vooral naar dun papier was een 
grote vraag: al het vloeipapier werd 
versneden naar formaat van siga
rettenvloeitjes waar de eigen teelt 
in gerold kon worden. 

Het voormalige Belastingkantoor aan het Grote Oost 41 was jarenlang het onderko
men van Drukkerij Klaassen 

Eerste verhuizing 
Al snel groeide het bedrijf op de 

oorspronkelijke plaats uit zijn jasje 
en moest worden omgezien naar 
een andere behuizing. Die werd 
gevonden in de Trommelstraat, op 
een steenworp afstand van de oude 
stek. In die tijd was het daar een 
echt 'grafisch hoeltje' van de stad 
weet Joop Klaassen zich te herin
neren. "Behalve onze eigen druk-

Bedrijfsleider/drukker Cas Boukens toont hier een vel van het te drukken Oud 
Hoorn-kwartaalblad 

kerij had je in het doodlopende 
stukje van de Trommelstraat vlak 
bij de Warmoesstraat de drukkerij 
van P.Koopmans die daar in 1941 

was begonnen. Verder zat in de 
Appelsteeg de drukkerij van 
Houdijk". Deze drukkerijen hiel
den zich voornamelijk bezig met 
het vervaardigen van klein han -
dels- en familiedrukwerk. Alleen 
drukkerij Houdijk gaf ook een 
advertentiekrantje uit, dat weke
lijks gratis huis-aan-huis ver
scheen. 
Op dat moment was de heer Johan 
Klaassen werknemer bij de heer 
Posthuma. Als handzetter/ drukker 
was ook Paul Ytsma in dienst en 
's middags kwam ter assistentie 
sigarenwinkelier Nol Hoogen
doorn, (aan de Koepoortsweg en 
voormalig machinezetter bij Druk
kerij Vermande in Hoorn) een aan
tal uren 'plat zetten' en/ of distri
bueren (het opbergen van de losse 
loden letters in de letterkasten). 
Een uiterst gezellige tijd: praten en 
zetten ging goed samen en de aan -
loop van de klanten deed de rest. 

Tweede generatie 
Inmiddels was in 1964 Joop 
Klaassen het team komen verster-
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ken. Een van de eerste belangrijke 
aankopen die in die tijd gedaan 
werd was de aanschaf van een 
Heidelberg-degelpers, het jaar 
daarop gevolgd door een cilinder
pers van hetzelfde merk. Dit bete
kende een enorme vooruitgang 
voor het bedrijf 
Helaas overleed Klaassen sr. in 
1967 en werd de zaak voortgezet 
door zoon Joop. Drukkerij Klaas
sen bleef groeien en al na enkele 
jaren begon zich opnieuw de 
ruimtenood aan te dienen. In de 
Hoogesteeg werd een loods ge
vonden die dienst kon doen voor 
de opslag van materialen, voorna
melijk papier. Dit was echter geen 
ideale situatie en toen in 1969 de 
gelegenheid zich voor deed een 

Joop Klaassen achter de zetmachine 
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ander en veel ruimer pand te 
betrekken werd dit met beide han -
den aangegrepen. Het werd het 
pand Grote Oost 41, waar jaren
lang het kantoor van de Ontvanger 
en Inspecteur der Rijksbelastingen 
was gevestigd. 

Eerste zetmachine 
Tot aan het einde van de jaren '50 
werd alles nog met de hand gezet. 
Dat wil zeggen dat een compleet 
tijdschrift van zo'n 16 pagina's met 
de hand werd gezet en dus volledig 
uit losse loden letters bestond. 
Voor Joop Klaassen was dit aanlei
ding om uit te zien naar een 
(gebruikte) Intertype-zetmachine. 
Die werd gevonden bij Drukkerij 
van Exter in Zwanenburg en bleek 

de laatste die gebouwd was en in 
Nederland werd geleverd. Dit 
wonder der techniek werd door 
Joop ter plaatse persoonlijk gede
monteerd en met een aanhangwa -
gen achter de personenauto naar 
Hoorn getransporteerd. Vervol
gens werd de machine in het 
bedrijf aan het Grote Oost weer in 
elkaar gesleuteld. Helaas had Joop 
iets belangrijks vergeten: de veren 
moesten eerst gespannen worden 
en er dan in gezet. Gelukkig heeft 
een kennis, monteur bij Grafische 
machinehandel Tetterode, op een 
zondag (foei, foei) geholpen om dit 
euvel te verhelpen. Nog altijd staat 
dit stukje industrieel erfgoed in de 
kantoorruimte van het bedrijf En 
soms kan Joop het niet laten om 
nog eens liefkozend over het toet
senbord te strijken. 
Al was Joop Klaassen als typograaf 
opgevoed met 'het lood': hij had 
toch wel oog voor modernere 
technieken. Zo werd al rond 1967 
overgeschakeld op offsetdruk, wat 
tevens de aanschaf van nieuwe 
apparatuur vergde. Vervolgens 
deed ook spoedig het fotografisch 
zetten zijn intrede bij Drukkerij 
Klaassen. Deze manier van druk
vorm -vervaardigen stond toen nog 
in de kinderschoenen en ook bij 
Drukkerij Klaassen heeft men dit 
met vallen en opstaan onder de 
knie moeten krijgen. 'Wij waren 
de tweede drukkerij in Nederland 
die op dat moment overschakelde 
op fotografisch zetten. In de begin -
jaren was dat natuurlijk wel pio
nieren om alle mogelijkheden te 
ontdekken,' weet Joop Klaassen te 
vertellen. 

De verhuizing 
Na 30 jaar op dit adres aan het 
Grote Oost begon ook hier de 
ruimtenood weer mee te spelen. 
En dat niet alleen, ook leveranciers 
van papier en andere materialen 
konden het bedrijf vaak moeizaam 
bereiken. Laden en lossen aan het 



Ondanks dat nieuwe technieken bij Drukkerij Klaassen hun intrede hebben 
gedaan is men het lood niet vergeten. Hier neemt Bart Klaassen de zethaak ter 
hand om iets met losse letters te gaan zetten 

Grote Oost werd een steeds groter 
probleem. En ook het parkeren 
van cliënten gaf steeds meer moei
lijkheden. 
Er werd een vrij nieuw leegstaand 
bedrijfspand gevonden op het 
bedrijventerrein Westfrisia dat na 
enige verbouwing zeer geschikt 
werd gemaakt om als drukkerij te 
gaan fungeren. Nu is het verhuizen 
van een drukkerij niet zomaar iets. 
Er moest dan b.v. ook een giganti
sche telekraan aan te pas komen 
om de drukpersen uit het pand te 
hijsen. En dat moest met de nodige 
omzichtigheid, want drukpersen 
zijn precisie-instrumenten. Dit 
was tevens de laatste keer dat 
Drukkerij Klaassen er oorzaak van 
was dat het verkeer op het Grote 
Oost werd geblokkeerd. 

Derde generatie 

en als kind stond voor hem al vast 
wat zijn toekomst zou worden. 
Om zich in het vak te bekwamen 
heeft Bart eerst bij een drietal 
andere drukkerijen gewerkt. Naast 
Bart Klaassen vindt men in de 

drukkerij ook Cas Boukens achter 
de drukpersen en Jarno Buijsman 
neemt de DTP-afdeling voor zijn 
rekening. 
En ondanks alle moderne druk
technieken koestert men bij 
Drukkerij Klaassen nog altijd 'het 
lood', want hier ligt de oorsprong 
van de boekdrukkunst, een vak om 
trots op te zijn en daar is men zich 
bij Klaassen wel van bewust. "Zo'n 
paar keer per jaar wordt er nog wel 
eens echt ouderwets gewerkt als er 
b.v. een uitnodiging op geschept 
papier moet worden gedrukt en de 
klant er de 'moet' in wil voelen. De 
kenners weten wat dit woord bete
kent", besluit Joop Klaassen. 

NB. 
Voor de niet-kenners onder de 
lezers: 'moet' ontstaat bij het druk
ken. Als men gebruik maakt van 
losse loden letters en cliché's als 
een verhoogd beeld. Deze indruk 
is voelbaar aan de achterkant van 
het bedrukte vel. Dit in tegenstel
ling tot offset-druk dat in het 
geheel geen voelbare sporen achter 
laat op het papier. 

Inmiddels heeft ook Joop Klaassen 
zich goeddeels teruggetrokken uit 
het bedrijf en is het zoon Bart die 
het roer heeft overgenomen. En 
ook Bart is een echte 'drukker
stelg': opgegroeid in de drukkerij 

Bart Klaassen controleert de eerste afdruk van het kwartaalblad van de Vereniging 

Oud Hoorn. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
augustus 2004 t/m oktober 2004 

De collectie van het documenta
tiecentrum is weer aardig uitge
breid. Ik geef eerst een selectie uit 
de jongste aankopen. Van de hand 
van JG. Kramer zijn de twee histo
rische jeugdboeken 'Willem de 
Kabeljauw of herstel Hoorn in 
14 79' uit 1899 en 'Om de schatten 
van de onoverwinlijke vloot' uit 
1924. Kramer vertelt op boeiende 
wijze en historisch goed onder
bouwd over Hoorns verleden. 
Een aardige aanwinst is ook de 
speciale uitgave van het Historisch 
Genootschap Oud West-Friesland 
van mei 1951. Dit boeltje, met de 
afmetingen en het voorkomen van 
de uitgaven van het bekende tijd
schrift 'De Speelwagen', is voor het 
overgrote deel gevuld met het arti
kel 'Het vrouwenkostuum in 
West-Friesland'. 
Van recente datum is het boek 
'Gasbronnen in Noord-Holland'. 
De schrijver, Douwe Bartstra, gaf 
maandagavond 11 oktober in Het 
Pakhuis een boeiende lezing over 
dit onderwerp. Naast dia's toonde 
Bartstra ook allerlei meegebrachte 
voorwerpen die verband hielden 
met de toepassing van brongas. 
Een bijzondere aankoop is zeker 
een vijftal originele Ordonnanties 
van Stedelijke Imposten voor 
Hoorn, gedateerd 10 december 
1818 en geldend vanaf 1 januari 
1819. Het betreft hier bepalingen 
van belasting op brandhout etc., 
stenen en kalk, steenkolen, wijn 
alsook van straat- en marktgelden. 
Vele facetten komen aan de orde, 
zoals vaststelling van de hoogte en 
wijze van betaling van de belastin -
gen, alsook boetes bij in gebreke 
blijven of fraude. Ook wordt aan -
dacht gegeven aan vervoer en 
opslag van de goederen. Wijn is 
wel een zeer speciaal geval. De 
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ordonnantie daarop beslaat ca. drie 
keer zoveel bladzijden met artike
len als de andere vier. 
Vervolgens vermeld ik, natuurlijk 
onder hartelijke dankzegging, de 
nieuwste schenkingen. 
Van mevrouw Joke Gerritsen
Kwaad ontvingen we het boekje 
'Zingen voor zieken'. Wijlen Toon 
Gerritsen, o.a. bekend van vele his
torische artikelen, stelde dit boekje 
samen ter gelegenheid van het 25 
jarig bestaan van het St. Janskoor 
van het Westfries Gasthuis, 5 mei 
1992. Joke Gerritsen-Kwaad geeft 
al jarenlang leiding aan dit koor. 
Het documentatiecentrum ont
ving de laatste tijd erg veel interes
sant materiaal van Jan Piet van der 
Knaap. Zo kregen we 'Het 
Journaal van Bontekoe' in de 
bewerking van Lennaert Nijgh uit 
1989. Gekopieerde versies van niet 
of nauwelijks vindbare uitgaven 
zijn nu in ons bezit van o.a. 'West
Friesland's Hoofdstad in vroeger 
eeuwen' door Dr. JJ. Doesburg 
(1898), 'De vicarie van Carstijn 
Pieter Gerbrandts Weduwe te 
Hoorn' door F. Rikhof & ]. Wendte 
(1987) en 'Straat- en Bocht
vaarders' door David Pietersz. De 
Vries (1943). 
Ook Arie van Zoonen schonk ons 
een aantal zaken. Om te beginnen 
noem ik een achttal catalogi van 
het Westfries Museum uit de jaren 
1924 t/m 1936. Vervolgens een bij
zondere uitgave uit 1866-1867 
met de titel 'De opkomst van de 
Nederlandsche Republiek'. John 
Lothrop Motley beschrijft in dit 
uit vier delen bestaande werk de 
geschiedenis der Nederlanden 
vanaf 1555 tot en met 1584. Na de 
voorrede en inleiding begint de 
schrijver bij de troonsafstand van 
Karel V, gevolgd door de rege-

Christ Staffelen 

ringsovername door Filips II. Deel 
vier eindigt met de dood van 
Willem van Oranje, de gevolgen, 
algemeen overzicht en besluit. 
Tevens schonk Arie ca. vijftig 
foto's. Deze zijn voornamelijk 
gebruikt in zijn boek 'Stap op en 
laat je wegen', over 550 jaar 
Hoornse kermis. Onze werkgroep 
Beeldbeheer zal zich over de foto's 
ontfermen. Dit geldt ook voor de 
leuke foto's, geschonken door 
Mevr. Winkel-Scholten te Hilver
sum. 
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Mevr. B. Last uit Hoorn bezorgde 
ons een schenking van haar moe
der Mevr. Last-Wijnstok uit 
Rustenburg in Zuid-Afrika. Het 
betreft een hoeveelheid interessan
te papieren uit de nalatenschap van 
haar vader Cornelis Wijnstok. 
Voor zover het laatste nieuws uit 
het documentatiecentrum. Voor 
vragen en schenkingen kunt u mij 
bellen op nummer 0229-235227. 
U kunt ook contact opnemen via 
onze verenigingsruimte Onder de 
Boompjes 22. 



