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Herinneringen aan een woelige Nieuwstraat 
Veel lief en ook ontstellend leed 

Het is alweer geruime tijd geleden dat Joop Walter, de eigenaar van antiek- en curio
sa-winkel 'De Rookende Moor' aan het Grote Oost, mij een bijzonder fraaie foto ter 
hand stelde met de woorden "Kijk maar wat jullie er mee doen". De foto toont het 
hoekpand Nieuwstraat 2/Kerkplein en werd waarschijnlijk gemaakt in 1898. Er is 
veel werk geleverd om het pand te versieren en gezien de tekst, voor zover die te lezen 
is, gaat het om de inhuldiging van de toen 18-jarige koningin Wilhelmina. 

Al in 1890 was zij haar vader, 
koning Willem III, opgevolgd 
onder regentschap van haar moe
der, koningin Emma. In 1898 zou 
Wilhelmina officieel als koningin 
ingehuldigd worden. 

een slijterij, verbonden met het 
café van J. Sleutel aan de overzijde 
op het Kerkplein. In de oorlogsja
ren was er echter weinig 'te slijten' 
maar enige jaren na de Tweede 
Wereldoorlog werd er door de 
dochter en schoonzoon van de 
heer Sleutel toch wel weer sterke 
drank verkocht in deze zaak. 
Volgens 'Hoorn, huizen, straten, 
mensen' werd hier echter al in 
1882 sterke drank in het klein ver
kocht in het voorhuis en de gelag
kamer. Het was Albetta Huizer, de 
weduwe van Abr. C. Steur, die zich 
hier mee bezig hield. Het café 

Frans Zack 

droeg toen de naam 'De Koop
handel'. 
In 1891 werd zij opgevolgd door J. 

A. Croes die in 1892 plaats maakte 
voor J. C. Woestenburg. Deze J. C. 
Woestenburg vervulde waarschijn
lijk een dubbelrol want hij is 
bekend als caféhouder en zinkwer
ker/loodgieter. Waarschijnlijk 
heeft deze J. C. Woestenburg in 
1910 zijn bedrijf overgebracht naar 
het adres Kerkplein 40/ 41, de 
plaats waar later vele jaren het 
loodgietersbedrijf van H. Lenting 
was gevestigd. 
Het moet dus J. C. Woestenburg 
zijn geweest die de gevel van zijn 
pand in 1898 op een merkwaardi
ge manier heeft versierd. Want wat 
te denken van de twee mannen die 
daar 'zomaar' aan weerszijden van 
de gedrapeerde vlaggen op de lui
fel staan? Ze staan daar met ware 

In eerste instantie dacht ik: 'Mooie 
foto, maar wat moet ik er verder 
mee? Er zal toch iets bij geschreven 
moeten worden.' Hoe langer ik 
echter naar de foto ging kijken, 
hoe meer herinneringen boven 
kwamen drijven. Dat heeft alles te 
maken met het feit dat ik maar 
liefst 14 jaar ( 1942-1956) in het 
naastgelegen pand, Nieuwstraat 4, 
heb gewoond. Althans, wij woon
den boven, want beneden was de 
toenmalige N ederlandsche Land
bouwbank gevestigd. Directeur 
van deze bank was de heer 
Bernardus van Bockxmeer, later de 
naamgever van de lagere school 
aan de Tweeboomlaan. Op de foto 
is ook nog het pand nummer 6 te 
zien: de plaats waar de heer J. H. C. 
Sluijter in 1902 met een bakkerij 
van start ging. In 1932 zou deze 
banketbakkerij worden overgeno
men door de uit Friesland afkom -
stige Henk van den Berg en zijn 
echtgenote. Ondanks dat de fami
lie Klauwers nu eigenaar is van de 
zaak draagt de banketbakkerij nog 
altijd de naam van H. van den 
Berg. 

NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK 

Het versierde pand op nummer 2 
droeg in de tijd dat wij in de 
Nieuwstraat woonden de naam 'In 
de Coop'ren Toonbanck' en was 

Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Breda, Eindhoven, Roermond, Venray, Roozendaal 
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doodsverachting en er is nergens 
een trap ofladder te bekennen. De 
dame in de deuropening van num -
mer 2 komt er bekaaid van af want 
ze gaat goeddeels schuil achter de 
palmen-versiering. Waarschijnlijk 
was de fotograaf al een tijdje bezig 
met zijn opnames en de drie heren 
links staan dat op hun gemak te 
bekijken. 

Nieuwstraat 4 
Oorspronkelijk woonden WIJ m 
Rotterdam en waren een familie 
van "zeevarenden" zoals ze dat 
noemen. Vader en ooms: de halve 
familie zat op zee in dienst van de 
Holland Amerika Lijn en zij waren 
na 10 mei 1940 buiten beeld. In 
1942 werden bij een bombarde
ment voor de zoveelste keer alle 
ramen van onze woning in de 
Buitenhofstraat vernield. Voor 
mijn oma, Jo Sinck-Temme, was 
dit aanleiding om een plekje voor 
ons te zoeken in het veilige Hoorn. 
Zij was niet onbekend met Hoorn 
want haar geboortehuis was het 
piepkleine huisje in de Warmoes
straat en zij had hier verder nog 
veel familie. Aanvankelijk verble
ven wij dan ook een aantal maan -
den bij mijn oom en tante: Dirk en 
Gré van Berkum die een bakkers
winkel hadden op de Rode Steen. 
Door ruimtegebrek sliep ik daar 
op de bovengelegen sportschool 
van tante Alie en ome Dirk Gons. 
Dit duurde tot aan het moment 
dat een optrekje gevonden werd in 
de Nieuwstraat waar de bovenwo
ning op nummer 4 juist was verla
ten door de latere fouragehande
laar Beemsterboer. 
Dit huis zat op zijn zachtst gezegd, 
nogal eigenaardig in elkaar. De 
drie ramen van de bovenwoning 
liepen tot aan de vloer van de 
kamer. Wie dus door het op de 
foto middelste openstaande raam 
naar buiten zou willen kijken 
moest op zijn buik gaan liggen. 
Boven staat het raam van de zolder 
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open en werd vaak door ons jeug
dige avonturiers gebruikt om ons 
via de dakgoot naar het ronde zol
derraam van nummer 6 te bege
ven. Op de zolder van de familie 
Van den Berg werd dan het spel 
voortgezet, samen met Wim en de 
helaas enige tijd geleden overleden 
broer Thijs van den Berg, die later 
de banketbakkerszaak van zijn 
vader zou voortzetten. Verder was 

Magazijn van: 

Linoleums, Karpetten, 
Vitrages, Matten, Kleedjes, 

Dekens, Bedden, 
Matrassen, Divans, enz. 

Behangerij - Stoffeerderij. 

Reparatie-inrichting. 

Verhuizingen van en naar 
alle plaatsen. 

H. J. van Harderwijk, 
Nieuwstraat 13 Hoorn. 

het huis aan alle kanten scheef, 
zowel horizontaal als ook verticaal. 
En bij hevige regenval werd alles 
wat maar water op kon vangen uit 
de kast gehaald want het huis lekte 
op alle mogelijke plaatsen. 
Het toilet lag enigszins uitge
bouwd op een soort binnenplaats
je. Dit moesten wij als bewoners 
delen met het personeel van de 
bank en ook de bezoekers van de 

bank. Bij de toenmalige strenge 
winters was dit toilet bij de 
geringste vorst al bevroren en 
moest het worden doorgespoeld 
met een emmer water die werd 
getapt uit een put in de vele meters 
lange gang. 

Kinderrijk buurtje 
In de tijd dat ik in de Nieuwstraat 
woonde was het daar een kinder
rijke buurt. Op nummer 10 woon
de de familie Verëll die daar een 
bloemenzaak had. Hun zoon Rob, 
die ook later de zaak zou voortzet
ten, behoorde tot de buurtclub. 
Verder was er dan nog Bob Nooy 
die samen met zijn ouders en broer 
Rudy, in het café achter nummer 2 
woonde. De familie Jansen, 
wonende boven het café van de 
heer Sleutel aan het Kerkplein, had 
een inbreng van maar liefst drie 
kornuiten: Eef, Gerry en Ton. 
Verder was er ook nog hun zusje: 
Marietje die samen de met Rita en 
haar jongere zusje, de dochters van 
poelier Bosma de "dames-inbreng" 
vormden. Soms lieten de spelletjes, 
zoals verstoppertje enzo, "gemeng
de spelen" toe. Werd het wilder, 
zoals bij fikkie stoken onder de 
toren van de Grote Kerk, dan 
haakten de dames meestal af 
Op Nieuwstraat 1 was de elektici
teitszaak van R. Zaal gevestigd. 
Zoon Dick behoorde ook tot onze 
'buurtgroep', evenals de twee 
kleinzoons van opa en oma Van 
Harderwijk-Woestenburg op 
nummer 13. Deze twee jongens, 

Electro Technisch Bureau e 
KRAAK 
NIEUWSTRAAT 11 ·TEL. 4778 

Betrouwbaar en billijk adres voor aanleg en reparatie van 
licht, kracht en radio-installatie. 

,....~~~~~~~~~~~~--. 

VERHUUR 
VERLICHTINGSARTIKELEN Hoogtezonapparaten 



De fraaie foto van het hoekpand Nieuwstraat/Kerkplein die heel wat herinneringen bij mij losmaakte. 
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Han en Tin, droegen ook de naam 
Van Harderwijk en woonden oor
spronkelijk in Arnhem waar hun 
vader een verwarmingsbedrijf had 
onder de naam Ko VaHa. Daar 
Arnhem niet geheel ongeschonden 
uit de Tweede Wereldoorlog te 
voorschijn kwam woonden deze 
jongens regelmatig bij hun opa en 
oma. Met zo'n ploeg kon je een 
aardig balletje trappen in de toen 
nog volkomen autovrije Nieuw
straat. Iets wat nu niet meer is voor 
te stellen. 

Niet alleen lol maken 

Bekanntmachung 

Der Höhere ff- und 
Polizeiführer Nord
west gibt bekannt: 
Wegen eines am 30. Dezember 

1944 in Hoorn verübten feigen 

politischen Mordes wurde am 

4. Januar 1945 am Tatort eine 

Anzahl Terroristen und Sabo

teure öffentlich standrechtlich 

érschossen. 

Bekendmaking 

De Höhere ff- und 
Polizeiführer Nord
west maakt bekend: 
Ten gevolge van een op 30 Dec. 

1944 in Hoorn gepleegden laf

fen politieken moord werd op 

4 Januari 1945 op de plaats van 

den aanslag een aantal terro

risten en saboteurs in het open

baar standrechtelijk doodge

schoten. Het zijn echter niet alleen vrolijke 
herinneringen die ik aan de 
Nieuwstraat heb overgehouden. 
Vooral het elimineren van SS 
Rottenführer George Herlee in de 
kapsalon van B. Groot op nummer 
3 en de gevolgen daarvan heeft een 
diepe indruk achtergelaten. Als ik 
aan deze affaire terugdenk moet ik 
nog altijd vechten tegen mijn 
emoties. 