Er werd hard gewerkt aan het Achterom 
Expediteur Jeurink legde heel wat kilometers af 

In het Handelsadresboek 1937 voor Noord-Holland boven het IJ staan aan het 
Achterom te Hoorn een twaalftal bedrijven c.q. bedrijfjes vermeld, waaronder Nooy's 
Bananen- en Zuidvruchtenhandel, VVcisch- en Glansinrichting Gezusters Schouten 
en Expeditiebedrijf jeurink. Van dit bedrijf heb ik een paar foto's waar de naam 
jeurink op te lezen is. 

Wie was Jeurink? Geert Jeurink, 
geboren op 8 november 1905 in 
het Drentse Odoorn, groeide op in 
het daarbij behorende gehucht "t 
Haantje'. Een aantal jaren later 
verhuisde het gezin J eurink naar 
Sleen. Zoals ook in andere noorde
lijke provincies toen het geval was, 
bood ook Drente weinig toe
komstperspectief en veel armoede. 
In 1926 zei Gerard Jeurink, 21 jaar 
oud, Sleen vaarwel en maakte hij 
de oversteek naar Noord-Holland. 
In die tijd nog een omslachtige 
reis, afgelegd per stoomtram, trein, 
boot, weer trein en vanaf Hoorn 
waarschijnlijk paard en wagen met 
als eindpunt Sijbekarspel waar hij 
een kosthuis gevonden had. 
Vandaaruit fietste hij dagelijks 6 

kilometer heen en weer naar het 
lommerrijke Hauwert om daar als 
kaasmaker te gaan werken in 
melkfabriek De Volharding. Om -
dat hij vrijgezel was, kreeg hij geen 
toestemming in één van de naast 
de fabriek staande bedrijfswonink
jes te gaan wonen. Dat gebeurde 
pas in 1930, toen hij getrouwd was. 

Sijbekarspel en de liefde 
Terug naar zijn kosthuis, Sijbe
karspel N 94 (thans Westerstraat 
30) met als hoofdbewoner K. 
Hoogland, een kleine zelfstandige 
kruidenier. Het winkeltje, al enigs
zins in verval, had uitstraling van -
wege het grote aantal reclamebor
den, welgeteld twaalf En als de 
donkere vlekken op het beschot 

Het winkeltje van kruidenier K. Hoogland in Sijbekarspel 

Jan van der Gulik 

allemaal geteld worden, hebben er 
waarschijnlijk vijftien borden 
gezeten! De reclames achter de 
ramen niet meegeteld. Al met al 
een plaatje om van te genieten, 
heel uniek. Op jaarbasis brachten 
deze reclames geld in het laadje. 
De fabrikanten betaalden ervoor, 
zij het niet zoveel. Later, toen er 
niet meer in werd gewoond, dien -
de het huisje als varkensstal, ver
moedelijk gebruikt door Piet 
Koster, eigenaar van de ernaast 
staande boerderij. De man op het 
erf, kostganger Piet Mol, heeft 
waarschijnlijk andere dingen aan 
zijn hoofd. Hij heeft geen interesse 
voor de fotograaf 
Geert was wel geïnteresseerd en 
wel in een levenspartner. Bij aan
komst in het kosthuis maakte hij 
kennis met de toen 16-jarige 
Geertje, de dochter des huizes. 
Liefde op het eerste gezicht? We 
houden het er op. Twee jaar later, 
in 1928, huwden ze en al spoedig 
werd dochter Nelly geboren. 
In 1930 verhuisden ze naar 
Hauwert: wonen en werken lagen 
toen naast elkaar. · 

Expediteur in Hoorn 
Dat Jeurink ondernemend was, 
bleek al door zijn komst naar 
Noord-Holland, maar daarbij zou 
het niet blijven. In 1934 zei hij het 
kaasmaken vaarwel en verhuisde 
het gezin naar Hoorn. Op 20 
februari ondertekende hij een 
notariële akte, inhoudende de 
koop van expeditie-onderneming 
Automobieldienst Hoorn -Rotter
dam-Vlaardingen vice-versa van 
de Hoornse Jan Kloet. Bij de koop 
hoorde ook een gesloten Chevro
let vrachtwagen met een 6-cilinder 
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motor uit 1932, een open Che
vrolet bestelwagen uit 1927, een 
handwagen, een nieuwe reserve
band en enig klein materiaal. Dit 
alles voor de som van f 3.000.-. 
Een koopje? 
Achterom nummer 70 werd de 
nieuwe stek. Alles nieuw! Beneden 
garage c.q. opslag goederen, boven 
de woning. Hij huurde het hele 
pand van Dirk Visser. Een wijd en 
zijd bekende: Dirk had een galan
teriezaak (z.g. dubbeltjes bazaar) 
aan het Grote Noord. Hij was zeer 
gezien en sociaal hulpvaardig. 
Eerder had Dirk het oude pand 
aan het Achterom 70, waarin tot 
1928 smederij J. Stengman was 
gevestigd en dat daarna bewoond 
werd door koetsier-slepersknecht 
W Dekker, laten slopen: het ver
keerde in te slechte staat. 

De Scania Vabis: een van de eerste na-oorlogse vrachtwagens 

Geen slechte start voor de kersver
se expediteur en Geertje zal tevre
den zijn geweest met haar nieuwe 
huis met erker van waaruit ze de 
vrachtwagens kon zien komen en 
gaan. Van kaasmaker tot expedi
teur. Zonder het eerste beroep te 
bagatelliseren, toch een groot ver
schil met het laatste waar aanleg 

voor logistiek werken vereist was. 
J eurink had het en zou het ook 
maken. 
De eerste jaren verliepen, behou
dens enkele startprobleempjes, 
naar wens. Er werd verdiend en de 
huur kon worden betaald. In 1935 
werd Hilly geboren, geen zoon 
maar wel zoals later zou blijken 
een bijdehandje. Anders werd het 
in 1939 en ook later tot aan mei 
1940. De mobilisatie werd uitge-

Geert Jeu rink (rechts) en Siem Nooder (later groenteman aan de Drieboomlaan) poserend op 
het Kerkplein bij (vermoedelijk) de 6-cilinder Chevrolet uit 1932. Noch de fotograaf noch 
Jeurink hadden er erg in dat de mede bedoelde reclame voor Bernardo-sigaren niet geheel tot 
zijn recht is gekomen: Jeu rink staat voor de 0 
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roepen en Geert werd opgeroepen 
zich te melden om paraat te zijn 
het land te verdedigen in geval er 
oorlog zou uitbreken. Gelukkig 
duurde het niet lang en hij over
leef de het en kon de draad weer 
opvatten van dat wat in die perio
de had stilgestaan. 

Ondergedoken 
Naarmate de oorlog langer duur
de, veranderden ook de om
standigheden. Brandstof werd 
schaars en transporten minder. 
Vooral na september 1944 toen de 
spoorwegstaking uitbrak. Wat nog 
kon rijden schakelde over op hout
gas. Dat werd opgewekt door een 
houtgas-generator die achter de 
auto was gekoppeld. Zelfs enige 
tijd na de oorlog werd, ook door 
Jeurink, nog op deze wijze gere
den, totdat er weer voldoende ben
zine kon worden geleverd. 
Eind 1944 werd Jeurink door de 
Duitse Wehrmacht ingeschakeld 
voor voedseltransport, hoofd
zakelijk bestemd voor de bezetter. 
Ter bescherming werd zijn auto 
voorzien van een groot rood kruis 
met als doel te worden gevrijwaard 
van geallieerde luchtaanvallen. 
Om principiële redenen wilde hij 
echter niet meer rijden. Hij ver-



stopte de auto, na de banden te 
hebben verwijderd, in de garage en 
dook onder in Hauwert. Daar was 
hij veilig! 
Na zijn vlucht kwam er snel con
trole aan het Achterom, maar 
helaas, de vogel was gevlogen. 

Veel werk verzet 
In mei 1945 keerde hij weer terug 
en vatte hij de draad, voor zover 
mogelijk, weer op. Het was alleen 
stil op straat. Behalve enkele mili
taire voertuigen was van verkeer 
niets te merken: de hele economie 
moest nog op gang komen. 
Een goede klant direct na de oor
log, waaraan wat werd verdiend, 
was toneelgezelschap Anton Ruys 
uit Amsterdam waarvoor regelma
tig toneelattributen door het hele 
land werden vervoerd. Naarmate 
de economische groei toenam , 
werd het drukker aan het Achter
om, maar goed materiaal was nog 
steeds niet voorhanden. De eerste 
moderne naoorlogse vrachtwagen 
werd een Zweedse Scania Vabis 
met afgevlakt voorfront. Zo was 
het uitzicht een stuk verbeterd en 
kon veiliger worden geparkeerd. 
Spoedig werd een tweede, een 
derde en nog weer later een vierde 
wagen aangeschaft: alle auto 's 
voorzien van de naam Jeurink en 
de bestemmingen. 
Meer auto's en uitbreiding van de 
lijndiensten o.a. naar Alkmaar en 
Amsterdam, met daaraan verbon
den een netwerk van bodehuizen, 
bracht ook uitbreiding van het 
chauffeursbestand met zich mee. 
Veel transporten voor particulie
ren werden uitgevoerd. Meestal 
kleine pakketten zoals een stoel, 
wasgoed vice-versa voor een 
Hoornse student die ergens in de 
buurt van Rotterdam studeerde en 
dergelijke. Dat bracht veel admini
stratieve rompslomp met zich mee. 
Enkele Hoornse bedrijven waar
onder de firma's Bernardo-sigaren, 
Pool's tabak en vleeswarenfabriek 

Rein Groot, gevestigd tussen het 
Nieuwe Noord en de Ramen, 
maakten ook gebruik vaan de 
diensten van expeditiebedrijf 
Jeurink. Ook werd gereden voor 
de Rijkswerkinrichting, de Kren
tentuin. Geen vervoer van gevan -
genen, wel van gebruiksgoederen 
die de gedetineerden tijdens hun 
verblijf produceerden en die 
meestal bestemd waren voor zaken 
in huishoudelijke artikelen. 

J eurink een harde werker 
Een grote steun voor haar vader 
was dochter Hilly. N aast haar 
eigen dagelijks werkzaamheden 

nam ze een deel van de adminis
tratie van de firma voor haar reke
ning. Ze huwde met Theo 
Hofland die op 14-jarige leeftijd al 
meereed naar Rotterdam en later 
chauffeur werd. Het was een bele
venis voor schooljongens die in de 
buurt van of aan het Achterom 
woonden om mee te rijden op de 
lange ritten naar Rotterdam
Vlaardingen. Een van die geluks
vogels was Matheu Entius. Mooi 
voorin naast de chauffeur gezeten. 
Heel vaak reed Jeurink, die goed 
met de j ongens kon omgaan zelf 
Het geluid van de zwaar ronkende 
motor maakte altijd veel indruk. 
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" Bod>l!CC!l'ltrum", Benjamin Zeeburgerdijk 12a 
"Bodecentrum" Wisman, Zeeburgerdijk Sa-10 
P. Mes, Zeeslraat 72 
J. A. MUlDER, Vrijenbanselaan 15a 
"De Samenwerking", Lange Beestenmark t 58 
H. v. d . Sman, Lange Beestenmarkt 70 
G. v. d . Bosch, Smedestraat 37 
L. Berk, Kaasmarkt 6 
Gebr. Molenaar, Peperstraat 20 
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Sets & Zonen, l agedîjk 12 
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Tel.: 3214 
Tel. : 25131 
Tel.: 180015 
Tel. : 111531 
Tel.: 10290 
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Tel.: 81345 

Dienstregeling met wagenpark; v. l.n.r.: Bedford-bestelauto voor stadsvervoer en omgeving, 
verder een Borgward, Volvo en International 
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De meerijder moest echter ook de 
handjes uit de mouwen steken. Op 
de terugreis moest lading meege
nomen worden bestemd voor 
Noord Holland en al naar gelang 
het gewicht van deze lading moest 
de bijrijder helpen met dragen van 
bijvoorbeeld De Heer bonbons of 
Melchers jenever. Maar ook werd 
zware vracht zoals paardenvlees 
bestemd voor zouterij Ruppert in 
Oudendijk meegenomen. 
Een warm hart had Jeurink voor 
het Rode Kruis, waarvan hij lid 
was en waarvoor hij de goederen 
altijd gratis vervoerde. 