In de middag van 4 januari 1945 werden deze biljetten opgehangen aan de ramen van win
kels rond het Kerkplein. 

Ons huis op nummer 4 had een 
hardstenen stoep waar ik, samen 
met mijn toen eveneens 7-jarige 
vriendje Wim van den Berg, vaak 

uren kon zitten om zomaar wat te 
keuvelen en naar het gebeuren op 
straat te kijken. Bezoekers van de 
bank moesten dan om of over ons 
heen stappen om hun geldzaken te 
kunnen afwikkelen. Zo zaten wij 
daar ook op die dag, 30 december 
1944, dat er drie mannen achter de 
kerk vandaan kwamen fietsen, hun 
rijwielen tegen de pui van metaal-

Z elden werden er zoveel bloemen op de Jusilladeplaats gelegd als in mei 1945. De krans links 
werd aangeboden door de bewoners van het woonwagenkamp. Tevens links de ronde ijzeren 
beugels waar wij als kinderen op speelden. De kogelgaten in de muur werden afiedekt door 
een vlag. 

6 

warenfabriek Scholten kwakten en 
bij kapper Groot naar binnen vlo
gen om daar de dodelijke schoten 
te lossen. Wij snelden geschrokken 
ons huis in en durfden de eerste 
uren niet meer naar buiten te 
komen. Bij Groot gingen vervol
gens de gordijnen dicht en pas laat 
in de avond werd het lijk van 
Herlee, gewikkeld in een vloer
kleed, in het donker in een auto 
afgevoerd hetgeen wij boven tus
sen de gordijnen door konden 
bekijken. 

De gevolgen 
Het gebied rond de Grote Kerk 
was ons speeldomein en zo ook op 
4 januari 1945. In de hoek bij de 
kerktoren waren half ronde ijzeren 
beugels waar je op kon klimmen 
en zitten wat wij op die zonnige 
januari-dag ook deden. Tot op het 
moment dat er Duitse militairen 
uit de Kerkstraat kwamen en ons 
te kennen gaven dat wij daar 
moesten verdwijnen. Vervolgens 
verscheen een aantal personen te 
voet die in de richting liepen van 
de plaats die wij zojuist hadden 
verlaten. Ik herinner mij een vrij 
lange man die met kop en schou -



ders boven de anderen uitstak en 
een kleinere jongen met een brui
ne huidskleur. Er kwam daarna 
ook een vrachtauto met een opleg
ger die op het Kerkplein tegenover 
het St. Jans Gasthuis werd opge
steld. 
Achteraf denk ik dat deze mensen 
vanuit die oplegger, waarschijnlijk 
met een mitrailleur op een statief, 
zijn gefusilleerd. De andere dag 
vonden wij in de muur de sporen 
van deze fusillade in de vorm van 
kogelpunten die diep in de stenen 
muur van de Grote Kerk waren 
doorgedrongen. Dit wijst ook op 
het gebruik van een zware mitrail
leur daar een geweerkogel nooit zo 
diep in de muur had kunnen door
dringen. 
Boven de electrozaak van R. Zaal 
op nummer 1, bij ons aan de over
kant, woonde juffrouw Schermer, 
een oudere dame en onderwijzeres 
aan een lagere school. Rond het 
middaguur van die bewuste 4e 
januari kwam zij thuis en vroeg vol 
verbazing aan de Duitse wachtpos
ten die de straat hadden af gezet 

Nieuwstraat 4, 6, 8 en 10 kort nadat wij de 
bovenwoning op nummer 4 in september 
1956 hadden verlaten. 

Door de Duitse bezetter gefusilleerde gevangenen werden veelal in de Kennemer duinen 
begraven. In mei 1945 begon men aan de herbegrafenis van maar liefst 422 slachtoffers die 
daar op 45 verschillende plaatsen werden gevonden. Op de Erebegraajplaats te Overveen 
hebben 3 72 van hen een laatste rustplaats gevonden. Ook de vijf mensen die op 4 januari 
1945 in Hoorn werden geëxecuteerd liggen hier naast elkaar begraven in vak 28. 

wat er aan de hand was. Een van 
deze bewakers droeg haar op mee 
te lopen naar de plek des onheils. 
Zelden heb ik iemand zo volko
men overstuur gezien als deze 
mejuffrouw Schermer na de con
frontatie met de slachtoffers. 
Pas vele jaren later besef je dat je 
die vijf verzetsmensen hun laatste 
gang hebt zien maken. Vaak kijk ik 
dan ook nog naar hun namen op 
het monument bij de kerk: Johan 
Versfelt (werktuigkundige, gebo
ren te Den Haag op 29-05-1886); 
Gerardus Jonker (los werkman, 
geboren in Amsterdam op 16-10-
1903), Jacob Wilhelm Jansen (vis
handelaar, geboren te Amsterdam 
op 15-12-1910), Hendrikus Mari
nus Immig (koopman, geboren te 
Amsterdam op 19-7-1917) en Jo
han Theodoor Jozeph Janssen 
(beroep onbekend en geboren te 
Bandoeng op 21-3-1921. In vak 28 
op de Erebegraafplaats te Over
veen hebben deze mensen hun 
laatste rustplaats gekregen. Het is 

te hopen dat het off er dat zij 
. brachten niet voor niets is geweest. 

Op zaterdag 26 april 1947 werd 
het monument onthuld op de 
plaats waar de fusillade heeft 
plaatsgevonden. Het was een van 
de kinderen van de slachtoffers die 
het doek mocht wegtrekken waar
achter het monument al vele 
maanden verscholen was. Het uit 
lichtgekleurde zandsteen vervaar
digde monument werd ontworpen 
door beeldhouwer Starreveld. Het 
stelt een gebogen mannenfiguur 
voor die door het moordend lood 
van een vuurpeloton werd neerge
schoten. 
Het zou goed zijn als de gemeente 
Hoorn wat meer aandacht zou 
geven aan de verzorging en het 
onderhoud van dit monument. En 
dan tevens ook het monument met 
de namen van oorlogsslachtoffers 
dat geplaatst is in de Nieuwsteeg. 
Ik heb wel eens het idee dat men 
niet goed beseft wat daar bij die 
Grote Kerk aan de hand is geweest. 
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Vooral ook toen hier een aantal 
jaren geleden een bierkot stond en 
mensen vrolijk aan de drank zaten 
op de plaats waar de brandweer in 
de middag van die 4e januari 1945 
het bloed van de vijf slachtoffers 
moest wegspuiten. 

Toch weer vreugde 
Na deze donkere jaren kwam uit
eindelijk toch 5 mei 1945: zoals 
gebruikelijk kwamen de gebroe
ders Tool, glazenwassers en woon
achtig op het Gerritsland, in de 
vroege ochtend de ramen lappen 
bij kapsalon Groot. Deze keer 
waren de doorgaans ingetogen 
heren echter wel erg uitbundig en 
al snel werd duidelijk dat zijn een 
pamflet in hun bezit hadden dat 
duidelijk maakte dat de oorlog was 
afgelopen. 
Her en der werd het goed bewaar
de rood-wit-blauw uit de motten
ballen gehaald en uitgehangen. 
Onze 'uitzichtpost' op de hartste
nen stoep van nummer 4 beleefde 
weer hoogtijdagen. Vooral als er 
weer een delegatie van de BS 
(Binnenlandse Strijdkrachten) om 
de hoek van de Muntstraat of uit 
de Achterstraat verscheen met in 
hun midden een of meer 'fouten'. 
Al snel speelden wij dan ook, 
gewapend met zelfgemaakte hou
ten geweren, BS-ertje: alleen het 
probleem was dat niemand de 
'foute' wilde spelen. 
Dit verhaal zou voor mij echter 
een heel andere wending nemen 
met de terugkeer van vader Zack. 
Na een afwezigheid van ruim 5 
jaar bleek mijn vader tot onze 
bevrijders te behoren en zijn 
komst op 9 mei 1945 zorgde voor 
grote consternatie in onze anders 
zo rustige Nieuwstraat. Hoe dit 
kon gebeuren verdient wel enige 
uitleg. 
Mijn vader behoorde sinds 1936 
tot de bemanning van het stoom -
schip Volendam van de Holland 
Amerika Lijn. Wij woonden in 
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Eén van de weinige foto 's van Nieuwstraat 4 waarop onze hardstenen uitkijkstoep op num
mer 4 in zijn volle glorie te zien is. Deze foto dateert van rond 1920 maar in de jaren '40 was 
de situatie nog vrijwel onveranderd. 

Rotterdam en pa was dan zo'n 20 
dagen weg en kwam vervolgens 
weer enige dagen thuis. De 
Volendam voer een lijndienst op 
New York en deed ongeveer 9 
dagen over de oversteek. Begin mei 
1940 was de Volendam halverwege 
de Atlantische Oceaan richting 
Europa toen het bericht werd ont
vangen dat Nederland in oorlog 
was met Duitsland en dat (heel) 
Rotterdam was plat gebombar
deerd. Dit bericht was voor de 
kapitein van de Volendam aanlei
ding om ogenblikkelijk rechtsom-

keerts te maken richting Verenigde 
Staten. 
Met de gedachte dat zijn hele 
familie wel zou zijn omgekomen 
gaf vader Zack het varen er aan en 
melde zich bij de Nederlandse 
ambassade in New York om dienst 
te nemen bij een nieuw te vormen 
Nederlands Legioen wat later de 
Brigade Prinses Irene zou worden. 
Vervolgens ging het naar Canada 
en enige maanden later werd de 
ploeg, waaronder ook mensen die 
Nederland nog nooit hadden 
gezien en zelfs de taal niet spraken, 



verscheept naar Engeland. Daar 
zou op 27 augustus 1941 de 
Koninklijke Nedelandsche Briga
de Prinses Irene worden opgericht. 
Na een aantal jaren in een kamp te 
Wrottesleypark nabij Wolver
hampton te hebben doorgebracht 
naderde na de invasie op 6 juni 
1944 ook voor "De Brigade" het 
uur van actie. Rond 15 augustus 
1944 werden de ongeveer 1500 
mannen van de Brigade inge
scheept richting Frankrijk. Via 
Courseulles sur Mer, St. Come, 
Pont l'Evêque en Pont Audemer 
ging het via Parijs richting Brussel. 
Na geruime tijd in het bevrijde 
Brussel te hebben doorgebracht 
werd mijn vader, inmiddels bevor
derd tot sergeant-majoor, toege
voegd aan de staf van Z.K.H. Prins 
Bernhard. In het voorjaar van 1945 
ging dit gezelschap richting 
Apeldoorn om daar onderdak te 
vinden in paleis Het Loo en de 
kazerne van de Koninklijke Mare
chaussee. Daar werd op 5 mei 1945 
bekend dat Duitsland zich had 
overgeven en dat bericht bracht 
vader Zack in de startblokken om 
zich naar zijn gezin te begeven. 
Waar Hoorn lag wist hij alleen van 
horen zeggen en op goed geluk 
ging het gecharterde legervoertuig 
richting Noord-Holland. In 
Apeldoorn had men inmiddels 
vernomen dat er in Amsterdam 
nog werd gevochten. Vader Zack 
kreeg dus de raad goed gewapend 
op pad te gaan want men had geen 
idee wat er in Amsterdam aan de 
hand was. Bewapend met een 
gigantisch Wembley-revolver en 
twee broekzakken vol 9 mm. 
patronen durfde hij die eventuele 
strijd wel aan. 
En zo kon het gebeuren dat op die 
bewuste 9 mei 1945 een militair 
voertuig vanaf de Gouw de 
Nieuwstraat in draaide. Voor ons 
kinderen, op onze granieten uit
kijk-stoep gezeten, was dit op zich 
al de aankondiging van een nieuw 

avontuur. Toen dit voertuig 
bovendien stopte bij het adres 
Nieuwstraat 4 was het ineens of de 
hemel open ging. Subiet kon de 
zojuist gehaalde gaarkeuken-rode 
kool stamp van het menu verdwij
nen om plaats te maken voor kaas 
en chocolade. Vader Zack had toen 
hij uit Apeldoorn vertrok een 
gigantische kist gevuld met alles 
wat eet- en drink- en rookbaar was 
en wat hij verder te pakken kon 
krijgen. De wachtende scheerklan
ten van tegenover gelegen kapsa
lon Groot waren maar al te snel 
bereid om deze kist de trap op te 
zeulen. Ik zie ze nog door de kap
salon dansen en voor het raam van 
de kapperszaak staan zwaaien met 
de overvloed aan sigaretten die 
mijn vader had uitgedeeld. 
Daags na dit gebeuren stond ik, 
aan de hand van mijn vader, tussen 
het vele publiek te kijken naar de 
'eerste bevrijder': een Stoottroeper, . 
die door burgemeester Leernhorst 
op het stadhuis werd verwelkomd. 
Ik wist wel beter, veel beter zelfs! 
Voor ons, en met name mijn moe
der, was die 9e mei natuurlijk een 
dag om nooit te vergeten. Het 

klinkt nu haast onvoorstelbaar, 
maar die twee mensen hadden 
elkaar in geen vijf jaar gezien of 
gesproken. Slechts twee keer een 
Rode Kruis-brief van 28 woorden 
was het enige teken van leven. 
Daar moest dan ook nog in verteld 
worden dat wij nu in Hoorn 
woonden. Verder kan ik mij herin -
neren dat er één keer een pakje via 
het Rode Kruis werd bezorgd met 
enkele blikjes sardientjes en een 
pakje rozijnen. 

De leger-Bedford 
Het Bedford- legervoertuig was 
van mijn vader, dus ook een beetje 
van mij, en in een klap was ik zo 
ongeveer de held van de buurt. Ik 
maakte immers uit wie er, zoals 
later wekelijks gebruikelijk, van de 
buurtgenootjes mee mocht rijden 
tot aan het toenmalige Witte 
Badhuis. De achterbak was dan 
ook altijd ruim gevuld, terwijl ik 
zelf als een soort ongekroonde 
koning, in de cabine van het voer
tuig verbleef Of wat helemaal het 
toppunt van avontuur was, via het 
mitrailleurgat op het dak van de 
cabine kon zitten. 

Eén van de vijf foto's die mijn vader (1908-1987) had overgehouden aan de Tweede 
Wereldoorlog. Deze werd gemaakt op 5 mei 1941 in het Canadese kamp 'Prinsess Juliana 
Baracks' te Stratjord, Ontario. Mijn pa zit hier in het midden tussen twee andere Neder
landse Legioengangers. 
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Deze foto van de Nieuwstraat werd gemaakt aan het einde van de '40-er jaren. Van rechts naar links zien we kapper]. Groot {21), kunst
handel D. Bakker (19), boekhandel D. Bakker (17), toonzaal Scholten en Pijper {15), meubelhandel Besseling en Dontje(13), lampenwinkel 
A . Kraak {11), metaalwarenfabriek G. Scholten (9 -7-5), kapsalon B. Groot (3), elektriciteitszaak R. Zaal (1). Een opvallend detail vormt de 
bestelauto die voor de deur bij Besseling en Dontje (later BeDo) staat. Het gaat om een unieke 3-wielige Nemo-bestelauto: een Nederlands 
product waarvan er slechts 150 in Utrecht werden gebouwd. 

Na verloop van tijd kwam men er 
al spoedig achter dat er vanuit de 
Nieuwstraat regelmatig een voer
tuig richting Apeldoorn ging. En al 
snel was het bij ons aan de deur 
een soort boekingskantoor. Die 
moest naar Amsterdam, een ander 
ging mee tot Hilversum of soms 
nog verder. En bovendien liepen 
de reizigers ook nog wel eens een 
gratis rokertje op: mijn vader had 
toch volop sigaretten en pijptabak. 
In de eerste dagen dat mijn vader 
thuis was veranderde ons anders zo 
rustige optrekje ongeveer in een 
gekkenhuis. Emmers met bloe
men, verse paling, boter, er werd 
van alles aangesleept om 'de 
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bevrijder' te behagen. En waar het 
allemaal vandaan kwam is ons 
altijd een raadsel gebleven. En op 
straat wilden veel mensen hem een 
hand geven of in het ergste geval 
zelfs zoenen. 
Maar helaas: ook aan deze vreugde 
kwam een einde. Rond november 
1945 kreeg mijn vader de opdracht 
voorgelegd: of voor onbepaalde 
tijd als kapitein naar het toenmali
ge Nederlands Indië of terstond de 
dienst verlaten. Hij had het na vijf 
jaar wel gezien en koos dus voor 
het laatste. 

Een Oorlogsherinneringskruis met 
de gesp 'Krijg te Land 1940-1945' 

rijker en een vrijwel lege portemo
nee verliet hij de dienst. Einde van 
mijn koninkrijk en vervolgens 
voor pa sappelen om aan de kost te 
komen. Doorzetter als hij was is 
hem ook dat weer gelukt. In 
september 1956 verliet het gezin 
Zack de Nieuwstraat: een plek 
waar vele herinneringen liggen 
opgeslagen. 

Met dank aan: Het Wesifries Archief; 
mevr. H. Mesters: Beheerder Duin
centrum de Zandwaaier; mevr. MJ. 
Brandsma: Nationaal Park Zuid
Kennemerland; de heren A. Oliehoek, 
]. de Bruin, L. Hoogeveen,]. Walter, 
]. Osinga. 



Van de bestuurstafel 

De binnenstad van de 
toekomst - de discussie-avond 
van 17 maart 2005 
'De glanzende parel van de stad. 
Dat is zonder twijfel de binnen
stad', zo begint de Binnenstads
krant die alle leden onlangs in de 
bus hebben gekregen en die op elk 
adres in de binnenstad is bezorgd. 
Oud Hoorn probeert daarmee 
meer mensen te betrekken bij de 
discussies over de binnenstedelijke 
toekomst, het hart van Hoorn 
waarvan niet alleen de bijna zeven -
tigduizend inwoners gebruik ma
ken. 
Als u dit leest is de avond achter de 
rug. Hopelijk zijn de discussies niet 
verstomd en krijgen zij een ver
volg. Vele Oud Hoorn-vrijwilli
gers hebben zich ingezet om de 
avond tot een succes te maken en 
wij zijn hen daar dankbaar voor. 
De leveranciers van de body-tek
sten, fotograaf Frans Zack, de jon
gens van 'Roofkat' die de teksten 
leesbaar hebben gemaakt, Eva 
Kleintjes die zorgde voor de 
opmaak van krant en flyer, alle 
vrijwilligers die de flyers onder het 
publiek hebben verspreid, discus
sieleider Coen Droog, noem maar 
op. Een hele onderneming maar 
zeker de moeite waard, vinden wij. 
Wij zullen in het kwartaalblad van 
juni verslag doen van het verloop 
van de discussies. 

welkomen met een kopje koffie. 
Voor de pauze staan de gebruike
lijke agendapunten op het pro
gramma al zal wel enige tijd wor
den ingeruimd voor het herinrich
tingsplan van het Oost-Indisch 
Pakhuis. Het bestuur streeft ernaar 
om het plan ook in de vorm van 
tekeningen te kunnen presenteren. 
Na de pauze heeft Cees Aay, werk
zaam bij de Hoornse Archeolo
gische Dienst, toegezegd nader in 
te gaan op de resultaten van de 
opgravingen aan de Westerdijk 
(terrein oude schouwburg). Op 
dit moment worden de opgegra -
ven voorwerpen schoongemaakt. 
Daarbij komen veel interessante 
zaken aan het licht. Ook zal de 
archeoloog ingaan op de meest 
recente opgravingsresultaten aan 
de Draafsingel. Deze opgravingen 
beginnen op 28 februari. Daarna 
zijn we weer helemaal bij wat de 
opgravingen betreft. 

A. G.F. van Weel, voorzitter 

Contributie 2005 
Oud Hoorn blijft alleen krachtig 
en invloedrijk met uw steun! 
De afgelopen weken zijn de leden
administrateurs Jacques Wester en 
Wai Low druk · doende geweest 
met de verwerking van de stroom 
contributiebetalingen. Mocht u 
uw jaarlijkse bijdrage nog niet 
betaald hebben dan herinneren wij 
u daar hierbij vriendelijk doch 
dringend aan. Gebruikt u bij voor
keur de in december toegezonden 
acceptgirokaart, dat scheelt de 
ledenadministratie veel werk. 

Nieuwe folder voor nieuwe 
leden 
Ook Oud Hoorn ontkomt niet 
geheel aan de algehele malaise in 
verenigingsland. Het is voor het 
eerst in vijfentwintig jaar dat de 
secretaris i;, het jaarverslag moet 
melden dat het ledental enigszins 
is teruggelopen. Indachtig de 

Voorjaarsledenvergadering 
We gaan weer terug naar de Oos
terkerk voor de ledenvergaderin
gen. Dat heeft u gelezen in de con -
vocatie die u bij dit blad ontving. 
De vergadering vindt plaats op 
dinsdagavond 19 april 2005 en 
begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur is de kerk open om u te ver- De ledenadministrateurs Jacques Wester (rechts) en V!iái Low 
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geluiden bij andere grote vereni
gingen, viel er in 2004 een terug
loop te verwachten. Dat neemt 
evenwel niet weg dat wij er abso
luut niet blij mee zijn. Reeds 
medio september 2004 signaleerde 
het bestuur een stagnerende groei. 
Het besloot onmiddellijk tot actie 
over te gaan. 
Allereerst werd het initiatief geno
men om een nieuwe wervingsfol
der te ontwikkelen. De vorige was 
weliswaar zeer gewild maar nieu -
we tijden vragen om nieuwe 
impulsen. We hadden ook wel iets 
meer te vertellen over 'de eerste 
schil' en het kostbare goed der 
lintbebouwing in Zwaag en 
Blokker. Oud-bestuurslid Margot 
Veerman stortte zich met hart en 
ziel op tekst en vormgeving en 
kwam, opnieuw in samenspraak 
met de bewaker van onze huisstijl 
Eva Kleintjes, tot een zeer aanspre
kend resultaat. 
Aan u de vraag om een aantal fol
ders op te komen halen in het 
Oost-Indisch Pakhuis en om daar
mee een aantal nieuwe leden te 
werven. Laten we er met z'n allen 
naar streven om de schade van 
2004 om te buigen naar het succes 
van de voorafgaande jaren. 
We hebben geleerd van het verle
den toen we een aparte folder voor 
de Kersenboogerd lieten drukken. 
Ruim negenduizend exemplaren 
werden er rond gebracht met als 
droevig resultaat vijf nieuwe leden. 
Het bestuur heeft ditmaal gekozen 
voor een meer inhoudelijke bena
dering gecombineerd met een 
gerichte doelgroep-actie. Oud 
Hoorn zwengelt de discussie over 
de toekomst van de Hoornse bin -
nenstad aan door het uitbrengen 
van een speciale krant en bezorgt 
deze krant bij iedere binnenstads
bewoner in de bus. In de krant 
wordt ingegaan op een aantal spe
cifieke binnenstadsproblemen: de 
hier en daar belabberde inrichting 
van de openbare ruimte, de 
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omvang van het Hoornse winkel
rondje en de mogelijkheden van 
het Oostereiland. Daarnaast is in 
de krant een pagina ingeruimd 
voor de presentatie van de vereni
ging zelf Op die manier hopen we 
twee vliegen in één klap te slaan. 