Veel werk, meer ruimte 
Toen in 1957 het bedrijf heel goed 
liep, kocht J eurink het pand 
Achterom 70. Visser was bereid 
het aan hem te verkopen. Het 
bedrijf dreigde uit zijn jasje te 
groeien en meer ruimte was hard 
nodig. Dan zou ook het opslaan 
van goederen buiten onder een 
dekzijl tot het verleden gaan beho
ren (Gelukkig kon dat nog in 
die dagen). Ook klein onderhoud 
aan de auto's zou dan niet meer 
in de avonduren en buiten on -
der slechte weersomstandigheden 
hoeven worden uitgevoerd. In 
1955 kocht hij daarom, reeds op 
voorhand, voorf 3.000.- het uitge
woonde pand Achterom 81 van 
Kieseling. Toch zou het nog tot 
1958 duren alvorens het pand kon 
worden gesloopt om plaats te . 
maken voor de te bouwen garage. 
Een jaar later, op 20 november, 
werd het contract ondertekend 
met het bekende (maar helaas ter 
ziele gegane) Hoornse aannemers
bedrijf Gebr. Peerdeman: aan
neemsom f 15.793.-. Geestelijke 
vader van het ontwerp was de 
Hoornse architect V. ]. Polman. In 
1960 werd het bouwwerk geheel 
tot tevredenheid opgeleverd waar
mee een wens in vervulling ging. 
Inmiddels was er in Nederland een 
nieuw fenomeen ontstaan: winke-
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len vanuit de huiskamer. Dat kon 
bij postorderbedrijf Termeulen uit 
Rotterdam. Bestelde goederen 
werden vervolgens aan de deur 
afgeleverd. Een uitkomst indien 
men afgelegen woonde en geen 
eigen vervoer bezat. Voor Jeurink 
betekende dit veel werk. De bestel
lingen moesten in de hele kop van 
Noord-Holland tot aan Den 
Helder en de Wieringermeer afge
leverd worden. Vele kilometers en 
brandstof zijn daaraan besteed. De 
ritten waren lang niet altijd 
lonend. De percelen lagen soms 
ver van elkaar af 
Tegenslagen zijn Jeurink niet 
bespaard gebleven. Tweemaal is 
een auto uitgebrand met als extra 
domper: alle onkosten waren voor 
eigen rekening. De verzekerings
maatschappij keerde niets uit. 

Uitgewerkt 
Inmiddels was Jeurink 55 jaar 
geworden. Het maken van lange 
dagen en korte nachten en het 
jarenlang onder druk werken ging 
z'n tol eisen. Het hart kon het niet 
meer bolwerken. 
Jeurink besefte dat het zo niet lan
ger kon en nam maatregelen: het 

bedrijf werd verkocht. Op 29 april 
1961 ontving de commissie ver
voersvergunningen het verzoek 
Jeurinks Expeditiebedrijf over te 
dragen aan de vennootschap onder 
firma P. R. Komen te Medemblik. 
Dit van oorsprong uit Nibbix
woud afkomstige expeditiebedrijf 
onderhield sinds jaren een bode
dienst in West-Friesland. 
Op 17 mei 1962 werd het verzoek 
om overdracht ingewilligd en kon 
Komen 25 ton goederen vervoers
recht aan zijn conto toevoegen, 
waarna publicatie in de Neder
landse staatscourant van 4 juni 
volgde. 
Langzamerhand werd het stil op 
het Achterom 70. Na een in
werkperiode van enige maanden 
vonden de activiteiten voortaan 
plaats op de hoek Oude Doelen -
kade/Mallegomsteeg. Hier ge
bruikte Komen het pand van het 
voormalige beurtvaart bedrijf 
Hoornsche Boot. 
Ruim een jaar later, op 10 juli 
1963, overleed Jeurink op 57-jarige 
leeftijd. Met een speciaal aan hem 
gewijd artikeltje werd zijn overlij
den in de krant herdacht. Een 
nobel mens was heengegaan. 

Storende fout in vorig kwartaalblad 

In kwartaalblad nummer 3 van dit jaar plaatsten wij een artikel over 100 
jaar Schuld en speelgoed in Hoorn. Uit de foto's die wij van de heer 
Schuld kregen aangeboden, kozen wij voor een afbeelding van het pand 
Gedempte Turfhaven 32. Helaas kwam onder deze foto een onderschrift, 
dat liet weten dat het hier ging om Grote Noord 90. Het was de heer A. 
Giovannangelo die ons op deze fout wees. En wie kan het beter weten dan 
hij? Het is immers zijn geboortehuis. Op deze plaats aan de Gedempte 
Turfhaven is nu Lijstenmakerij en Kunsthandel Hans Ooms te vinden. 
De heer H. Schuld zelf wees ons er op dat de advertentie op pagina 10 niet 
uit de '50-er jaren was, maar van ver voor de Tweede Wereldoorlog. 
Vervolgens hebben we zelf ook nog een klein foutje gesignaleerd. Zo wer
den door onbekende oorzaak de eurotekens in het colofon vervangen 
door het aloude guldenteken. 1 

Onze excuses voor deze 'ongeregeldheden': het is voor ons een stimulans 1 

om zo mogelijk nog alerter te zijn. 
De redactie 



Lezers schrijven 

Hoorn, 18 oktober 2004. 
Geachte redactie, 

Gaarne uw aandacht voor het vol
gende. 
Het onderschrift bij de foto op 
bladzijde 130 van het kwartaalblad 
nr. 3 van 2004 is volgens mij niet 
juist. De afgebeelde school is 
gebouwd als Gemeenteschool nr. 3 
voor het lager onderwijs. Het on
bebouwde terrein rechts naast de 
school was de speelplaats. Later is 
hier een lagere school gebouwd en 
iets verder de Openbare Ulo
school. 
Gemeenteschool nr. 3 is als zoda -
nig in gebruik geweest tot septem -
ber 1939. In de school moesten 
toen Nederlandse militairen ge
huisvest worden in verband met de 
mobilisatie. De klassen van de 
lagere school werden her en der in 
leegstaande ruimten onderge
bracht. Het gebouw van de Ulo
school was nl. door de Duitsers in 
bezit genomen. De aanduiding 
Gemeenteschool nr. 3 boven in de 
voorgevel werd gewijzigd m 
Gemeenteschool ULO. 

Ik hoop dat het vorenstaande 
gebruikt kan worden door de 
werkgroep 'Beeldbeheer'. 
Met vriendelijke groeten, 
H. J. Bakker, De Wieken 33 
1622 GM Hoorn 

Geachte redactie, 

Het bestuur had voor de najaarsle
denvergadering van 23 oktober j.l. 
de nieuwe Park Schouwburg als 
locatie uitgekozen. De vergadering 
werd gehouden in één van de 
bovenzalen. Wat opviel was de ge
brekkige geluidsinstallatie, waar
door de voorzitter achter in de zaal 
slecht te verstaan was, zodat veel 
van wat er gezegd werd voor de 
daar aanwezigen niet of nauwelijks 
te verstaan was. 

Na het officiële gedeelte werden 
de aanwezige leden in de gelegen -
heid gesteld een rondleiding door 
het nieuwe gebouw te volgen. Die 
rondleiding zou door drie perso
nen worden verzorgd, maar door 
ziekte was men genoodzaakt de 
groep in tweeën te splitsen, wat tot 
gevolg had dat de groepen zeer 
groot waren. 
Na twintig minuten wachten, 
mochten wij onder leiding van de 
heer Hirschfeldt aan onze rondlei
ding beginnen. Hij is een enthou -
siast verteller die zichzelf graag 
hoort praten. Gelukkig is hij geen 
uitzondering in gidsenland. 
Persoonlijk had ik gedacht gede
gen informatie met betrekking tot 
het gebouw te krijgen. Met als 
excuus dat architectuur niet zijn 
sterkste zijde is, bleef de informatie 
dus grotendeels beperkt tot uitleg 
over de gekozen kleuren van de 
wanden. Op de vraag wie het 
fraaie kunstwerk in het water bui
ten de schouwburg had vervaar
digd, moest hij helaas het ant
woord schuldig blijven. De spelers 
van de schouwburg kwamen uit
gebreid aan bod. De stoelen en 
tafel werden zowat tot kunst ver
heven. en de hele cast van Joop van 
der Ende met diep respect be

Wel mocht het geachte gezelschap 
door het venster een blik werpen 
op het toneel en wat schetst mijn 
verbazing: niet André van Duin, 
maar een aantal technici bevolkten 
het toneel. Zij waren met de uit
lichting van het toneel bezig. 
Wat verder opviel in deze cultuur
tempel is de aankleding van de 
diverse ruimtes. In de foyer hangt 
de fraaie verlichting praktisch 
tegen het plafond. De hangtafels 
en banken van hardhout passen 
beter in een tuinomgeving. Een 
witte keukenkast vol serviesgoed 
met daarop twee glazen vazen is 
nu niet bepaald een verfraaiing. 
De aangebouwde koffiemachine 
moest ook nog een plek hebben, zo 
lijkt het! En de plaats waar het 
kunstwerk van Peter de Rijcke is 
gesitueerd, getuigt van weinig 
respect voor deze kunstenaar. 

Huiswaarts kerend trof ik bij de 
uitgang van het restaurant, die al 
niet zo breed is, een kistje pom
poenen aan. Even dacht ik de 
oogstdankdag in het dorpshuis van 
Lutjewinkel te hebben bezocht. 
Volgend jaar toch maar weer naar 
de Oosterkerk. 

J. Entius, Eikstraat 
handeld, want de 
grote meester was 
zelf in het ge
bouw aanwezig. 
De repetitie die 
op dat moment 
in de Grote Zaal 
plaatsvond mocht 
dan ook absoluut 
niet gestoord 
worden, met het 
gevolg dat er geen 
sprake van kon 
zijn deze zaal te 
bezoeken. André 
van Duin mocht 
niet worden ge
stoord! 

Na afloop van de najaarsledenvergadering, die plaats vond in één 
van de zalen van de nieuwe schouwburg, gaf de heer Hirschfeldt 
(uiterst links) uitleg over het gebouw 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit de 
Gemeentelijke Monumentencommissie, 
uit de Welstandscommissie en uit de werk
groep Micromilieu. 

1december2004 

Achter de Vest 
De in de stijl van de Amsterdamse 
School opgetrokken garages (tus
sen de nrs 54 en 56) aan de achter
zijde van het monumentale pand 
Onder de Boompjes 20, verdienen 
bijzondere aandacht in de herbe
stemmingsplannen. 
Fraaie oplossingen aan de achter
zijde, inclusief parkeren op eigen 
terrein. 

Achter de Vest 58 - Onder de 
Boompjes 22 - Pakhuisstraat 1 
t/m 7 (rijksmonumenten) 
Plan voor ingrijpende restauratie 
en herbestemming ten behoeve 

Achterom 7 
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van ACTA (Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam) 

Achterom 7 
Vergaderruimte van de Neder
lands Hervormde Gemeente (Pro
testantse Kerk Nederland anno 
2004) bedreigd. Zorgelijke situatie. 

Achterom 17 - schoolgebouw 
Monumentenvergunning aange
vraagd ten behoeve van het restau -
ratieplan. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 
1770, in verval. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pan -
nen belegd schilddak, windvaan 
met paarden op de nok (stalhoude
rij). Pand verkeert in ernstige staat 
van verwaarlozing. 

Achter op 't Zand 48 
Plan voor bouwen nieuwe woning 
na slopen van de bestaande woning. 

Achterstraat 
Herziening Globaal Bestem
mingsplan Binnenstad in voorbe
reiding. Gemeente wil meewerken 
aan de bouw van acht woningen 
op de locaties Fikke en Veld (tus
sen de nummers 17 en 41). B & W 
hebben afwijzend gereageerd op 
de bedenkingen van Oud Hoorn. 
Kort en slecht: er komt een hoog 
en volumineus bouwblok in de 
smalle en kwetsbare Achterstraat. 

Baadland 
Oud Hoorn pleit nog steeds voor 
een historisch onderzoek van deze 
oorspronkelijke zeewerende dijk. 

Baanstraat 
De 'vlag' hangt uit naar oud volks-

Achterom 7 
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gebruik. Er is een baby'tje geboren. 
Gefeliciteerd! (zie foto) 

Bangert-Oosterpolder 
De Raad van State heeft een streep 
gehaald door het bestemmingsplan 
voor dit gebied. 
Procedure-fouten zijn de oorzaak. 
Hoorns laatste grote nieuwbouw
project op eigen grond loopt hier
door een aanzienlijke vertraging 
op. 

Bierkade - Museum van de 
Twintigste Eeuw 
Museum wil graag een drijvend 
terras voor de deur. Een heilloze 
wens in het licht van de kwaliteits
bewaking van het historisch stads
beeld. Oud Hoorn heeft het colle
ge nogmaals van haar standpunt 
op de hoogte gebracht. 

Blauwe Berg 
Aanvang bouw Regionaal His
torisch Centrum zal niet lang meer 

Baanstraat 

op zich laten wachten. Proce
durefouten hebben tot grote ver
traging geleid. Zie ook de rubriek: 
Van de bestuurstafel. 
Commissie Stadsontwikkeling 
keurt aanleg van giga-dubbel
rotonde in de bocht nabij het 
Missiehuis goed. 

Breed 40 (rijksmonument) 
De huidige exploitant van dit 
'Kaagpand' heeft nieuwe orna
menten in de vorm van Goudse 
kazen aan de voorgevel aange
bracht. 

Dorpsstraat 143 - Zwaag 
Op de plaats van een voormalige 
stolpboerderij komt een klassiek 
aandoend appartementengebouw 
voor 24 appartementen voor se
moren. 
Oud Hoorn heeft al eerder haar 
bedenkingen geuit tegen groot
schalige ontwikkelingen in de lint
bebouwing. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht de totale gevelwand 
te beschermen. De reactie luidt dat 
eerst de inventarisatie van het ge
bied Bangert/Oosterpolder moet 
zijn afgerond alvorens serieus naar 
de Oud Hoorn-wens kan worden 
gekeken. Het duurt wel lang alle
maal. 

Draafsingel 11 
Verantwoorde reconstructie van de 
kap met dakkapel. Particulier ini
tiatief met gevoel voor stijl. 

Draafsingel 57-59 
De projectontwikkelaar is van plan 
de boerderij Meta en de villa 
Schermeroord tot woningen terug 
te brengen met handhaving van de 
monumentale waarden. 

Draafsingel 61 
Realisering van een goed over
dachte uitbreiding van het sport-

Draafsingel 11 
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Draafiingel 61 

instituut aan de voormalige 
Horlogemakersvakschool. 

Eikstraat 1 
(gemeentelijk monument) 
Het kerkgebouw dateert uit 1933-
'34 en is in de stijl van de late 
Amsterdamse School ontworpen 
door de Hilversumse architect C. 
Trappenburg (o.a. raadhuis Op
perdoes). De monumentale status 
dient in ieder geval de ongeschon -
den staat van het exterieur te 
waarborgen. Dakkapellen sieren 
de eerste ontwerpen. 

Gouw 
Het ziet ernaar uit dat deze brede 
winkelstraat een belangrijke rol zal 
blijven spelen in de verkeersafwik
keling van de binnenstad, zeker nu 
de afsluiting van de Rode Steen 
voorlopig van de baan is. De her
inrichting komt er aan! 

Grote Noord 2-4-6 
Nog één juridische hobbel door de 
commissie voor de beroep- en 
bezwaarschriften te nemen. Daar
na kan met ferme klappen de eer
ste paal de grond in en kan er een 
einde worden gemaakt aan een 
veel te lange periode van verslon -
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sing van het historisch stadsbeeld. 
De bescherming van het eigen -
dom in het Nederlands recht gaat 
soms wel heel ver. 

Grote Noord 45 
(beeldbepalend pand) 
Plan voor gedeeltelijke vermeu
wing van de voorgevel. 

Grote Noord 53 
Verbouwingsplan ingediend voor 
deze voormalige banketbakkerij. 

Grote Noord 62 
(rijksmonument) 
Plan om de winkel te verbouwen. 

Grote Noord 93 
(beeldbepalend) 
Plan voor wijzigen voorgevel. 

Grote Noord 101 
(beeldbepalend) -103 
Toestemming tot samenvoeging 
panden. Bouwvergunning ver
leend voor verbouwing, ook voor 
Achterom 96. 

Grote Oost 28 
(beeldbepalend) 
De verkoop van het voormalig 

Grote Noord 45 

onderkomen van het postkantoor 
met zijn zeer karakteristieke voor
gevel moet een deel van het -
financiële - gat van de atletiek
baan opvullen. Oud Hoorn houdt 
de vinger aan de pols. 

Grote Oost 81 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning verleend 
voor kleurverandering voorgevel. 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente 
Hoorn met de versobering van 
deze historische plek in het haven
gebied? Het politieke draagvlak 
was er voor, eind vorige eeuw. 
Waar is het wachten op? 
Bottereigenaars vragen meer 
financiële steun voor de varende 
monumenten. Er is dringend 
behoefte aan een beleidsplan voor 
het behoud van een plek voor his
torische schepen in de havens. 
Zeer moeizame maar geslaagde 
restauratie van de zeezijde van de 
Hoofdtoren. 

Italiaanse Zeedijk 78 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd. 



Jeudje 
Oud Hoorn heeft de projectont
wikkelaar herinnerd aan het 
terugbrengen van een historisch 
merkteken. Oud Hoorn heeft de 
ontwikkelaar het ontwerp voor 
een nieuw herinneringsteken 
voorgelegd met een tekst van 
Sebastiaan Centen. Er is overeen -
stemming bereikt. Het wachten is 
nog steeds op de uitvoering. Een 
uiterst traag proces. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude 
Hoornse families liggen er ver
waarloosd bij. Snelle actie ge
vraagd. De gemeente Hoorn heeft 
al honderden graven beschreven 
maar geeft geen prioriteit aan deze 
opdracht. Oud Hoorn heeft gepleit 
voor plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Keern 33 
(gemeentelijk monument) 
Zeer geslaagde reconstructie door 
lntermaris op deze kwetsbare loca
tie. Het pand staat er weer stralend 
bij. 

Kerkplein 
De toren van de Grote Kerk is 
ongeschikt voor de plaatsing van 
antennes ten behoeve van de 

Keern 33, voormalig Landbouwproefstation 

Koepoortsweg 97 

mobiele telefonie, zegt de monu
mentencommissie. 
De onvolprezen vereniging 'Het 
Carillon' is na een uiterste inspan
ning niet langer zieltogend. Meer 
leden plus een niet wegbezuinigde 
stadsbeiaardier blazen het toren
instrument hernieuwd leven in. 

Kerkplein 9, 10 en 11 
Plan voor plaatsing van 4 dakka
pellen. 

Kleine Noord 12 
Opnieuw slaat de markiezenzwam 
om zich heen. 

Kleine Noord 53-55 
Plan voor wijziging van de gevel en 
interne verbouwing van restaurant. 

Kleine Oost 
Scheepswerf-bestemming gered. 
Saltopanden zijn in de verkoop 
gedaan. 

Koepoortsweg 73 
Oud Hoorn maakt zich ernstig 
zorgen over de staat van onder
houd van dit monumentale pand. 

Koepoortsweg 97 
Monumentenvergunning 
leend. 

Korenmarkt 5 

ver-

Achter de gevel gaat de schoor
steen schuil van de vroegere fa
briek van verduurzaamde kaas 'De 
Discus'. Oud Hoorn verzet zich te
gen het verlenen van de sloopver
gunning voor dit laatste relict . uit 
het industriële tijdperk. De eige
naar zegt niet over de middelen te 
beschikken om de schoorsteen te 
restaureren. Een heuse pat-situatie! 

Kruisstraat 
Ook hier heeft de eenvoudige en 
eenduidige herinrichting het 
straatbeeld verrijkt. 
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Leliestraat 5 
Wie heeft er de langste adem? 
Gemeenteraad draagt de architect 
op in overleg te treden met de 
buurtbewoners. Nog geen bouw
vergunning verleend. 

Munnickenveld 
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeel
den; zij het dat dit wordt ontsierd 
door het autoblik voor de deur. 
Oud Hoorn pleit voor een auto
vrije inrichting van dit monu
mentale stadsdeeltje. De parkeer
oplossingen liggen om de hoek! 

Muntstraat 
Straat met 10 rijksmonumenten en 
verscheidene beeldbepalende pan
den krijgt een centrale afwikkel
functie voor het (zware) verkeer de 
stad uit. Alternatieve oplossingen 
gevraagd. Vernieuwing Pakhuis
straatbrug is gereed met een sterk 
verbeterde fundering. Nu de kade
muren nog. Zeer geslaagde herin -
richting ten gunste van voetgan
gers en fietsers. Beperkte straat
breedte draagt bij aan monumen
tenbehoud. 

Nieuwendam 1 
(rijksmonument) 
'Voormalig pakhuis met rechthoekig 
grondplan onder zadeldak dat aan de 

Muntstraat 
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achterkant afgewolfd is. Inwendig 
bevat het pand een 17! eeuws houtske
let. In de voorgevel, beëindigd als punt
gevel en van jongere datum, vensters 
met roedeverdeling' (Hoorn, huizen, 
straten, mensen). 
Bouwvergunning verleend voor 
het wijzigen van de voorgevel. 

Nieuwland 0-Z 
Ook hier vertonen de kademuren 
steeds grotere scheuren. 

Nieuwsteeg 
Ingetogen herinrichtingsplan is 
een succes. Armoe houdt het knap. 

Nieuwsteeg 39-41-43 
Geen uniforme lange onderpui 
waardoor de samenvoeging van de 
panden alleen in het interieur 
vorm heeft gekregen. 

Nieuwstraat 12-14 
Afschuwelijke vernieuwing c.q. 
vernieling van de onderpui van dit 
voormalige bankgebouw. Wat 
adviseert de Monumentencom -
missie? 

Nieuwstraat 16 
(rijksmonument) 
Eindelijk verlossing van de moder
ne luifelterreur. Geslaagde restau
ratie. 

Nieuwendam 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de 
muren en het houten gewelf 
noodzakelijk. 
Begin negentiger jaren van de 
vorige eeuw zijn twaalf monu
mentale stenen poortjes gerestau
reerd. 
Na 10 jaar krijgen de poortjes 
opnieuw een onderhoudsbeurt. 

Noorderstraat/Baanstraat 
Sterke concentratie van vervuilen
de elementen in het micromilieu. 
Wanneer komt de werkgroep in 
actie? 

Noorderstraat 10 
Pand gekend door steen met 
opschrift: 'De eerste stenen gelegd 
door Theo en Rinze Hollander, 23 
oktober 1936, oud 10 en 13 jaar'. 
Plan voor uitbreiden van de 
woning. 

N oorderplantsoen 
Oud Hoorn onderzoekt de moge
lijkheid voor een blijvend aanden -
ken aan de heer J.C. Kerkmeijer 
(oprichter van de vereniging m 
1917) in het plantsoen. 



Onder de Boompjes 20 
(rijksmonument) 
Pand wordt geheel gerestaureerd 
door de nieuwe eigenaar Inter
maris Woondiensten. Er komen 
zes appartementen in. De restaura
tiewerkzaamheden verlopen voor
spoedig. De verhoogde gootlijst 
met rococo-snijwerk is in optima
le luister hersteld. Complimenten 
voor Intermaris. Met de begelei -
ding van de af deling Monumen -
tenzorg als deskundige toont de 
oorspronkelijke woningbouwver
eniging over een groeiend monu -
mentenhart te beschikken. 

Oostereiland 

De gemeente Hoorn overlegt op 
dit moment met de Rijksgebou
wendienst over verschillende her
inrichtingsmogelijkheden waarbij 
de huidige opstallen intact blijven. 
Oud Hoorn vraagt zich af of de 
gemeente wel moet inzetten op 
verwerving van het eiland. Eerst 
het bereikbaarheidsprobleem op 
een aanvaardbare wijze oplossen 
alstublieft! Gemeentebestuur wil 
aanlegsteiger voor salonschepen. Is 
elke brugverbinding tussen Vis
serseiland en Oostereiland verwer
pelijk? Oud Hoorn denkt na. 

Oude Doelenkade 27 
De restauratie is op een oor na 
gevild. Eigenaar Bakker tijdens de 
naj aarsledenvergadering 2004 on -
derscheiden door Oud Hoorn. 
Daarbij werden de leden van Oud 
Hoorn uitgenodigd om te zijner 
tijd het pand te komen bezichti
gen. 

Het straatbeeld blijft ernstig ver
stoord door een combinatie van 
obstakels voor de deur. Zijn er nou 
geen andere locaties te vinden voor 
deze concentratie van ellende ? 
De werkgroep Micromilieu meldt: 
• ANWB-bord is een oude toe

zeggmg. 
• De afvalcontainers (onder

gronds) en de stroomkast ten 
behoeve van schepen moeten 
een plaats hebben. 

• Aanplakbord is mogelijk te ver
plaatsen naar Ottobrug: 'Er 
moet wel zo'n bord zijn anders 
kan er niet opgetreden worden 
tegen plakkers'. 

Oude Doelenkade 55 
Na aanpassing van het bouwplan is 
het werk hervat. 

Oude Doelenkade 
Ottobrug is hard toe aan opknap
beurt. 

Pakhuisstraat 
De gemeente Hoorn heeft het 
vroegere VOC-peperpakhuis aan 
de Stichting Stadsherstel Hoorn 
overgedragen. De muur aan de 
westzijde is fraai verweerd maar 
ook bijzonder slecht. Stichting ver
huurt het complex, na restauratie, 
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Ramen35 

aan het Academisch Centrum voor 
Tandartsenopleiding Amsterdam 
(ACTA). 
Overleg met de gemeente Hoorn 
over compenserende ruimte van 
ons huidige pakhuis voor de 2e en 
3e verdieping is nog gaande. 

Ramen 1-3 (rijksmonument) 
Aanvraag om monumentenver
gunning ingediend. 

Ramen 21-23/hoek Duinsteeg 
(rijksmonumenten) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor oorspronkelijk twee
lingpand met gevelsteen: IN DIE 
ROHAEN 

Ramen 35 (rijksmonument) 
"Midden 18e eeuws pand met twee ver
diepingen. Deuromlijsting met rococo
snijwerk; consoles op de gootlijst" 
(Hoorn, huizen, straten, mensen) 
Plan voor het realiseren van vier 
bovenwoningen 

Rode Steen 
Nieuwbouw op plaats bioscoop 
vertraagd door actie horeca
ondernemers. Een zeer betreurens
waardige vertraging van een pro
ces dat toch al niet uitblinkt door 
'opschieten'. 
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Vemaarkt 20 

Poging tot autovrij maken van dit 
'plein van de conflicterende belan
gen' vooralsnog niet geslaagd. Hoe 
gaat het nu verder? 