Nieuwe beheerder 
Oost-Indisch Pakhuis 

Sinds januari 2005 is het bestuur 
op zoek naar één of twee nieuwe 
beheerders van het Oost-Indisch 
Pakhuis voor de donderdag en/ of 
de zaterdag. Sinds die tijd staat er 
een advertentie op de website van 
de vereniging. Henk Halsema 
(1942) heeft zich gemeld voor de 
donderdag. Het bestuur is daar blij 
mee. Als geboren Horinees weet 
Henk veel van de stad en haar 
inwoners; een kwaliteit die hem als 
beheerder goed van pas zal komen. 
Na zijn middelbare schooloplei
ding werkte hij ruim 38 jaar bij 
een bekend Hoorns bouwbedrijf 
In die tijd was hij verantwoordelijk 
voor de (interne) inkoop en de 
financiële afwikkelingen die daar
bij hoorden. In zijn vrije tijd deed 
hij de nodige bestuurlijke ervaring 
op. Nadat hij zich had terugge
trokken uit het arbeidsproces, 
meldde hij zich als aspirant-gids 
bij Oud Hoorn aan. Sinds enige 
jaren maakt hij als volwaardig gids 

deel uit van het gidsenbestand. 
Het bestuur wenst Henk veel ple
zier bij zijn nieuwe taak en vooral 
veel voldoening bij de samenwer
king met de andere vrijwilligers. 
Daarmee is de vacature terugge
bracht tot die van de zaterdag. Tot 
nu toe zijn we erin geslaagd om, na 
het vertrek van Joke van Tartwijk, 
het Oost-Indisch Pakhuis ook op 
de zaterdag open te houden. In een 
advertentie elders in dit blad treft 
u de oproep aan voor kandidaten 
die ons verenigingsgebouw op de 
zaterdag willen beheren. 

Het Oost-Indisch Pakhuis in 
ontwikkeling 
Vlak voor de jaarwisseling 2004-
2005 heeft het bestuur overeen
stemming bereikt met de Stichting 
Stadsherstel over de ruil van ruim -
ten in het VOC-pakhuis. Voor 1 
maart 2005 dient de z.g. akte van 
splitsing met betrekking tot Onder 
de Boompjes 22/Pakhuisstraat 1 

bij de notaris te zijn gepasseerd. De 
akte leidt ertoe dat aan Oud 
Hoorn de benedenverdieping 
wordt toebedeeld (koopsom 
€ 70.000.-) en de eerste en zolder
verdieping aan Stadsherstel (koop
som € 106.000.-). De stichtingen 
vormen daarna tezamen de 
'Vereniging van Eigenaars Oostin -
disch Pakhuis'. Wederzijdse rech
ten en plichten worden vastgelegd 
in een z.g. reglement. Essentieel 
onderdeel van het reglement is dat 
zowel Oud Hoorn als Stadsherstel 
één stem hebben en dat het onder
houd van het gebouw wordt 
gedragen in de verhouding één/ 
derde (Oud Hoorn) - twee/derde 
(Stadsherstel). 
Ondertussen beziet bestuurslid 
Jaap Bronkhorst in samenspraak 
met Stadsherstel, architect Hangel
broek en de gebruikers-vrijwilli
gers onze inrichtingswensen. Het 
ziet er op dit moment naar uit dat 
het Documentatiecentrum ver
plaatst zal worden ·naar de grote 



ruimte ernaast aan de Pak
huisstraat. Daartoe zal ook meer 
kastruimte beschikbaar komen. De 
genoemde ruimte wordt gedeeld 
met de activiteit 'Beeldbeheer'. In 
het huidige Documentatiecen
trum wordt de achtermuur door
gebroken waardoor de aangren
zende ruimte erachter, onze jong
ste aanwinst, beschikbaar komt 
voor de meuwe activiteiten. 
Bestuur lid Marit Veerman, 
mevrouw Sevanja Nods en Hieke 
Stapel buigen zich op dit moment 
over de inrichtingswensen. De 
nieuwe ruimte krijgt verscheidene 
functies. Aanvankelijk zal het nog 
wel uitproberen zijn. We willen de 
nieuwe ruimte graag een exposi
tiefunctie geven naast een educa
tiefunctie. Denkbaar is ook dat de 
65 m 2 wordt gebruik voor kleine 
lezingen. Tijdens de voorjaarsle
denvergadering zal het bestuur 
over meer informatie beschikken 
met betrekking tot de inrichting. 

Vrijwilligersbeleid 
Tijdens de goed bezochte nieuw
jaarsbijeenkomst in het Museum 
van de Twintigste Eeuw, begin 
januari, is aan de daar aanwezige 
vrijwilligers de notie Vrijwilligers 
gepresenteerd en op schrift uitge
deeld. De niet aanwezige vrijwilli
gers hebben de notitie via de post 
ontvangen. 
Maandagavond 21 februari is de 
notitie in Huis Verloren besproken 
met vertegenwoordigers van de 
vrijwilligers. Op het moment dat 
deze woorden geschreven worden, 
moet die bijeenkomst nog plaats
vinden. In het kwartaalblad van 
juni 2005 komen we hier uiteraard 
op terug. 

Toerisme in Hoorn en de 
Contourennota 
Een aantal jaren geleden schreven 
we met een zekere regelmaat dat 
Hoorn een stad was vol plannen 
die maar niet echt van de grond 

wilden komen. Welnu, ook het 
huidige stadsbestuur blinkt uit in 
het maken van veel papieren 
beleid waaruit een bijzonder hoog 
ambitieniveau blijkt en waardoor 
dus straks de teleurstellingen nave
nant zijn. De nota Toerisme is daar 
een prachtig voorbeeld van. Zoals 
eerder gezegd, het bestuur heeft 
als reactie op die nota het college 
een scherpe brief geschreven 
(www.verenigingoudhoorn.nl). 
Centraal daarin is onze weerstand 
tegen de ontwikkeling van z.g. 
'economische corridors' tussen de 
haven en het centrumgebied. Het 
inrichten van een boulevard langs 
het Hop speelt hierbij een belang
rijke rol. Oud Hoorn wijst de ver
dere verwinkeling in het betrekke
lijk rustige en authentieke over
gangsgebied tussen de haven en 
Hoorns koopcentrum af De wet
houder met wie het bestuur daar
over sprak, leek gevoelig voor onze 
argumenten. We zijn benieuwd. 
Hoorns Stadsvisie, een reeks van 
wensen over de toekomst van 
Hoorn, heeft vorm gekregen in 
een Contourennota. De nota is 
niet meer dan een lijst met veertig 
wensgedachten die vaak zijn 

De Hoornse boulevard in wording. 

genoemd door de insprekers: van 
een bioscoop tot een Westerdijk als 
boulevard met winkels, hotels en 
terrassen. Waar en wanneer heb
ben we dat eerder gehoord? Hoe 
was het ook al weer decennia 
terug? Er moest en zou een tunnel 
komen onder het spoor bij het 
Keern, het stationsgebied was 
hoognodig toe aan een facelift en 
de bereikbaarheid moest worden 
verbeterd door uitbreiding van de 
infrastructuur. Sommige wensen 
zijn zeer hardnekkig en worden 
vrij algemeen erkend. Alleen, laat 
Hoorn bescheiden blijven en 
erkennen dat haar macht zeer 
beperkt is. Gelukkig maar. Dat 
Hoorn levendig moet blijven en 
aantrekkelijk moet zijn voor ieder
een, zijn evenzo vele open deuren 
waar iedereen doorheen kan. We 
kunnen toch moeilijk beweren dat 
Hoorn weer een 'dode' stad moet 
worden waar het alleen goed toe
ven is voor de doelgroep senioren. 
Zelfs dat hebben de beleidsmakers 
niet in de hand. 
Er zijn nog geen keuzes gemaakt 
door het stadsbestuur. Het college 
komt straks met een concept naar 
de gemeenteraad. Oud Hoorn 
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wenst dat het een realistisch en 
realiseerbaar concept is. 

Het West-Fries Museum 
verloor zijn hart 
Ook Oud Hoorn is geschrokken 
van de grote roof van schilderijen 
en zilverwerk uit het museum: 'het 
hart is uit de collectie'. Het gaat 
om uniek historisch materiaal uit 
met name de 17e eeuw. 
De diefstal roept veel vragen op 
over de beveiliging van en in het 
museum. Deze zou geavanceerd 
van karakter zijn. Nog in het 
beleidsplan van 2004 wordt gepleit 
voor extra beveiligingsmaatregelen 
ten bedrage van ongeveer vijftig
duizend euro. Oud Hoorn vraagt 
zich af waarom met dat pleidooi 
niets is gedaan. Mogelijk was de 
ramp dan voorkomen of in ieder 
geval kleiner van omvang geweest. 
Wie gaat er nog naar een museum 
zonder hart? 

Het Künckelorgel op 
herhaling 
De rechtbank in Alkmaar heeft 
ons geschreven dat de behandeling 
van de z.g. Künckelaffaire nog wel 
even op zich zal laten wachten. 
Zoals u weet streeft Oud Hoorn er 
met alle kracht naar om dit rijks
monument voor de stad te behou
den, zeer tegen de wil van eigena
resse de Vereniging van Recht
zinnig Hervormden. Zolang de 
beroepsprocedure loopt, zal de 
gemeente Hoorn met de Monu
mentenwet in de hand ervoor zor
gen dat het orgel de kerk niet uit 
komt, ook niet voor tijdelijke 
opslag. 
Wat is trouwens tijdelijk in dit ver
band? Het is maar goed dat de wet 
op dit terrein bescherming biedt. 
Het s.cheelde onlangs een haartje 
of de Vereniging van Rechtzinnig 
Hervormden had de wil van de 
projectontwikkelaar ingewilligd 
door het orgel wel te verplaatsen, 
de kerk uit. 

14 

Publicatiestichting Bas Baltus 
Op het terrein van de viering van 
'zoveel jaar stad' is op dit moment 
veel te doen. Zo viert Nijmegen dit 
jaar zijn tweeduizendjarig bestaan 
maar kijkt de gemeente daarbij 
niet op een jaar. Er is namelijk 
geen hard bewijs, geen document 
waaruit blijkt dat Nijmegen 2000 
jaar geleden een stad was. Als we 
het maar eerder vieren dan Maas
tricht - de stad die zichzelf ook de 
oudste stad van ons land noemt -
lijkt de overheersende opvatting. 
De Nijmeegse raad heeft besloten 
dat de gemeente zowel facilitair als 
financieel steun verleent aan de 
v1enng. 
Gaan we evenwel uit van de notie 
dat een nederzetting pas een stad is 
wanneer zij stadsrechten heeft 
gekregen, dan zou Nijmegen pas 
in het jaar 3230 zijn tweeduizend
jarig bestaan mogen vieren. 
Onomstreden daarentegen is de 
Hoornse viering van 650 jaar stad 
in 2007. Formeel kreeg Hoorn 
immers op 26 maart 1357 stads
rechten (Edam op 19 november 
1357). 
Het bestuur van de Publicatie
stichting heeft zich in de februari
vergadering gebogen over uitgaven 
die een wezenlijke bijdrage aan de 
viering kunnen leveren. Besloten is 
te komen tot in ieder geval twee 
feestelijke publicaties. Allereerst 
een full color boek met alle kaar
ten van Hoorn tot 1970: 'Hoorn in 
kaart gebracht'. Het moet een boek 
worden, flink van omvang, voor
zien van een (thematische) toelich
ting bij iedere kaart. 
Daarnaast ziet het ernaar uit dat in 
2007 ook de hertaling van de 
Kroniek van Velius kan worden 
uitgebracht. Dit Oud Hoornpro
ject is zo'n tien jaar geleden gestart 
en al hoort u niet veel, er wordt 
nog steeds gestaag aan doorge
werkt. Voor de meer ingewijden, 
het gaat om de 4e druk van Velius' 
Kroniek met zeer veel aantekenin -

gen van Sebastiaan Centen. De 
redactiecommissie heeft een aantal 
jaar geleden al besloten om die 
aantekeningen pas op te nemen 
wanneer zij een wezenlijke bijdra
ge leveren aan het door Velius 
opgeroepen beeld. Daarmee wordt 
tevens een meer hanteerbaar boek 
in het vooruitzicht gesteld. 
Ondertussen werkt het stichtings
bestuur in 2005 en 2006 door aan 
de iets kleinere uitgaven over 
Hoorns Monumentaal Groen en 
Gevelstenen in Hoorn. 

Restauratiesubsidies 
monumentenzorg stopgezet 
De staatssecretaris Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen heeft 
eind 2004 het nieuwe Besluit 
Rijkssubsidiëring Instandhouding 
Monumenten (BRIM) toegelicht. 
Een besluit dat voor restaurerende 
instellingen als de Stichting 
Stadsherstel Hoorn en de 
Vereniging Hendrick de Keyser 
desastreuze gevolgen zal hebben. 
We spraken daar vorige keer al 
over. 
Op dit moment zijn de restaura
tieachterstanden nog lang niet 
ingelopen. Dit komt mede doordat 
de rijksoverheid de afgelopen jaren 
onvoldoende geld ter beschikking 
stelde om haar eigen doelstellingen 
te halen. Desondanks is de staatsse
cretaris van plan om uit bezuini
gingsoverwegingen de restauratie
subsidies voor rijksmonumenten 
af te schaffen en nog alleen subsi
dies te geven aan monumenten die 
al gerestaureerd zijn (de z.g. 
Instandhoudingsregeling). Met dit 
geld mag zelfs niet eens gerestau -
reerd worden! 
Op dit moment wordt voor een 
restauratie van een rijksmonument 
70% van de subsidiabele kosten 
vergoed. Als het aan de staatssecre
taris ligt zullen de restaurerende 
instellingen wat woonhuismonu
menten betreft alleen nog 25% van 
de subsidiabele kosten krijgen om 



hun bezit in stand te houden. 
Particulieren kunnen via de belas
tingsdienst ongeveer 50% van alle 
onderhoudskosten terugkrijgen. 
Oud Hoorn is van mening dat de 
BRIM op geen enkele wijze vol
doet aan de wensen en behoeften 
van ons monumentale erfgoed. 
Deze manier van bezuinigen levert 
voor de toekomst enorme schade 
op. In het slechtste geval gaat een 
grote hoeveelheid cultureel erf
goed, ook in Hoorn, verloren. In 
het beste geval is in de toekomst 
een bedrag nodig om de schade te 
herstellen en dat bedrag zal vele 
malen hoger zijn dan het bedrag 
dat de bezuinigingen nu opleve
ren. 

Dringende restauratie 
Cyriacuskerk 
Een paar maanden geleden sprak 
de krant over de kosten van 
noodzakelijke herstelwerk
zaamheden aan de z.g. 
Koepelkerk aan het Grote 
Noord. Het zou gaan om 
grote gebreken aan de fun
dering die bij onderzoek aan 
het licht kwamen en dat ter
wijl het rijksmonument pas 
elf jaar geleden ingrijpend is 
gerestaureerd. Het informa -
tiebulletin van de Stichting 
Koepelkerk van december 
2004 stelde ons evenwel 
enigszins gerust. Er komt 
een tweede onderzoek dat 
op een aantal belangrijke 
vragen antwoord moet 
geven. Wat zijn de oorzaken 
van de gebreken, hoe lang 
bestaan zij al en is er werke
lijk reden om alarm te slaan. 
"Het is goed om de bouw
kundige staat van onze 
Koepelkerk in de gaten te 
houden. En het is nog beter, 
als we het onderhoud bijtijds 
en serieus aanpakken. Dat 
moet niet te lang wachten, 

aldus JanPiet van der Knaap. Oud 
Hoorn sluit zich van harte bij die 
woorden aan. 

Het einde van een episode 
Sinds maart is een einde gekomen 
aan de door Tiny en Albert de 
Graaf verzorgde postdienst. De 
heer en mevrouw De Graaf heb
ben er decennia lang voor gezorgd 
dat de Oud Hoorn-post in goede 
staat op de juiste adressen in de bus 
werd gedeponeerd. In geval van 
gewichtige poststukken konden we 
rekenen op persoonlijke terhand
stelling. Wat begon vanuit de 
bekende postbus 346 in de 
Huesmolen is sinds 1997 uitge
groeid tot een heuze bezorgdienst 
vanuit het Oost-Indisch Pakhuis. 
Een belangrijk stukje verenigings
werk in vertrouwde handen en 
bekende fietstassen. 

zoiets begrijpt een kind", De nieuwe wervingsfolder van de vereniging. 

Het bestuur is de heer en mevrouw 
De Graaf zeer erkentelijk voor de 
zorgvuldige en prompte distribu -
tie. Nu Oud Hoorn-secretaris 
Nelleke Huisman naar de binnen
stad is verhuisd, haalt zij zelf de 
post uit het verenigingsgebouw op. 

Hoorn OhJa 2004 
Oud Hoorn sponsort al jaren de 
uitgave van de inmiddels tamelijk 
populaire reeks Hoorn Oh Ja. Voor 
de veertiende keer is een keuze 
gemaakt van het nieuws en de 
daarbij behorende beelden in het 
afgelopen kalenderjaar. 
Hoorn Oh Ja is te koop in het 
Oost-Indisch Pakhuis. Trouwens, 
ook de bekende Hoornse Monu
mentenkalender 2005 is daar nog 
te koop. Een fraaie kalender met 
als onderwerp Hoornse vesting
werken en militaire gebouwen. 
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NIEUW LID (M!V) BEHEERDERSTEAM 
OOST-INDISCH PAKHUIS GEZOCHT 

Het bestuur van Oud Hoorn is op zoek naar kandidaten die het team beheerders van het Oost-Indisch Pakhuis, 
het verenigingsgebouw van Oud Hoorn, willen aanvullen. Het huidig team bestaat uit mevrouw Willy 
Wiggelaar (dinsdag) en de heer Henk Halsema (donderdag). Het gaat om kandidaten die zaterdags beschikbaar 
zijn, bij voorkeur de hele dag maar eventueel een dagdeel. 

Het Oost-Indisch Pakhuis is geopend van 10.00 tot 16.00 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. Binnen afzien
bare tijd wordt het verenigingsgebouw op de begane grond uitgebreid. 

Taakomschrijving: 

• gastheer/gastvrouw voor bezoekers en vrijwilligers 

• informatie verschaffen of doorverwijzen 

• verkoop van artikelen als boeken, kalenders, kaartjes, lezingen e.d. 

• bijhouden kleine kas 

• lichte administratieve werkzaamheden 

• lichte huishoudelijke taken en eenvoudige schoonmaakwerk
zaamheden 

Gevraagd wordt: 

• een vriendelijke gastvrije instelling 

• een open communicatieve en hulpvaardige houding 

• een op samenwerking gerichte opstelling 

• enige kennis van de geschiedenis van Hoorn 

• enige computervaardigheid (tekstverwerking, e-mailen) 

U neemt deel aan het z.g. 'huiskamer-overleg' dat periodiek o.l.v. een bestuurslid plaatsvindt met alle intensieve 
gebruikers van het verenigingsgebouw. 

Geboden wordt 

• werken in teamverband • een redelijke mate van zelfstandigheid 

• een goed ingerichte werkplek • onkostenvergoeding 

Mocht u belangstelling hebben voor deze taak, dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Coen Droog, tel. 
0229-232305 of via e-mail: coendroog@quicknet.nl 

MEDEWERKER (M!V) HUISHOUDELIJKE DIENST GEZOCHT 

Het bestuur van Oud Hoorn is op zoek naar een vrijwilliger die bereid is om één dagdeel per maand een beperkt 
aantal huishoudelijke taken te verrichten in het Oost-Indisch Pakhuis. 

Taken 
• het afnemen van het meubilair 

• het stofzuigen van het OIP 

• het lappen der ramen aan de binnenkant 

Geboden wordt 
• een prettige werksfeer 

• eigen werkindeling 

• grote mate van zelfstandigheid 

• goede facilitaire voorzieningen 

Mocht u belangstelling hebben voor deze taak, dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Coen Droog, tel. 
0229-232305 of per mail info@verenigingoudhoorn.nl 
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Frisia Nora Benima, 1911-1943 

Dit is het verhaal van Frisia Benima. Een jonge Hoornse vrouw die met onnoembaar 
velen het ongeluk trof te worden vermalen door een efficiënt werkende vernietigings
machine, door mensen uitgedacht. Omdat ze joods was. Haar naam staat vermeld op 
de gedenkplaat voor oorlogsslachtoffers in de Nieuwsteeg. Die naam moet weer gaan 
leven. Er hoort een gezicht bij, een levensverhaal. 