Slapershaven 
Van overtuinen, parkeerplaats
plannen naar openbaar groen. Wat 
is er van de unieke overtuinen 
overgebleven? Ook hier ontnemen 
de steeds grotere woonboten het 
beeld op het historisch stads
schoon. 

Stationsgebied 
Gemeentebestuur deinst terug 
voor de hoge verplaatsingskosten 
van het busstation naar de noord
zijde. Busmaatschappij en provin
cie Noord-Holland willen niet 
meewerken. Oud Hoorn is van 
mening dat de gemeente zich 
moet blijven inspannen voor een 
stijlvollere entree tot de oude stad. 
De aanhouder wint! 

Turfhaven/Jeudje 
Forse nieuwe woonark gereed. 
Beleid inzake bouwwerken in his
torisch water is dringend noodza-
kelijk. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Architect Sjoerd Soeters heeft de 
eerste ideeën gepresenteerd voor 
de ontwikkeling van dit gebied. 

178 

Enthousiaste politieke reacties. 
Ook Oud Hoorn reageert voor
zichtig positief 

Veemarkt (rijksmonument) 
Oud Hoorn vraagt zich af waarom 
bij de reconstructie van deze histo
rische markt de nieuwe straatver
lichting niet is doorgetrokken tot 
aan de Noorderstraat. 

Veemarkt 20 
Ondergevel van voormalige bin -
nenstadsgarage in lelijk oranje 
geschilderd; zaak aangekaart in de 
Welstandscommissie gevolgd door 
gemeentelijke aanschrijving 

Veermanskade 12 
(rijksmonument) 
Plan voor uitbreiden pand 

Venenlaan 88-90 
Weer een plan voor realiseren van 
een dakopbouw 

Wabenstraat 
Het complex van het Streek
ziekenhuis werd in de 2e helft van 
2004 gesloopt ten behoeve van de 
bouw van een nieuw woongebied: 
de Streektuinen. Het plan bestaat 
uit circa 300 woningen en apparte
menten. Realisering anno 2007. 
Oud Hoorn blijft vraagtekens 
plaatsen bij de sloop van het uit 

architectonisch oogpunt markante 
gebouw van het (voormalige) 
Streekziekenhuis. 

Westerblokker 
Karakteristieke lintbebouwing. De 
Raad van State heeft ingestemd 
met het bestemmingsplan dat 
hoogbouw tot 10 meter toestaat. 
Wie waakt er nu eigenlijk wel over 
ons stedelijk en landelijk schoon? 

Weeshuiscomplex 
Stichting Netwerk heeft het pand 
verlaten. De gemeente zet het 
complex 'in de markt', gaat voor de 
hoogste bieder. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast voor de monumen -
tale toekomst van dit unieke com
plex met binnentuin. 

Westerblokker - kerkgebouw 
Heilige Aartsengel Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met 
gothische en neo-classicistische 
elementen reeds lange tijd in 
gebruik als tapijthal. Gebouw 
dateert uit 1853 en is ontworpen 
door de Leidse architect Th. Mol
kenboer (1796-1863). Plan om 
pand op de gemeentelijke monu
mentenlijst te plaatsen. Gemeente 
heeft een P.M.post op de begroting 
opgenomen. 

Westerdijk 75 o.a. 
Verouderde woonflat en een vier
tal karakteristieke visserswoningen 
zijn gesloopt ten behoeve van de 
bouw van 37 appartementen voor 
ouderen door Intermaris Woon -
diensten. 
Zeer grote hoogteverschillen tus
sen de flat en de kleine pandjes in 
de directe omgeving. 

Zon 11 
De verloedering van dit markante 
pand gaat onverminderd door. 
Wie neemt het intiatief om tot 
verbetering te komen? De huur
panden zijn acceptabel opgeknapt 
en vernieuwd. 



Men vraagt ons 

Terwijl de regen buiten langs de ramen siepert, stort de radio zijn dagelijkse portie 
onheil de kamer in. Van Gogh wordt teraarde besteld, Amerikanen en Irakezen 
bevechten elkaar op leven en dood, in een Parijs ziekenhuis steift een oude man en in 
Den Haag bestormen politie en militairen een huis met terroristen. Wat doen we bij 
dit alles met dit kwartaalblad? Gewoon doorgaan. Misschien leren we, dat de mensen 
van toen voor dezelfde problemen stonden als wij nu. 

Landbouwproefstation en De 
Ruyter de Wildt 
We volgen hetzelfde patroon als 
altijd. Eerst behandel ik het bin
nengekomen materiaal en daarna 
leg ik u de nieuwe problemen 
voor. Natuurlijk weer als altijd 
mijn hartelijke dank voor het ont
vangen materiaal. Ik zal mij wat 
moeten beperken in het materiaal, 
omdat andere klussen mijn aan
dacht elders opeisten. Maar toch 
kan ik er niet omheen iets meer 
aandacht dan gemiddeld te beste
den aan een Hoornse instelling 
namelijk het Landbouwproef
station bij de kruising van de 
Berkhouterweg en het Keern. Dit 
instituut verrichtte onderzoek op 
agrarisch gebied. Op dit moment 
is dit onderzoek veel meer 
gespreid of geconcentreerd in 
Wageningen. Ik kreeg de serie van 
ons lid mevr. Mantel-Den Bakker. 
Probleem bij de foto's was het klei
ne, vooroorlogse formaat, 8 x 10 
cm. Een deel van de opnamen is 
iets vergroot, waardoor de afge
beelde personen herkend kunnen 
worden. De opnamen zijn van 
goede kwaliteit zodat ook goed 
herkenbare exemplaren afgedrukt 
kunnen worden. (blz. 124 ). Ik loop 
de opnamen na in de volgorde 
waarin zij in het blad zijn opgeno
men. blz. 71: afb. 6. Achterste rij 
v.l.n.r. Met grijze jas 1. A. den 
Bakker, analist. 2. dr. Dijkstra, che
micus. 3. Rina Maris - Groot, ana-

liste. 4 dr. Frens, veearts en direc
teur van het station. Voorste rij 
v.l.n.r. onbekend, Piet Koeman, 
amanuensis. Van de groep op blz. 
124 zijn geen ontdekkingen bin
nengekomen hoewel dat de mooi
ste foto is. Ik spoor onze puzzelaars 
nog eens aan hun krachten op deze 
foto te proberen. Bekend zijn de 
heer met de grote bos haar, dat is 
natuurlijk A. den Bakker met 
schuin rechts achter hem de heer 
en mevr. Tool en de grote figuur 
rechts voor, dat is de heer Stam. Ik 
wil proberen nog andere opnamen 
te laten vergroten 
Veel informatie kreeg ik van mevr. 
0 lga Duin -Roeland, dochter van 
de analiste op de foto op blz. 71 
tussen Dijkstra en Frens. Zij was 
een dochter van Jan Groot en 
Anna Groot-Kieboom. Jan Groot 
begon een drogisterij rond 1910 op 
de Gedempte Turfhaven die is 
opgegaan in de drogisterij 
'Française Conijn'. Ik moet mij nu 
wat beperken wegens plaatsgebrek. 
De vader van mevrouw Duin was 
vanaf 1940 o.a. leraar Duits aan de 
ulo aan de Draafsingel. De analiste 
in het midden op de voorste rij op 
de foto van blz. 71 is Ilse de Ruyter 
de Wildt. De familie de Ruyter de 
Wildt, stamt regelrecht af van de 
bekende Michiel de Ruyter. 
Ilse de Ruyter de Wildt was een 
zuster van Hans Otto Jerphaas de 
Ruyter de Wildt tot in de jaren 70 
werkzaam op het stadhuis bij de 

H.W Saaltink 

afdeling onderwijs. Hij publiceer
de samen met Willem Braasem, 
directeur van het Westfries 
Museum, enkele fotoboeken over 
Hoorn. 
Er blijft nog een foto over, name
lijk die op blz. 123, onderzijde. 
Deze opname is gemaakt achter 
het Landbouwproefstation aan het 
Keern. Staand v.l.n.r.: 1. Ilse de 
Ruyter de Wildt. 2. onbekende 
analiste. 3. (met flaphoed) dr. ir. 
Johannes Catharinus de Ruyter de 
Wildt. geb. 1877 Herwijnen 
(Betuwe), overl. 1950 Hoorn, land
bouwkundige en chemicus, stu -
deerde in Wageningen en Bern, 
woonde Koepoortsweg 84, raadslid 
1937 -1941. 4. onbekende analiste. 
5. A. den Bakker, vader van de 
inzendster. Gehurkt voor de ande
ren 6. Piet Koeman, destijds 
bekend amateurarcheoloog. D e 
informatie die ik ontving van 
mevrouw De Ruyter de Wildt 
kwam op een ongelukkig moment 
per telefoon binnen zodat ik niet 
geheel kan instaan voor de juist
heid ervan. Er was nog spake van 
een honderdjarige heer de Ruyter 
de Wildt, maar wie dat was heb ik 
niet meer kunnen achterhalen. 

Kleuterschool die een 
basisschool was 
Informatie over de foto met de 
kleuterschool op blz. 125 die een 
eerste klas van een basisschool 
bleek te zijn kreeg ik van de fami
lie Entius in de Eikstraat, van mevr. 
Marth. Haverbusch-Hagenaars uit 
Purmerend (HH), van mevr. M. E. 
G. Klijn-Van Ophem uit Obdam. 
(KO) en van Fried en Joop, waar
van ik de achternaam niet meer 
heb kunnen achterhalen. 
Ik kan u niet precies vertellen wie 
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wie is op de beide foto's, want 
alleen mevr. Klijn geeft de num
mers van slechts een klein deel van 
de kinderen. Aangenomen mag 
worden, dat na wat gepuzzel de 
meeste namen wel de juiste zijn. 
Op deze scholen blijken voor een 
deel nog bijna middeleeuwse toe
standen te hebben bestaan. 
Haverb.: Op de school waren 2 
klassen. Voor de middenstand bij 
zuster Afra en voor de arbeiders bij 
zr. Agnella. Op de speelplaats was 
een krijtstreep getrokken waar de 
kinderen niet overheen mochten 
komen. Voor de foto is voor één 
keer een inbreuk op die regel 
gemaakt. Door tijdsgebrek ben ik 
gedwongen me te beperken tot een 
namenlijst waarbij ik zoveel moge
lijk met de beide lijsten rekening 
heb gehouden. 
We beginnen met de achterste rij, 
v.l.n.r. staande op een verhoging: 
Zuster Laeta of Leatha: Frieda 
Entius, Toos Schouten, Vera 
Rupert, Els Nijhuis, Laura Schil
der, Agatha Ruyter, Ria Schnei-
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ders, Jopie Langedijk, Lida Groot, 
Annie Koppies, Alie Jongkind, 
Riet Tol, juffrouw Ans Sernee. 
Tweede rij staand: voor de zuster 
Marie Schouten, 12 staanden: 
Annie Tenden, Truus Beemster
boer, Tinie Hendriks, Floortje 
Duinmayer, Gerda Hendriks, Sien 
Lieshout, Sien Peerdeman, Agatha 
Hoogland, Alpha Hoogland, 
Annemieke Rive, Jettie Welkers, 
Tiny Werkhoven. 
Derde rij geknield: Ans Bos, Gerda 
Hendriks, Riet Bakker, Truus 
Smit, Jopie Ruitenburg, Martha 
Wagenaars, Riet Weideman, Riet 
Temme, Jettie Kaldenbach, Jannie 
Zuiker, Trees de Boer 
Voorste rij zittend: Tiny Kooter, 
Vera Stam, Corrie Stroet, Nel 
Steeg, Doortje Siderius, Niesje 
Kroonenburg, Lena Buis, Lies Dol, 
Clarie Luttikhuizen 
Van de heer Cornelis Hoogland in 
Australië een e-mail met de mede
deling dat zijn zuster Afra 
Hoogland, zijnde ene religieuze, 
zich heeft teruggtrokken met pen -

sioen; ik zou liever zeggen met 
emeritaat in een klooster in 
Brabant en dat zijn zuster Agatha 
Hoogland is getrouwd met Piet 
van Vliet en in Blokker woont. 
Wij danken de heer Hoogland 
voor zijn attentie en wachten af. 