Maar we weten zo weinig van haar. 
We hebben een foto. Haar naam 
komt voor in de administratie van 
de overheid. Van een muziekver
eniging waar ze haar beste krach
ten aan gegeven heeft. En van een 
misdadige organisatie die haar 
leven heeft verwoest. 
We kennen haar handschrift alleen 
uit de financiële administratie van 
de vereniging waarvan ze pen -
ningmeesteresse was. We hebben 
geen brieven of andere documen -
ten waarin ze haar gedachten en 

gevoelens uit. Geen getuigenissen 
van mensen die haar gekend heb
ben. We weten niet hoe haar stem 
geklonken heeft. En haar piano
spel. 
We weten zo weinig van haar. 
Aan de hand van dit weinige en 
van algemene informatie proberen 
we een reconstructie van haar 
leven te maken. Slechts vermoe
dend hoe ze haar lot heeft onder
gaan en onwetend of ze ooit heeft 
beseft een zekere dood tegemoet .te 
gaan. 

De damesgymnastiekvereniging Allebé in 1938. Geheel rechts staat Frisia Benima. 

Leo Hoogeveen 

Op 3 mei 1930 kwam ze als 18-
jarige uit Apeldoorn naar Hoorn. 
Ze was Amsterdamse van geboor
te. Zaterdag 15 juli 1911 zag ze er 
het levenslicht als kind van 
Salomon Benima (32) en Sara 
Duifje de Vries (22). Ze gaven haar 
de voornamen Frisia Nora. 
De familie Benima was afkomstig 
uit het noordoosten van Neder
land. Vader was geboren in Win
schoten, grootvader in Nieuwe
schans en overgrootvader in Mep
pel. Moeder was een Amsterdamse. 
Haar beroep was kantoorbediende. 
Ze ging op kamers bij Aafje Spaans 
(60), weduwe van Pieter Bakker 
aan de Westersingel 5 (niet het 
huidige nummer 5). Die woonde 
daar met haar 17-jarige dochter 
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Jacoba. Frisia kreeg misschien de 
kamer van haar kleindochter Thea 
Groot, die een jaar eerder naar 
elders was vertrokken. 
Daarna woonde ze bij het echtpaar 
Hendrik Kuiper en Klasina 
Nanning aan de Draafsingel 36. 
Beiden waren geboren in 
Winschoten, in 1876 en 1877, waar 
ook de vader van Frisia (1879) van
daan kwam. Hun beide kinderen 
hadden het ouderlijk huis verlaten, 
zodat ruimte vrij kwam om 
kamers te verhuren. De heer 
Kuiper was sinds 1922 leraar aan 
de Rijkstuinbouwwinterschool. 
Naar we aannemen verhuisde 
Frisia Benima in 1937 naar de 
Baanstraat 36. Ze trok in bij Pieter 
Schoenmaker (68) uit Blokker, 
gescheiden en samenwonend met 
een weduwe. De heer Schoen
maker overleed op 11 september 
1938. 
Ze woonde daarna bij het gezin 
van Jannes Lamberts in de conciër-

~--tf~~~~~ 
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gewoning van de Rijks-H.B.S. aan 
de Bontekoestraat 1 (deze woning 
heeft nu als adres J.D. Pollstraat 2). 
Frisia Benima begeleidde op de 
piano de leden van de damesgym -
nastiekvereniging Allebé, ge
noemd naar de geneesheer Gerard 
Arnold Nicolaas Allebé ( 1810-
1892). Hij heeft baanbrekend werk 
verricht voor het onderwijs in de 
lichamelijke oefening, met name 
voor meisjes. Zijn geschriften 
droegen titels als 'Kunstmatige 
lichaamsoefeningen voor de vrou -
welijke jeugd' (1856), 'Onderzoek 
naar de waarde van kunstmatige 
oefeningen voor de vrouwelijke 
jeugd' (1857), en 'Gymnastiek voor 
meisjes. Bewegingen en rust' 
(1860). 

Sappho 
Frisia Benima trad als pianiste ook 
toe tot het orkest van de 
Koninklijke Concert- en Zang
vereniging Sappho. De vereniging 
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Het financieel jaarverslag van Sappho over de periode 1 mei 1940 - 30 april 1941. Het laat
ste dat Frisia Benima als penningmeesteresse heeft opgemaakt. 
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BEWllS VAN TOEGANG. 

ZANG- E N ORKESTVEREENIG I NG 

"S A PP H O " 
DIRIGENT ' GEBARD H. BOEDIJN 

Lid van den Bond van Gemengde Zangvereen. in Nederland 

1851 1941 

0ubiLeum..,,Concetd 
12e MIS VAN MOZART 

VOOR SOLISTEN 
KOOR - ORKEST 

Luci Warinqa, Sopraan 

Suze Doorn-Wlsse, Alt 

SOLISTEN • 

Il 
Evert Nanninqs, Tenor 

Jan Willemsen, Bas 

O 100 medewerkenden • 

OP ZONDAG 21 DECEMBER 2 UUR IN DE GROOTE KERK 

TE HOORN 

PRIJS 75 CENT (incL rechten). 

Voorzijde van het programma van het con
cert van Sappho in de Grote Kerk op 21 

december op 21 december 1941. 

gaf op zondag 26 april 1936 in de 
Parkzaal een jubileumconcert ter 
gelegenheid van het 85-jarig 
bestaan. Uitgevoerd werd de 
twaalfde mis van Mozart, die ook 
al bij het 70-jarig bestaan in 1921 
ten gehore was gebracht. 
In de algemene vergadering van 13 
mei 1936 is ze met de heer W Pool 
gekozen in de commissie tot het 
nazien van de boeken voor het vol
gende jaar. 
Op 11 november 1936 is ze in ver
band met de ontstane vacature van 
2e penningmeester tijdelijk aan het 
bestuur toegevoegd om voor het 
innen van de contributies te zor
gen. 
De algemene vergadering koos 
mej. Benima op 24 maart 1937 tot 
bestuurslid van Sappho, in de 
functie van 2e penningmeesteresse. 
Twee jaar later, 9 juni 1939, is ze 
bij acclamatie herkozen en 
benoemd tot penningmeesteresse 
als opvolgster van mevrouw 
J. Nijdam-Kappel. 



Ze schafte een nieuw schriftje aan 
voor de financiële administratie: de 
girorekening, de contributiereke
ningen, de salarisrekening van 
directeur G.H. Boedijn, inkomsten 
en uitgaven van de concerten en de 
financiële jaarverslagen. Van die 
laatste heeft ze er twee gemaakt: 
1939-1940 en 1940-1941. Het 
boekjaar van Sappho liep van 1 mei 
tot en met 30 april. Beide rekenin -
gen sloten met een tekort van resp. 
J 116,70 enf 64,05. 
Op 3 juli 1940 gaf Sappho in de 
Noorderkerk een concert ten bate 
van de slachtoffers van het bom
bardement op Rotterdam. 
Drie dagen eerder had de bezetter 
de eerste verordening tegen de 
joden uitgevaardigd: ze moesten de 
luchtbeschermingsdienst verlaten. 
Kort daarop werden ze uit over
heidsdienst ontslagen en zo volgde 
maatregel op maatregel die de 
bewegingsvrijheid van de joden 
steeds verder inperkte. Dat ging 
gepaard met het inbouwen van 
onzekerheden, wat de Duitsers de 
mogelijkheid gaf tot willekeur. Het 
einddoel stond hen al voor ogen. In 
de woorden van Presser: "Sterven 
moesten zij, velen zelfs spoedig, 
maar niet nadat men hen tot het 
uiterste had getreiterd, vernederd 
en geplunderd". 
Volgens Presser woonden in 1941 
in Hoorn 35 joden, 11 halfjoden en 
4 kwartjoden, in totaal 41 1/2. .. 
Kwartjoden waren in de definitie 
van de nazi's personen met één 
voljoodse grootouder, halfjoden 
personen met twee voljoodse 
grootouders die geen lid waren van 
een joods kerkgenootschap en niet 
met een joodse partner waren 
gehuwd. De overigen waren voljo
den. Allen werden als jood aange
merkt en behandeld. 
Op 10 januari 1941 is de registra
tieplicht voor joden ingevoerd. De 
aanmelding geschiedde schriftelijk, 
waarbij men de formulieren zelf 
op het stadhuis kon afhalen tegen 

Voor 
Joden verboden 

OE PROCURE\JR.GeNERML 
FlJNGEEREND GEWESTELIJK 
OHltClEUI< VAN POllllt 

FEITSMA 

Verbodsbord voor joden tegen een boom van het Noorderplantsoen voor het station. 

betaling van één gulden leges, 
waarvan de gemeente de helft 
kreeg. 
Volgens Presser was er een vrijwel 
volledige opkomst. Osinga en 
Lansdaal schrijven dat veel joodse 
stadgenoten voorlopig onderdoken 
en dat anderen zich meldden met 
de gedachte dat het wel niet zo'n 
vaart zou lopen. We weten niet of 
Frisia Benima zich heeft aange
meld. Op 25 maart 1941 betaalde 
zij f 0,50 aan leges, die is geboekt 
in de kolom 'legalisatie handteke
ningen'. Maar we vinden in de
zelfde periode geen soortgelijke 
betalingen van andere joodse 
inwoners van Hoorn. 
Kort daarna begon de uitreiking 
van persoonsbewijzen. Joden kre
gen een zwarte hoofdletter J op 
hun kaart. Met ingang van 15 mei 
moesten alle 'volljuden' uit de 
orkesten verdwijnen. In juni 1941 
mocht ze niet meer naar het strand 
of een badinrichting. De volgende 
maand zijn het schoolgebouw aan 
de Johan Messchaertstraat en de 
conciërgewoning door de Orts
kommandantur gevorderd ten 
behoeve van de Duitse Weermacht. 
Het gezin Lamberts vond onder
dak boven de Hoornsche Spaar
bank aan het Kerkplein 25. 

Frisia Benima verhuisde 1 augustus 
1941 van Bontekoestraat 1 naar 
Gedempte Turfhaven 7b. Daar 
woonde ze boven het administra
tie- en accountantskantoor van 
J. Paauw. Het is niet ondenkbaar 
dat ze daar ook gewerkt heeft. Bij 
de aangifte van haar verhuizing op 
het stadhuis gaf ze als godsdienst 
op: geen. Het heeft niet mogen 
helpen. 
In september is haar bewegings
vrijheid verder beperkt. Ze mocht 
zich niet meer vertonen in parken 
en plantsoenen, cafés en restau
rants, het Wilsontheater, de open -
bare leeszaal en het Westfries 
Museum. Bioscoopbezoek was al 
sinds januari verboden. 
Op veel plaatsen waren de bordjes 
'Verboden voor Joden' verschenen 
voordat dit verplicht werd. 
Ook sportinrichtingen en concer
ten werden verboden. Haar piano
spel bij Allebé (als die vereniging 
toen nog bestond) en Sappho 
moest ze opgeven. In hoeverre ze 
zich hieraan gehouden heeft weten 
we niet. 
1 november 1941 moesten joden 
verenigingen waar ook niet-joden 
lid van waren verlaten. Frisia 
Benima heeft aan dit bevel geen 
direct gevolg gegeven. Ze bleef 
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haar werk als penningmeesteresse 
van Sappho het gehele jaar 1941 
voortzetten. 
Het laatste donateursconcert waar
van Frisia Benima als penning
meesteresse de rekening heeft 
opgemaakt was een heruitvoering 
van de twaalf de mis van Mozart in 
de Grote Kerk op zondag 21 
december 1941. Met dit concert is 
het 90-jarig bestaan van Sappho 
herdacht. Is ze hier zelf nog bij 
geweest? Het deelnemen aan con -
certen was verboden, en Sappho 
was in de ogen van de Duitsers een 
niet-joodse vereniging die voor 
haar verboden was. Ze heeft in 
tegenstelling tot vorige keren niet 
meegewerkt aan de kaartverkoop. 