Nieuwe aanpak 
Ik moet mij verontschuldigen voor 
de geringe hoeveelheid nieuw 
materiaal die we dit keer aanbie
den. Dat heeft niets te maken met 
onze voorraad, maar alles met mijn 
gebrek aan tijd voor het klaarma
ken van de artikelen. Daarom ook 
vindt u dit keer in deze rubriek 
artikelen die door andere leden 
van onze redactie zijn voorbereid. 
Het volgende gedeelte is voor het 
grootste deel van redactielid Frans 
Zack. 
Henk: De mensen op deze foto laat 
ik aan jou over. Wel wil ik mij even 
met het vliegtuig bezig houden. 
Onze lezers zal dat ook wel inte
resseren. Bovendien geeft het een 
indicatie van het moment waarop 



de foto gemaakt moet zijn, tussen 
1932 en 1936. 
Deze foto is afkomstig van de heer 
EJ.M. Stumpel en toont de deelne
mers aan een schoolreisje van de 
R.K. ULO (Onder de Boompjes). 
Veel namen weet de samensteller 
al, de rest is aan onze lezers. Zelf 
denk ik, dat de foto in 1934of1935 
gemaakt is. 
Het op deze foto afgebeelde vlieg
tuig is de door Fokker in 1932 
gebouwde N.XII 'IJsvogel', PH
AU, één uit een serie van acht. Dit 
toestel heeft tot 1936 dienst gedaan 
bij de KLM en is vervolgens op 12-
10-1936 verkocht aan de Franse 
maatschappij SFTA om verder als 
F-APET door het leven te gaan. 
Op 28-08-1937 werd het toestel 
beschadigd door een bomaanslag 
op het vliegveld Le Bourget samen 
met de FIX PH -AGA. Deze aan -
slag werd gepleegd door de extre
mistische beweging (Ook toen al! 
HWS) 'La Cagoule' (Dat is een 
mantel met kap waarin gaten voor 
ogen en mond HWS.) Vervolgens 
kwam het toestel in handen van de 

Lezingen in 2005 
De lezing van 15 februari 2005 
wordt verzorgd door de heer J. 
van der Veen van de stichting 
Steunpunt Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland. De lezing gaat 
over het behoud en beheer van 
het industriële erfgoed in Noord
Holland. Aanvang 20.00 uur. 

De diavoorstelling over het 
Keern is van 7 maart ver
plaatst naar 18 januari 2005. 
Aanvang 20.00 uur. 
Op 7 maart verzorgt de heer 
Bakker nogmaals een vertoning 
van films over het oude Hoorn. 
Het betreft hier de zelf de films 
die ook al op 18 november 
gedraaid zijn. Aanvang half acht. 
Kaartjes bestellen bij het 0.1 
Pakhuis, tel. 273570. 

Spaanse Republikeinen (Die vorm -
den de wettige Spaanse regering, 
die vocht tegen de opstandige 
troepen van generaal Franco 
HWS). Het is waarschijnlijk verlo
ren gegaan tijdens de Spaanse 
bugeroorlog. 
Bij de KLM deed de Fokker F. XII 
dienst op de Indië-route Amster
dam -Batavia. Het toestel met een 
spanwijdte van 23,02 m. was voor
zien van drie Pratt & Whitney 
motoren met een vermogen van 
425 pk en had een kruissnelheid 
vam 205 km/ u. Er konden maxi
maal 14-16 passagiers mee ver
voerd worden 
Nu komt het probleem van het 
uitzoeken van wie is wie. We 
beginnen met de onderste zittende 
rij v.l.n.r.: 1. Ben Lieshout. 2. Wim 

Bos. 3. Gerard van der Hulst 4. 
Rein Luyckx, van de notaris. 5. 
Cees de Lange. 6. Harry Stultiens. 
7, Onbekend. 8. Bongers? 9. Sjaak 
of Peter Jonk. 10. Onbekend. 
Tweede rij (Op de knieën.) ll. Rein 
Luyckx van de bankdirecteur 12 
t/m 16 onbekend. 17 Joop Schoof 
18. onb. 19. 'n Veldje 20. Onb. 21 
Ed Stumpel. 22. Cor Degeling. 23 
Cees Stuyfbergen. 24 Mijnhout uit 
Enkhuizen. 25. Onb. 26. Jan 
Bakker? 27. De Lange? 28 Onb. 
met pet. 29. ? 30 Gerard Brieffies. 
31. Simon Verberne. 32 Onbekend. 
33. Met muts voor de onderwijzer. 
onb. 34. Onb. 35. Meester Stuyf~ 
bergen, leraar Engels. 36 Rein 
Luyckx, van de bankdirecteur. 37. 
Meester van Iersel, leraar wiskun -
de. 

Scholieren op bezoek bij Oud Hoorn 

Ook dit jaar hebben scholieren van 
het voortgezet onderwijs in het 
kader van het 'Rondje Cultuur' 
met Oud Hoorn kennis gemaakt. 
Onder leiding van de gidsen Christ 
Stoffelen, Femke Uiterwijk, Ma
rian Godvliet en Gerard Beemster
boer hebben zij in de stad foto's 
gemaakt van oude en nieuwe 
gebouwen die volgens hen moch
ten blijven staan en gebouwen die 
wat hen betrof wel weg mochten. 
De foto's die zijn gemaakt, zijn 
door Diana van den Hoogen op de 
website van Oud Hoorn gezet, met 
de argumenten van de leerlingen 
erbij . 

Op deze manier denkt Oud Hoorn 
de jongeren eens bewuster te laten 
kijken in de stad. Bovendien horen 
ze van de gidsen ook iets over de 
geschiedenis van de panden en hun 
omgeving. Toppers van gebouwen 
die mogen blijven, zijn: het: 
Westfries Museum, de Waag, de 

Marit Veerman 

Boterhal, de Bossupanden op de 
Slapershaven en de Statenpoort. 

Wilt u de foto's bekijken en de 
argumenten lezen, dan kunt u de 
genoemde website bezoeken, 
waarop overigens ondertussen veel 
meer thema's door de website
groep zijn gezet. 

Sommige leerlingen vonden deze twee 
pandjes op de hoek van het Grote Oost en 
de Schoolsteeg ook de moeite waard 
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Nieuw verschenen boeken 

Titel: 1852-2004, Het Park. 
Anderhalve eeuw aan de 
Westerdijk. 
Ondertitel: EEN HOORNSE 
GESCHIEDENIS: van Koffijhuis 
tot Theater; Witte Badhuis tot 
Schouwburg en Congrescentrum. 
Auteur: Arie van Zoonen 
Uitgegave van Schouwburg en 
Congrescentrum Het Park ter 
gelegenheid van de opening van 
het nieuwe theater op vrijdag 25 
juni 2004. 
Het boek telt 16 hoofdstukken en 
het eindigt met 17 pagina's met 
bijlagen, zoals plattegronden van 
de schouwburgen op de oude 
plekken en de nieuwe locatie ( drie 
foto's van deze gebouwen staan al 
meteen op bladzij 4 en 5 van het 
boek), een bouwcolofon, een chro
nologisch overzicht van bijzondere 
evenementen wat betreft de ge
schiedenis van Het Park, een lijst 
van sponsors en intekenaars e.d. 
In zijn 'Ten geleide' beschrijft de 
auteur voor in het boek heel in het 
kort de voorgeschiedenis die leid
de tot de bouw van de nieuwe 
Hoornse schouwburg en wie hem 
bij het samenstellen van deze 
publicatie tot steun zijn geweest. 
Tussen dit begin en de bijlagen aan 
het eind staat een buitengewoon 
boeiend en afwisselend verhaal, 
afgewisseld met vele foto's. 
Het boek begint met een hoofd
stuk, getiteld: 'Ontstaan en ont
wikkeling van Hoorn', waarin 
wordt aangetoond hoe Hoorn in 
voorgaande eeuwen van zeestad 
landstad werd en in de vorige eeuw 
groeide tot overloopgemeente van 
zo'n 60.000 inwoners, waardoor de 
behoefte aan kunst en cultuur ook 
steeds meer toenam. 
In Hoofdstuk 5 wordt verteld over 
de geschiedenis van Het Witte 
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Badhuis, dat op het terrein van de 
nieuwe schouwburg heeft gestaan. 
Eerst het oude badhuis en in 1979 
het vernieuwde bad, dat begin 
1988 wegens bezuinigingen tot 
onbegrip van velen alweer gesloten 
wordt. 

Het instorten van de eerste toneel
toren heeft ervoor gezorgd, dat een 
extra hoofdstuk aan het boek toe
gevoegd moest worden. En wat 
voor een hoofdstuk! De foto's laten 
nog eens zien hoe groot de ravage 
aan de Westerdijk was op die tien
de april 2001 en het bijgaande ver
haal vertelt over alle werkers aan 

Femke Uiterwijk 

de schouwburg die ook wel inge
stort leken. Bij alle hoofdstukken 
zou een droge opsomming van 
vergaderingen, overleggen, beslui
ten die uitgevoerd moeten wor
den, verwacht kunnen worden, 
maar van een saai verhaal is ner
gens sprake. Een aardige vondst is 
ook dat na ieder hoofdstuk iets 
menselijks aan bod komt. Na elk 
hoofdstuk staat onder het kopje 
'Intermezzo' een interview met 
een betrokkene of een verdieping 
van één onderdeel van het vooraf
gaande verslag afgedrukt. 
Het boek is de prijs van € 39.90 
meer dan waard. 

De entree van de nieuwe schouwburg naar de grote theaterzaal met links zicht op het 

Hoornse Hop 



Titel: 30 jaar STADSHER
STEL, met het oog op de stad 
van morgen. 
Auteur: Olga van der Klooster. 
Uitgegeven door de Publicatie
stichting Bas Baltus. 
Verschenen in de Hoornse Histo
rische Reeks als deel 5. 
Zoals de titel al aangeeft is het 
boek gemaakt om het dertigjarig 
bestaan van Stichting Stadsherstel 
te gedenken. Olga van der Kloo
ster schrijft in haar verantwoor
ding dat Stadsherstel in deze dertig 
jaar meer dan veertig historisch 
waardevolle panden, objecten en 
complexen heeft gerestaureerd, 
gerenoveerd en gebouwd. Ove
rigens heeft het verslag van al deze 
werkzaamheden bijna drie jaar op 
zich laten wachten, zodat de stich
ting ondertussen al 33 jaar bestaat. 
Maar dat wachten heeft wel een 
prachtig informatief naslagwerk 
opgeleverd met mooie oude en 
nieuwe foto's. In haar voorwoord 
vertelt Rita Bax, die als vrijwilliger 
al 33 jaar betrokken is bij Stads
herstel - eerst als penningmeester 
en tot nu toe als voorzitter - dat de 
Stichting in 1971 is opgericht om 
'verlies van onvervangbare, histo
risch gezien interessante gebou
wen' tegen te gaan. Doel van de 
Stichting was dat alle objecten die 
onder handen werden genomen, 
na de restauratie werden verkocht 
met recht van terugkoop als de 
eigenaar binnen 10 jaar vertrok. 
Van elk pand worden niet alleen 
bouwgegevens en kosten vermeld, 
maar ook de namen van de archi
tect en de aannemer. Vervolgens 
wordt gewag gemaakt van de 
voorgeschiedenis, de geschiedenis 
van het uiterlijk en het interieur 
van het pand of de panden. De 
technieken die gebruikt werden bij 
de restauratie en de overwegingen 
die gemaakt zijn om de ene tech
niek wel toe te passen en de ande
re niet. De beschrijvingen zijn uit
zonderlijk informatief 

Hek aan het Dal moest vernieuwd worden 

De lay-out van de pagina's is niet 
altijd consequent. Bij de inleidin -
gen die voorafgaan aan elk hoofd
stuk zijn de regels niet volgemaakt. 
dan vallen er soms grote 'gaten' in 
de tekst. De rest van de tekst staat 
in twee kolommen gedrukt, terwijl 
een smalle ruimte is opengelaten 
voor de bijschriften die bij de foto's 
horen. Maar ook wordt deze ruim
te gebruikt om een klein fotootje 
af te drukken of om een foto bre-

der dan de twee kolommen te 
plaatsen. Dat maakt de bladzijde 
dan wat onrustig! Niettemin: de 
informatie die de lezer via foto's en 
tekst krijgt, is veelomvattend en 
getuigt van lief de en aandacht voor 
het onderwerp! 
Bent u binnenkort jarig: vraag dit 
boek als cadeau! 
Kosten € 29,50. te verkrijgen in 
onze eigen winkel in het O.I. 
Pakhuis, Onder de Boompjes 22. 