Het batig saldo van dit concert was 
f 100,81. 
Kort daarna moet ze haar activitei
ten voor Sappho hebben gestaakt. 
De laatste aantekening in haar 
handschrift is van 9 januari 1942. 

Deportatie 
Die maand begon de concentratie 
van joden in Amsterdam, het eerst 
uit Zaandam. Men mocht slechts 
draagbare bagage meenemen. Hun 
woningen werden verzegeld. 
Hoorn was aan de beurt op 20 
april, de verjaardag van Hitler. 
Mevrouw Kerkmeijer schrijft een 
jaar later: "Vandaag is Hitler jarig 
en onze eigen rood-wit-blauwe 
vlag hangt uit het Stadhuis, die 

. De conciërgewoning van de Rijks-HBS aan de Bontekoestraat 1 (nu J.D. Pollstraat 2). Hier 
woonde Frisia Benima van 1938 tot 1941. 
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Duitsers kunnen nooit beseffen 
wat er nu in ons omgaat en wat er 
gezegd wordt". Of die vlag ook op 
20 april 1942 uit het stadhuis wap
perde vertelt ze niet. Wel schetst ze 
in eenvoudige bewoordingen het 
gedwongen vertrek van haar stad
genoten: "Met de trein van 12.18 
zijn de Joden vertrokken naar 
Amsterdam". Er stonden heel wat 
mensen aan het station en ze wer
den nagewuifd". Ze kan haar ver
ontwaardiging hierover nauwelijks 
inhouden. 
Onder de weggevoerden was de 
familie Trompetter, David (58) en 
zijn echtgenote Louisa Bremer 
(61). Ze zijn nooit meer terugge
keerd. Hun huis aan het Breed 10 
trof het echtpaar Kerkmeijer later 
die dag aan "met een papier met 
stempel over de voordeur geplakt". 
Niet lang daarna is het huis ver
bouwd tot kantoor van het 
Ziekenfonds 'West-Friesland'. 
Was Frisia Benima ook . bij deze 
groep? Een maand later blijkt ze 
haar bestuurslidmaatschap van 
Sappho te hebben neergelegd. Op 
28 mei 1942 lezen we in het verslag 
van de bestuursvergadering: "De 
vacature van mej. Benima zal open 
gehouden worden in de hoop, dat 
er spoedig betere tijden zullen 
komen". De functie van penning
meesteresse zou 'voorlopig' wor
den waargenomen door mej. G. 
van Hees. 
Op 12 november 1942 is Frisia 
Benima uitgeschreven uit het 
bevolkingsregister van Hoorn naar 
het adres Amstel 151-1 in Amster
dam. In de kolom 'Godsdienstige 
gezindte' was opnieuw volgens 
haar opgave genoteerd: 'geen'. De 
punctuele Hoornse bevolkings
ambtenaar had daaronder een 
hoofdletter J geplaatst. Is ze verra
den? Opgepakt? 
Het is geenszins zeker dat ze op de 
zojuist genoemde datum ook 
daadwerkelijk naar Amsterdam is 
'verhuisd'. Twee weken later, 25 



Van augustus 1941 tot april 1942 woonde Frisia Benima boven het accountantskantoor van 
]. Paauw aan de Gedempte Tutjhaven 7b. 

november, zijn negen joodse man
nen en vier vrouwen uit het bevol
kingsregister van Hoorn uitge
schreven naar Amsterdam. Daarbij 
is het echtpaar Trompetter, zodat 
dit de groep van 20 april moet zijn. 
Begin mei 1942 is de gele jodenster 
verplicht gesteld. Daar moesten ze 
ook nog voor betalen: 4 cent per 
stuk en één textielpunt per vier 
sterren of een gedeelte daarvan. 
In juni moesten de joden hun rij
wielen inleveren. Twee Hoornse 
mannen hebben dit daadwerkelijk 
gedaan. Zes anderen verklaarden 
geen rijwiel te bezitten en als ze 

die nodig hadden er een te huren 
of te lenen. Niemand van de groep 
van 20 april is hierbij, noch Frisia 
Benima. 
De joden kregen een reisverbod en 
mochten tussen 8 uur 's avonds en 
6 uur 's morgens hun woning niet 
verlaten. De telefoon werd afge
sneden. 
De eerste trein met joden vertrok 
op 15 juli 1942 uit Amsterdam 
naar Westerbork. 
We hebben nog niet gevonden 
wanneer Frisia Benima naar 
Westerbork is getransporteerd en 
hoe lang ze daar gezeten heeft. Dat 

is ongetwijfeld ergens te vinden, 
want op de administratie van de 
Duitsers en hun handlangers is 
niets aan te merken. Naar we aan
nemen is ze bij een van de vele 
razzia's die avond aan avond in 
Amsterdam gehouden werden, op
gepakt en in het Centraal Station 
op de trein naar Westerbork gezet. 
Dat gebeurde altijd 's nachts na 
2 uur. Na een reis van ongeveer 
3112 uur arriveerde men in Hoog
halen. 
Het kamp Westerbork is in okto
ber 1939 door de Nederlandse 
regering gebouwd om er de joodse 
vluchtelingen uit Duitsland onder 
te brengen. De Duitsers gebruik
ten het kamp als 'Durchgangs
lager'. In het tweede halfjaar van 
1942 is een enkelspoor aangelegd 
van het station in Hooghalen tot 
midden in het kamp. 
De registratie van de gearriveerde 
personen vond plaats in de toneel
en concertbarak. Ze mochten hun 
persoonskaart en een bedrag van 
f 250,- behouden. De rest werd in 
beslag genomen, evenals waarde
volle voorwerpen. 
Dinsdag 8 juni 1943 om 4 uur 's 
morgens zijn de gevangenen in 
Westerbork wreed gewekt met het 
doordringende geluid van een 
stoomfluit. 
De barakoudsten lazen de namen 
op van degenen voor wie het 
doodvonnis definitief was gewor
den. Ze waren 'transportfähig' 
bevonden. 
Frisia is met haar ouders, 64 en 54 
jaar oud, en meer dan drieduizend 
anderen een goederenwagon inge
dreven. Twee in Hoorn geboren 
vrouwen zaten ook op dit trans
port: Sara Knorringa-de Beer, 75 
jaar, en Elsje Montezinos-Reens, 
56 jaar. En de 31-jarige Cato 
Agsteribbe-Soesan uit Hoorn met 
haar zoontje Hans van zes maan
den oud. Van de Parklaan 3, die 
geen Beatrixlaan meer mocht 
heten. 

21 



Het transport betrof in de termi -
nologie van de Duitsers een 
'Normaltransport'. De andere 
categorie had betrekking op 
'Häftlinge'. De 'gevangenen' vorm
den een minderheid onder de 
getransporteerden. Het vervoer 
van de meeste mensen viel onder 
de normale dienstregeling. 
Drie dagen en drie nachten duur
de de reis, dwars door Duitsland 
en Polen. In een goederenwagon 
opeengepakt, zonder eten en drin -
ken. Velen hebben de eindbestem
ming niet levend bereikt. Frisia 
heeft misschien mensen voor haar 
ogen zien sterven. De stoffelijke 
overschotten werden meestal niet 
weggehaald. 

Sobibor 
Vrijdag 11 juni kwam de trein aan 
op het station van Sobibor, een 
plaats in het oosten van het 
Generalgouvernement (een deel 
van het bezette Polen), aan de 
grens met het Rijkscommissariaat 
Oekraïne. 
De bouw van het kamp begon in 
maart 1942. Vanaf het station is een 
spoor aangelegd naar het platform 
daartegenover, dat binnen het 
kamp kwam te liggen. Half april 
was het kamp gereed en zijn de 
vergassingsinstallaties uitgepro
beerd op een groep Poolse joden. 
In de zomer van 1942 is de capaci
teit uitgebreid van drie tot zes gas
kamers, zodat voortaan ongeveer 
500 mensen tegelijk vergast kon
den worden. 
De uitroeiing van alle joden in het 
Generalgouvernement kreeg de 
naam 'Aktion Reinhard', genoemd 
naar Reinhard Heydrich, die 
samen met Himmler de systemati
sche uitvoering van de 'Endlösung 
der Judenfrage in Europa' had 
voorbereid. Heydrich is in 1942 in 
Praag vermoord. 
De transporten van Westerbork 
naar Sobibor begonnen op 2 maart 
1943. Himmler bezocht het kamp 
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m februari. Over wat hem daar 
werd voorgeschoteld zwijgen we 
maar. 
Na aankomst werd de trein 
gesplitst in gedeelten van ongeveer 
vijfhonderd personen, de maxima
le capaciteit van de gaskamers. Van 
de negentien transporten uit 
Westerbork naar Sobibor had dit 
vijftiende het hoogste aantal per
sonen: 3017. De gaskamers zullen 
deze vrijdag zes maal gebruikt zijn. 
Niemand heeft dit transport over
leefd. 
De wagons reden door een poort 
in de omheining naar het platform 
waar de mensen moesten uitstap
pen. 
De lijken van de onderweg gestor
venen werden rechtstreeks op lor
ries over een smalspoor naar de 
crematieplaats achter de gaskamers 
vervoerd. Zieken, bejaarden en 
invaliden volgden dezelfde weg en 
werden direct doodgeschoten. 
De mannen en vrouwen werden 
gescheiden. 
Via een weg, door de Duitsers 
cynisch de 'Himmelfahrtallee' 
genoemd, ging Frisia temidden 
van een grote groep vrouwen en 
kinderen, voorafgegaan door een 
SS'er en opgejaagd door 
Oekraïense bewakers, naar Lager 
III. 
In een barak daar moest ze zich 
geheel uitkleden om een douche te 
nemen. Daar hingen bordjes 'naar 
de kassier' en 'naar de douche
ruimte'. Haar kleding werd in een 
nabijgelegen barak gesorteerd en 
opgeslagen. Bij de kassier moest ze 
haar laatste geld en kostbaarheden 
afgeven. 
Naakt legde ze met vijfhonderd 
andere vrouwen en kinderen het 
laatste traject af langs een pad van 
4 meter breed en 150 meter lang, 
de sluis, 'der Schlauch', genoemd. 
Halverwege is in een kleine barak 
door een joodse kapper haar 
hoofdhaar afgeknipt. Op dat 
moment was ze er misschien nog 