KRONIEK FEIJKEN RIJP 

Volgend voorjaar verschijnt op cd
rom de kroniek van Feijken Rijp. 
Feijken Rijp was omstreeks 1700 
drukker van beroep en hij schreef 
een kroniek over wat er vanaf 
ongeveer 1630 had plaatsgevonden 
in de stad Hoorn en daarbuiten. In 
1706 liet hij deze kroniek verschij
nen. Hij begint zijn verhaal met de 
ontstaansgeschiedenis van het 
Westfriese land en maakt dan ver
der gewag van allerlei zaken die 
binnen de stadsmuren van Hoorn 
hebben plaatsgevonden in een taal 
die door de gewone man/vrouw 
ook nog te lezen was. Ook zijn 
eigen mening steekt hij niet onder 
stoelen of banken. Ben van Tart-

wijk heeft de kroniek uitgetypt in 
de taal van toen, maar in een 
moderne letter. Zijn er woorden 
die wij niet meer begrijpen, dan is 
één klik op het betreffende woord 
voldoende om een verklaring 
tevoorschijn te halen. De prenten 
die in de kroniek voorkomen zijn 
ook op te vragen, terwijl van per
sonen die belangrijk zijn geweest 
voor de geschiedenis van de stad 
portretten zijn opgeslagen in een 
'eregalerij'. 
Voor inlichtingen kunt u zich 
wenden tot Ben of Joke van 
Tartwijk, die op donderdag en 
zaterdag in het 0.1.Pakhuis aanwe
zig Zl:Jn. f.U. 
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Hoorn heeft er een fraai monument bij 

Op zaterdag 16 oktober j.l. werd in 
schouwburg Het Park de najaars
ledenvergadering van de 
Vereniging Oud Hoorn gehouden. 
Een belangrijk punt op de agenda 
was de uitreiking van de jaarlijkse 
onderscheiding. De Vereniging 
Oud Hoorn reikt jaarlijks een 
onderscheiding uit aan een per
soon of instelling die zich bijzon -
der verdienstelijk heeft gemaakt 
op het terrein van de monumen -
tenzorg danwel de geschiedschrij
ving. Dit gebeurt al twintigjaar en 
het is ieder jaar nauwelijks een 
opgave om een goede kandidaat te 
vinden. In 2002 ging deze onder
scheiding naar voormalig wethou
der Jaap Schaper en in 2003 kwam 
het Actiecomité Behoud Lourdes
kapel Zwaag in aanmerking voor 
de onderscheiding. En voor 2004 
was het bijna voorspelbaar waar de 
onderscheiding heen zou gaan. 
Want wie had er geen oog voor de 
ontwikkelingen rond het pand 
Oude Doelenkade 27? Daar ge
beurde de afgelopen jaren echt iets 
en er werd op deze plek min of 
meer een wonder verricht. 
Oud Hoorn-voorzitter Ton van 
Weel omschreef in het kort het wel 
en (veel) wee van de afgelopen 
jaren. 'Wie laat dat nou gebeuren? 
Schande spraken we er over, hoe 
durft een eigenaar een pand zo te 
laten verslonzen. Het werd ook 
steeds onveiliger om er langs of 
onder het balkon door te lopen; 
slopen die handel hoorden we roe
pen. Natuurlijk heb ik het over het 
hoekpand Oude Doelenkade 27 
ontworpen door gemeentearchi -
tect J. van Reijendam Czn.: groot 
en markant in chaletachtige hout
bouw op de hoek met de Malle
gomsteeg. Ook wij staken onze ge
voelens van wanhoop niet onder 
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Het pand Oude Doelenkade 27 zoals 
het er in oktober 2004 bij staat. Het is 
dan nog ongeveer twee maanden af van 
de totale oplevering. 

stoelen of banken, ook in het 
kwartaalblad. En dat ging eigenaar 
Klaas Bakker uit Wognum net 
even te ver. Hij · belde op en zei dat 
het goed was wanneer we eens 
konden praten over zijn plannen 
met het pand en zijn frustraties 
met de bureaucratie. Aldus ge
schiedde en dat gesprek mondde 
uit in een onderzoek en artikel in 
het kwartaalblad, nummer 4 van 
2002, onder de titel: 'De lijdens
weg van een jong monument'. Aan 
het eind staat daar: het bestuur van 
Oud Hoorn durft de stelling aan 
dat wanneer binnen het ambtelijk 
apparaat één persoon verantwoor
delijk was gemaakt of zich verant
woordelijk had gevoeld voor het 
renovatie-project, het nooit zo 
lang had geduurd met de restaura
tie van Oude Doelenkade 27. En 
nu, nu is het werk op een oor na 
gevild. Hoorn heeft er weer een 
prachtig gerenoveerd monument 
bij dankzij het doorzettingsvermo
gen, het optimisme, de inzet en de 
betrokkenheid van de heer Klaas 

Frans Zack 

Bakker. Zonder hem was het nooit 
gelukt. Oud Hoorn is hem daar 
dankbaar voor,' aldus voorzitter 
Ton van Weel. 
Vervolgens stelde de voorzitter de 
leden voor om de renovatie van 
het pand Oude Doelenkade 27 te 
onderscheiden in de persoon van 
de eigenaar, de heer Klaas Bakker. 
Onder luid applaus van de aanwe
zigen werd dit voorstel onder
steund. Hierna kon de voorzitter 
het bij de prijs behorende schildje 
voor aan de gevel van het pand aan 
de heer Bakker overhandigen. 
In zijn dankwoord wees de heer 
Bakker er op dat hij niet al te veel 
zou ingaan op de details. 'Het is 
belangrijk dat er nu een prachtig 
pand op een prachtige plek staat. 
Al had dit alles wel zijn prijs. Bij 
het oorspronkelijke bedrag voor de 
restauratie is het gulden-teken 
vervangen door dat van de euro. 
En dat zegt genoeg. Verder zorgde 
ook een bouwstop van enkele 
maanden voor het nodige opont
houd. En deze bouwstop had weer 
te maken met het feit dat de publi
catie van de gemeente over deze 
restauratie in het dagblad onvol
doende was.' Verder deed de heer 
Bakker de toezegging dat zodra 
het pand is opgeleverd de leden 
van Oud Hoorn worden uitgeno
digd om ook binnen een kijkje te 
nemen. Na de overhandiging werd 
de opmerking gemaakt dat het wel 
weer zes maanden zou duren 
voordat de toestemming zou 
komen om het schildje ook op de 
gevel aan te brengen. Dat doet 
eigenlijk verder niets meer ter 
zake, al zou het een jaar duren, het 
schitterende pand staat er weer bij 
als een parel langs de Oude 
Doelenkade. En dan is zo'n schild
je eigenlijk maar bijzaak. 



Werkgroep micromilieu binnenstad 

In het kwartaalblad van december 
2002 heeft de werkgroep een over
zicht gegeven van haar werkzaam -
heden. In dat overzicht sprak zij 
haar bezorgdheid uit over het aan -
pakken van zaken die maar niet 
uitgevoerd werden. 
In 2003 is de werkgroep inclusief 
een bezoek aan een historische 
stad, negen maal bijeen geweest. 
Vanuit de werkgroep was in het 
verleden meerdere malen de wens 
uitgesproken iemand uit het 
bestuur toe te voegen aan de werk
groep. Dit bestuurslid kan het 
bestuur op de hoogte houden van 
de werkzaamheden en de onder
werpen die worden besproken. 
Wij zijn dan ook blij dat de heer J. 
Bronkhorst deze taak op zich heeft 
genomen. 
Een belangrijk onderwerp in 2003 
is de behandeling geweest van de 
'Leidraad'. 'De Leidraad' is een 
onderdeel van het rapport 'Hoorn 
Kern Gezond'. Het bevat uitgangs
punten voor de openbare ruimte 
in de binnenstad. De werkgroep 
heeft deze 'Leidraad' bestudeerd en 
van kritische opmerkingen voor
zien. Wat de werkgroep vooral 
miste was een financiële paragraaf 
voor onderhoud en instandhou
ding. Alle op- en aanmerkingen 
zijn door de afdeling ruimtelijke 
ordening genoteerd en in de 
definitieve uitvoering van dit uit
stekende plan opgenomen. 
Op uitnodiging van de werkgroep 
is een gesprek gevoerd met de ver
antwoordelijke wethouder me
vrouw Van Weel. Naast de 
bestaande monumenten-, stads
ontwikkeling- en leefomgeving
commissies, zag zij wel een taak 
voor ons weggelegd om zaken die 
tussen wal en schip dreigen te 
raken op te pakken. De taak van de 

werkgroep moet signalerend en 
adviserend zijn. Afgesproken is een 
lijst samen te stellen van zaken die 
nodig om een oplossing vragen. 
Wel gerealiseerd zijn, onderkomen 
rijwielbeheerder en toilet aan de 
Veemarkt, plaatsing frissoir bij het 
station en handhaving molensteen 
op de kruising Nieuwsteeg, Ramen 
en de Kruistraat. De molensteen 
op de Korenmarkt is verdwenen, 
evenals de sleepsteen bij de Grote 
Havensteeg. 
In de bijeenkomst van maart is de 
herindeling van het Breed uitvoe
rig besproken. Inmiddels ligt deze 
eeuwenoude invalsweg er als uit
valsweg prachtig bij. 
In juni gaf de heer Timmer van de 
gemeente Hoorn een toelichting 
op het beleid ten aanzien van 
reclame aan de gevel. Allen kregen 
een exemplaar van deze brochure 
over het reclamebeleid. Eigenaren 
die reclames aan de gevel of voor 
hun bedrijf voeren die niet aan de 
afgesproken uitgangspunten vol
doen, worden daar op aangespro
ken. 
Acht oktober is een bezoek ge
bracht aan Enkhuizen en Medem
blik. Na ontvangst in het stadhuis 
werd door twee medewerkers van 
de afdeling ruimtelijke ordening 
een presentatie verzorgd van de 
stad. De rondleiding bracht ons 
onder andere bij de nieuwe aan -
legsteiger van de bruine vloot. 
Steiger en aankleding maakten 
veel indruk op de werkgroep. 
In Medemblik werden wij wel
kom geheten door één van de oud
ste wethouders van Nederland de 
heer A. du Pon. De rondwandeling 
door de stad moest vroegtijdig 
worden onderbroken vanwege het 
slechte weer. Bezoeken aan histori
sche steden blijven nuttig, om te 

J. Entius 

kijken hoe men daar met de pro
blemen van de kwetsbare binnen
stad omgaat. 
De laatste vergadering van 2003 
stond in het teken van de herin -
richting van het Achterom. 
Moeilijkheid bij deze herinrich
ting was dat deze straat verkeers
en bevoorradingsstraat is. Zo als 
het Achterom er nu bij ligt, is men, 
naar onze mening, daar uitstekend 
in geslaagd. 

Door een raadsbesluit is het bud
get, dat is toegezegd bij de oprich
ting van de werkgroep, in de pot 
'Investering Stadsvernieuwing' 
verdwenen. De werkgroep was 
teleurgesteld en diende alsnog een 
wensenlijstje in. Helaas hebben wij 
daar tot nu toe niets van verno
men. 
In 2004 is de werkgroep door 
allerlei oorzaken, ziekte, geen 
agenda, maar drie maal bijeen 
geweest. 
In januari is een overzicht bekeken 
van de straten die dit jaar zouden 
worden heringericht: Kruistraat, 
Nieuwsteeg en Muntstraat. 

De bijeenkomst van april werd 
benut voor een wandeling rond de 
nieuwe schouwburg. Het gebouw 
was toen nog niet in gebruik maar 
wat direct opviel was het enorme 
aantal fietsen tegen de gevel. 
Hopelijk wordt het hier niet net 
zo'n gebied als rond het station. 
Een bezoek aan · Achter op het 
Zand was voor 2004 voorlopig het 
laatste wapenfeit. Deze straat en 
alle andere straten in de directe 
omgeving, komen in de 'Leidraad' 
en 'Hoorn Kern Gezond' niet voor. 
Zodat deze omgeving voorlopig 
zal moeten wachten op een 
opknapbeurt. 
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Weet je nog wel? 

Op 25 februari dit jaar overleed Kick Urban, 93 jaar oud. Onderstaand atikel is van 
zijn hand. Hoewel hij Amsterdammer van geboorte was, voelde hij zich in Hoorn en 
omstreken goed thuis. Hij oefende zijn beroep van tandtechnicus uit in een pandje dat 
in de Breestraat staat. In de zomermaanden zat hij regelmatig gezellig pratend voor 
dat huis in de zon. Het was een creatieve man die zich temidden van zijn tekenin
gen, schilderijen en alles wat hij verzamelde erg op zijn gemak voelde.Ja, zelfbehoor
de hij eigenlijk ook tot de bijzondere figuren die Hoorn rijk was! 

Je zal ze wel in alle woonplaatsen 
tegenkomen, onder de kleurloze 
middenmoot, van die speciaal 
opvallende types, die het grauwe 
van alle dag een kleurtje geven. 

In Hoorn, de oude handelsstad aan 
het IJsselmeer, waar de bronzen 
Jan Pieterszoon Coen over de 
vroegere kaasmarkt staart, hebben 
we er heel wat gehad en er lopen er 
nog steeds rond. 
Toen ik pas in de stad kwam, zag ik 
hier onder anderen Peukie Snel, 
een klein ventje die met korte, 
driftige pasjes de boer op ging en 
daar zijn vaste adressen had voor 
een kroes melk of een boterham. 

Diverse kastjesventers met evenzo
veel bijnamen, huizend in één of 
ander logement, of in de zomer op 
een bank in het park: de meeste 
waren drankzuchtig en pruimden. 
Dan had je Poesie, een bruin, tanig 
vrouwtje van niet in te schatten 
leeftijd, die de beschermvrouw was 
van alle katten. Iedereen kende 
haar, zo ook alle katten: zij was een 
bekend straatfiguur. 

Lange Jan Wortel (Dudink), 
mager, met verwilderde haren en 
grote, starende, eng-blauwe ogen, 
die alle kinderen bang maakten. 

Er waren ook gewonere typen, 
zoals Bertus Butter, die altijd in het 
kielzog liep van mijnheer 
Kerkmeijer, onze ereburger; Toon 
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Wind, de visserman, altijd bij de 
haven te vinden; Arie Koning, de 
schoenmaker, die alle verjaardagen 
van de jeugd uit zijn hoofd kende; 
Greetje Berkenveld, de vleespyra
mide;Jan Bibber, de bal; Jan Brevé 
met zijn fiets en zijn mandje; Lys 
van Beek, een opvallend mannelijk 
type vrouw; de voddenheer 
Audifred, die stokdoof was en heel 
deftig sprak; Hein Hartog met zijn 
fiets waar je haast niet overheen 
kon kijken door alle zakken en 
pakken; Flip Visser, de smid die 
alleen 's zondags schoon was; Piet 
Oerlemans, de straatmuzikant die 
gezichten trok en aaah ". zei; Uko 
Fok, die honderd beroepen had; 
Visser, de fotograaf uit de 
Kerkstraat en zijn overbuurman 
Freek Opmeer, die altijd occulte 
dingen deed met een dubbele 
bodem; Dientje, het dwergje van 
de koekfabriek Schouten, die op 
het postkantoor als een hondje 
blafte als Evert van Leeuwen 
ermee begon; Cor Selie met zijn 
orgel 'De Broodvechter', die aan -
delen had bij Heineken en die aan 
de kinderen drop uitdeelde; Vonk 
met zijn bakfiets met kruideniers
waren, die altijd wel een schilder
stukje bij zich had; de dames 
Steenman uit de Kerksteeg, waar 
biljetten aan het raam hingen over 
een vermeende vermoorde zuster; 
pa Beek-Scarioni op zijn racefiets, 
die brillen verkocht en raad gaf in 
medische zaken; Jan Engel, de 
schillenboer, die altijd 'blaid' was; 

C. Urban 

Muller, de fietsenmaker van het 
Noord, die klein, kaal en vlug was 
en doodeerlijk; Piet Tromp, die 
altijd in het park te vinden was of 
in de poppenkast; de Blokdijken 
met hun beesten en schillen en 
oude karren; Hylke Dijkstra, de 
caféhouder die dansmuziek maak
te en zich inzette voor de bejaar
dentocht; Doffer, Kalter en Foko, 
de ijsventers; Niek de Boer en 
Sleutel, de omvangrijke kasteleins; 
tante Vlekke, die lang en dun 
was en bijdehand in het kopen en 
verkopen van antiek; Jan Haring, 
die met bloemen ventte, altijd 
goedgemutst; Hermary, die altijd 
voor de blindengeleidehonden in 
de weer was in zijn tjokvolle bazar; 
Van der Hurk, die een kruideniers
winkeltje had en die veel te maken 
kreeg met het Leger des Heils; 
Bakker, de loodgieter uit de 
Kerksteeg, die ten aanschouwen 
van heel Hoorn de zeemeermin 
van de toren haalde; Arie Ooms 
met zijn stoffige hoedje, die altijd 
ja zei en nee deed; Kooy uit de 
Kruisstraat, met dat heerlijke 
ouderwetse winkeltje, waar een 
mens nog mens was; Roel 
Wassenaar, waar je les kreeg in 
mandoline en gitaar spelen; Sip 
Bosma, de groentenman; Bot, de 
melkboer, Van der Wal van de 
matrassenfabriek; Jol, die verf ver
kocht en waar je eindeloos kon 
staan praten. 
In de Kruisstraat had je nog 
Schekkerman, ook in verf en kwas
ten, met een heel ouderwets win -
keltje. 

Ik zou nog pagina's vol kunnen 
schrijven met al die Hoornse men -
sen, die ervoor zorgden dat aan het 
oude Hoorn met weemoed wordt 
gedacht door velen van ons. 



C. Urban, de schrijver van het artikel Toon Wind, de visserman, bij de haven 

Jan Wortel en Greetje Berkeveld Ijscokar Doffer 

De familie Visser aan het A.chterom De Blokdijken met hun beesten en schillen 
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De Eerste Hoornse Accordeonvereniging o.l.v. Roelof Wassenaar, in het midden zittend 

Kastelein ].P. Sleutel van het Kerkplein 
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Arie Koning in verkennerskostuum 



Kerkmeijer-De Regtstichting 

Langzamerhand echt traditiege
trouw kan het jaaroverzicht starten 
met de mededeling dat de subsi
dieaanvragen zich toch wel onrust
barend vermenigvuldigen en de 
projecten waarom het gaat immer 
groter van omvang worden. Dat 
bezorgt restaurerende instellingen, 
men denke slechts aan Stichting 
Stadsherstel Hoorn, toenemende 
zorgen. Hetzelfde geldt voor eige
naars/ beheerders van monumen
tale objecten. Met het aangaan van 
leningen, het uitputten van eigen 
reserves, zo die er nog zijn en het 
noodgedwongen aanvragen van 
forse bijdragen door subsidiërende 
instellingen, tracht men een res
tauratieklus te klaren" Dat geeft 
veel zorg en moeite en het voldane 
gevoel van: "we hebben het toch 
weer geleverd" neemt zienderogen 
af 
Ook ons bestuur is dit niet vreemd 
meer. Een restauratieproject van 
geringe omvang dat met hulp van 
onze stichting nu net weer in alle 
glans behouden kan worden, blijkt 
uitzonderlijk te worden. We laten 
echter niet af hulp te verlenen 
waar dit binnen onze opdracht 
valt. We werkten gaarne mee aan 
de restauratie van de fraaie hal, 
aanwezig in het zo voorname 
gebouw van de Vrijmetselaarsloges 
aan de Binnenluiendijk te Hoorn. 
De inspanningen om dit pand te 
behouden verdienen alle lof en 
men mag dit gebouw stellig reke
nen tot één der topmonumenten 
van Hoorn. 
Een topprestatie in het verleden 
was ook de tocht van Schouten en 
Le Maire die de woeste en storm -
achtige zuidpunt van Zuid
Amerika rondden en haar de naam 
van Kaap Hoorn gaven. De 
Stichting Kaap Hoornvaarders 

schenkt in woord en geschrift nog 
immer aandacht aan de gedurfde 
daden van ons zeevarend voorge
slacht en niet in het minst ook 
door de realia samengebracht in de 
voormalige Regentenkamers van 
het Sint Jozefhuis aan het 
Achterom te Hoorn. Tijdens het 
eerste en enige congres dat de 
Amicale Internationale Cap 
Horniers in 1963 in Nederland 
hield, uiteraard in Hoorn, bood 
het bestuur der organisatie de 
gemeente Hoorn een gedenksteen 
aan, herinnerend aan de koene 
tocht van Schouten en Le Maire. 
De steen werd aangebracht in het 
Stadhuis aan de Nieuwstraat. Zij 
verhuisde na het verlaten van dit 
gebouw naar de Noorderkerk. De 
plaquette verkeerde al jaren in 
desolate toestand. Na veel overleg 
mocht gelukkig een restauratie tot 
stand komen. Onze stichting 
werkte daar van harte aan mee. Op 
18 juni 2004 kon het actieve 
bestuur van de Stichting Ned. 
Kaap Hoornvaarders hier ter stede 
overgaan tot de onthulling van de 
met zorg herstelde gedenksteen. 
Wethouder A. Helling en secreta
ris A. de Graaf van de Kerkmeijer
De Regtstichting viel de eer toe het 
zeil te strijken en het welvaren van 
dit restauratiegebeuren te loven. 
Reeds snel daarna kwam een ander 
welvaren in zicht. Het Westfries 
Museum kreeg een interessant 
Venetiaans slingerglas aangeboden. 
Het betreft een wonderbaarlijk 
gaaf Hoorns gelegenheidsglas met 
daarin gegraveerd de tekst: 'Het 
Welvaaren van de regeeringe van 
Hoorn' en de gemerkte jaartallen 
'1750-1760'. De museumbegroting 
is helaas niet zonder lacunes. 
Gedachtig de intenties van onze 
oprichters, Johan Christiaan 
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Kerkmeijer en zijn echtgenote 
Christine de Regt, meenden we als 
stichtingsbestuur dit kostelijke 
voorwerp voor Hoorn te moeten 
behouden. Na aankoop is het door 
ons op de gebruikelijke voorwaar
den voor onbepaalde tijd ter leen 
gegeven aan onze stad Hoorn en 
geplaatst in de voorname glascol
lectie van het Westfries Museum. 
Zo'n kans komt slechts eenmaal! 
Met de ons ter beschikking staande 
geldmiddelen zullen we ons 
onvervaard inzetten voor het wel
varen van het Hoornse monumen -
taal erfgoed. U kunt het werk van 
de Kerkmeijer-De Regtstichting 
steunen met een bijdrage over te 
maken op rekening ABN-AMRO 
47.53.73.898 t.n.v. de penning
meester Kerkmeijer-De Regtstich
ting 
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Jaarverslag Vereniging Het Carillon 

"Help ons te overleven! Ons prach
tig instrument is het meer dan 
waard, nu en in de toekomst .. ", 
aldus de oproep in ons kwartaal
blad no. 2 van dit jaar. Leden
verlies, gebrek aan bestuursleden 
en tanende interesse voor de acti
viteiten stimuleerden de vrees dat 
het met het Carillon, uiteraard de 
vereniging, opgericht in 1924, snel 
gedaan zou zijn. 
Dankzij de oproep, kort herhaald 
in no. 3 en breed uitgemeten in 
ons plaatselijk dagblad NHD/ 
Dagblad voor West-Friesland, 
keerde het tij ten goede. Let wel: 
wij dachten als bestuur alleen aan 
het verenigingsgebeuren, in de 
verste verte niet aan een bedreiging 
voor het klokkenspel zelve. Dit 
werd vaardig en met élan bespeeld 
door de beiaardiers die onze con -
certserie verzorgden. Daar speel
den Sjoerd Tamminga balletsuites 
uit Faust van Charles Gounod; 
Koen van Assche een thema uit 
'Concierto de Aranjuez' van 
Joaquin Rodrigo; Frits Reynaert 
'Morgenstemming' uit Peer Gynt 
van Edvard Grieg en Gijsbert Kok 
maar liefst 'Aria con variazioni' van 
Dietrich Buxtehude. Vergeten we 
niet composities van Johann 
Sebastiaan Bach en Wolfgang 
Amadeus Mozart, met geestdrift 
ten gehore gebracht op het klok
metaal. Dat kan ook met nadruk 
gezegd worden van het concert 
uitgevoerd door Ans Elias uit 
Lissabon. Met haar zuster Sara 
wordt zij beiaardier van de nieuwe 
beiaard 'Carrilho dos Pastorhinros' 
in Alverca, Portugal. Nu, als daar 
de Fado's zo klinken als te Hoorn, 
met het meer dan sprankelende 
'Oliveirinha de Serra', (Olijf
boompje op de berg) dan kan men 
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ervan overtuigd zijn dat de luiste
raars te Alverca juichen en dansen! 
Bij ons gaat het wat rustiger toe, 
maar 35 toehoorders in de luister
tuin van het Statenlogement, wel
willend beschikbaar gesteld door 
de Gemeente Hoorn, aanzienlijke 
belangstelling in de prachtige 
Bijbelse tuin achter het Forees
tenhuis, met de immer zo aange
name ontvangst door de Hoornse 
Doopsgezind-Remonstrantse Ge
meente, het stimuleert alles om 
door te gaan. Een flinke ledenaan -
was draagt daar in niet mindere 
mate aan bij. 
Schrik en ontsteltenis vielen ons 
ten deel bij vernemen en publica
tie van gemeentelijke bezuini-
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gingsplannen waarbij het klokken
spel, levend bespeeld, moet ver
dwijnen. Een automaat moet het 
werk overnemen, een onmogelijke 
zaak! 
Een vurig artikel van redacteur 
Martin Menger in de locale krant, 
talloze explicaties, hebben naar we 
hopen een wal opgeworpen die het 
kwaad kan keren. (Inmiddels is 
bekend dat de beiaardier mag blij
ven. Red.) Een ding staat buiten 
kijf meer dan ooit is een sterke 
vereniging nodig. Meld u aan als 
lid! Contributie 7 Euro per jaar. 
Opgave schriftelijk of per telefoon 
op Eikstraat 37, 1623 LR, 0229-
216826, of op Grote Oost 34, 1621 
BW, tel. 0229-211073. 

1999. A. de Graaf bij de bes-klok boven in de Grote Kerktoren 
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CQYÎRN VERA1\JDJERDJE 

De fabriek op het terrein langs de Binnenluiendijk, die 
daar van 1948 tot 1993 lichtmasten heeft gefabriceerd. 
U ziet ze op de foto liggen. Volgens 'Hoorn, huizen, 
straten, mensen' is de fabricage begonnen in één van de 
barakken, die in de oorlog en erna langs de Joh. 
Messchaertstraat stonden. In 1993 is deze locatie bouw
rijp gemaakt voor de panden die op de andere foto te 
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Femke Uiterwijk 

zien zijn. Van alle bossages en bomen is niets meer 
terug te vinden. Aan de bebouwde kant van de 
Karperkuil liggen ook geen boten. Dat staat wat kaal. 
De Karperkuil is als nieuwe haven aangelegd in 1576, 
maar heeft door economische stilstand nooit als zoda
nig dienst gedaan; de Karperkuil deed alleen maar 
dienst voor karpers! 
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