steeds van overtuigd dat ze zou 
gaan werken. 
Een middengang in het gebouw 
gaf toegang aan zes gaskamers, aan 
elke kant drie. Via die gang ging ze 
door één van de toegangsdeuren 
naar binnen. Met tientallen vrou -
wen en kinderen werd ze opeenge
pakt in een ruimte van vier bij vier 
meter. Dan werden de deuren her
metisch gesloten. 
In plaats van water uit in de pla
fonds aangebrachte nepdouche
koppen kwam koolmonoxide via 
de waterleidingbuizen de ruimte 
in, geproduceerd door een diesel
motor van een buitgemaakte Rus
sische tank in een aangebouwde 
ruimte. 
Haar doodsstrijd heeft vijftien, 
misschien wel dertig minuten 
geduurd. 
Na alles wat ze had moeten door
staan is niet meer voor te stellen 
wat er door haar hoofd ging. 
Paniek, doodsangst, de gruwelijke 
wetenschap dat haar ouders hier 
ook waren. Was ze bij haar moeder 
die laatste minuten? 
Op het dak stond een SS'er die 
door een luik controleerde of zich 
nog iemand bewoog. 
Dan werden de deuren aan de ach
terzij de van de gaskamers geopend 
en moesten joodse gevangenen de 
lijken weghalen. Een speciale 
groep gevangenen had opdracht de 
gouden tanden uit de monden van 
de slachtoffers te trekken. Ze wer
den de 'tandartsen' genoemd. 
Als oud vuil is het lichaam van 
Frisia weggesmeten en na verloop 
van tijd verbrand. 
De Duitsers zorgden ervoor dat de 
lijkverbrandingen tussen twee 
transporten in plaatsvonden om 
geen paniek te veroorzaken bij de 
nieuw aangekomenen. Die werd 
immers wijsgemaakt dat ze hier 
alleen waren om te douchen en 
hun kleding te laten ontsmetten. 
Daarna zouden ze worden doorge
stuurd naar een werkkamp. 



Aan het leven van het echtpaar 
Trompetter is een week eerder op 
dezelfde plaats een einde gemaakt. 
De 18-jarige banketbakkersknecht 
Leo Vleeschdraager van het Grote 
Noord 77 rood is er drie weken 
later vergast. 
De lijst van stadgenoten die in het 
voorjaar van 1943 in Sobibor zijn 
vermoord is langer, veel langer. 
Frisia Benima was één van velen. 
In de bosrijke streek bij Sobibor 
rust nu haar as. 
Een gedenkplaat herinnert aan de 
gruweldaden die hier bedreven 
zijn. De tekst eindigt met een 
citaat uit het Oude Testament, Job 
16: 18. "Earth conceal not my 
blood". 
Zondag 25 juli 1943 bracht Sappho 
voor de derde maal in ruim zeven 
jaar de twaalfde mis van Mozart 
ten gehore. Dona nobis pacem. 
Geef ons den vrede. 

Tien dagen eerder zou Frisia 
Benima 32 geworden zijn. Is in de 
Noorderkerk aan haar gedacht? 
Bijna zestig jaar later herinnerde 
iemand zich de pianiste en pen
ningmeesteresse van Sappho. Hij 
vroeg de burgemeester van Hoorn 
na te gaan wat er met haar is ge
beurd. 
Daaruit is dit verhaal ontstaan. 
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Sappho poseert op het Doelenplein tijdens de Coenjèesten in de zomer van 193 7. Frisia Benima was toen bestuurslid en tweede penning
meesteresse en zou op een prominente plaats op de foto moeten staan ef zitten. Is er iemand die haar herkent? Vooraan z ittend in het midden 
directeur G.H. Boedijn. 
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Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn-2004 

1. Leden 
Het ledental van de vereniging is 
in het afgelopen jaar iets terugge
lopen. In 2003 waren aan het einde 
van het verslagjaar 2144 mensen lid 
van ()ud Hoorn, tegen 2030 aan 
het eind van 2004. 
()ok in 2004 is de ledenexcursie 
gehouden. 
In september 2004 heeft de vereni
ging een grote delegatie van de 
Vereniging ()ud Enkhuizen ont
vangen, als cadeau vanwege het 
60-jarig bestaan van Oud Enk
huizen. 
Tijdens de voorjaarsledenvergade
ring vormde de toekomst van de 
vereniging het belangrijkste verga
deronderwerp. Na een presentatie 
van de voorzitter hebben de aan
wezige leden gediscussieerd over 
de bestaande en nieuwe activitei
ten van de vereniging. Belang
rijkste conclusies waren: concen -
treren op die activiteiten die goed 
lopen en goed aansluiten bij de 
wensen van de leden en aandacht 
voor de vele vrijwilligers: zorgen 
dat je de huidige vrijwilligers vast
houdt en nieuwe probeert te wer
ven. 
In de najaarsledenvergadering is de 
jaarlijkse onderscheiding uitge
reikt aan de heer Bakker vanwege 
de restauratie van het pand ()ude 
Doelenkade 27. Voorts heeft het 
bestuur mandaat gekregen om de 
onderhandelingen af te ronden 
met Stichting Stadsherstel over de 
ruil van ruimten in het 
Pakhuiscomplex en de inrichting 
van de nieuwe ruimten. 

2. Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
13 maal vergaderd. Periodiek heeft 
het bestuur overleg gehad met ver-
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tegenwoordigers van het gemeen -
tebestuur van Hoorn over ontwik
kelingen op het gebied van de 
monumentenzorg en ruimtelijke 
ordening. In een extra bestuursver
gadering heeft het bestuur de heer 
Henk Hansen, wethouder Ruim -
telijke ()rdening ontvangen om 
een toelichting te geven op de 
plannen van Sjoerd Soeters - in 
opdracht van het gemeentebestuur 
- voor de Vale Hen en omgeving. 
Tijdens de najaarsledenvergade
ring is de heer Jan Floris benoemd 
in een vacature die was ontstaan 
door het vertrek in het verslagjaar 
van mw. Margot Veerman. 

3. Eigendommen 
Tijdens de voorjaarsledenvergade
ring hebben de leden ingestemd 
met de verkoop van de panden 
Buurtje 1 en 2. Kort na elkaar zijn 
beide panden in de zomer ver
kocht. 
Het onderhoud aan de overige 
panden is volgens planning uitge
voerd, vooral het pand Bierkade 10 
is intern flink opgeknapt. Het 
()ast-Indisch Pakhuis is aan de 
buitenkant geheel opnieuw in de 
verf gezet. 

4. Stadsbeeldbewaking 
Tijdens het verslagjaar heeft het 
bestuur veel inzet gepleegd voor 
behoud van het Künckelorgel (uit 
de Eikstraatkerk) voor Hoorn, uit
mondend in een beroepschrift bij 
de bestuursrechter in Alkmaar 
tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders, 
dat het bestuur van de Vereniging 
Rechtzinnig Hervormden toe
stemming geeft om het orgel per
manent te verplaatsen naar een 
locatie buiten de gemeente. De 

P.M. Huisman, secretaris 

beroepsprocedure is nog niet afge
rond. 
Voorts heeft het bestuur - in 
samenwerking met de stichting 't 
Jeudje - een ontwerp laten maken 
voor een blijvend aandenken over 
de historie van 't Jeudje. ()nlangs is 
het ontwerp uitgevoerd. 
Daarnaast hebben wij ons kritisch 
opgesteld tegenover de plannen 
van de gemeente Hoorn om in het 
kader van het toerismebeleid 
mogelijkheden te scheppen voor 
winterterrassen, drijvende terras
sen e.d. 
()ok de samenvoeging van panden 
bleef onze aandacht opeisen. Voor 
de vereniging is vooral het exteri
eur van de oorspronkelijke buiten
gevel een belangrijke toetssteen. 
Als laatste kan gemeld worden dat 
wij in een aantal gevallen het 
gemeentebestuur gevraagd hebben 
handhavend op te treden bij aan -
zienlijke wijzigingen bij de uitvoe
ring van bouwplannen ten opzich
te van de verleende vergunning. 

5. Vertegenwoordigingen en 
representaties 

Albert de Graaf heeft de vereni
ging vertegenwoordigd in de stich
ting Kerkmeijer-De Regt en de 
Vereniging Het Carillon. Hij heeft 
daarover afzonderlijk verslag 
gedaan m het Kwartaalblad 
2004/4. 
Jaap Bronkhorst en Frans van 
Iersel hebben de vereniging verte
genwoordigd in de Monumenten
commissie. Zij hebben in deze 
commissie standpunten ingeno
men over voorgestelde ingrepen in 
de stad en hebben positieve advie
zen gegeven over plaatsing van 
panden op de gemeentelijke mo
numentenlijst, met name voor het 



gebied van Blokker en Zwaag (de 
z.g. linten). 
Daarnaast heeft Jaap Bronkhorst 
deelgenomen aan de vergaderin -
gen van de Welstandscommissie. 
Fokko de Boer heeft de vereniging 
vertegenwoordigd in de Beheers
commissie van het Westfries 
Museum en Marjan Faber in de 
stichting Maquette Hoorn anno 
1650. Femke Uiterwijk was actief 
in de stichting de Hoornse Schouw 
en Tine Eggens in het comité 
Open Monumentendag. Tenslotte 
heeft Henk Over beek onze belan -
gen behartigd bij het Nationaal 
Contact Monumenten. 

6. Werkgroepen en publicaties 
• Kwartaalblad 
Op verzoek van en met suggesties 
van een aantal leden is het 
Kwartaalblad qua uitvoering en 
lay-out vanaf het eerste nummer 
van 2004 aangepast. Ben Leek is tot 
de redactie toegetreden nadat 
Gerdien de Galan was vertrokken. 
• Zomeravondwandelingen 
Ook in 2004 was de belangstelling 
voor de wandelingen goed tot zeer 
goed. De variatie in het program -
ma - waaronder een nieuwe wan -
deling: de Dijkenwandeling -
zorgde voor veel publiek. Daarbij 
speelde de goede organisatie en de 
attractieve werving van Gerard 
Beemsterboer een belangrijke rol. 
Voorts is de training gestart voor 
naar verwachting een aantal nieu -
we gidsen. 
•Lezingen 
Het lezingenprogramma was 
afwisselend en deskundig samen -
gesteld door Marit Veerman. Ook 
deze activiteit voorziet nog steeds 
in een aanwezige behoefte. 
• Bouwkunstcursus 
Het cursusmateriaal voor de 
bouwkunstcursus is afgelopen jaar 
vernieuwd en nog beter toegesne
den op de vragen van cursisten, die 
ook dit jaar wederom voldoende 
belangstelling toonden voor het 

volgen van de cursus onder leiding 
van Femke Uiterwijk. 
• Publicaties 
In het verslagjaar heeft de stichting 
Bas Baltus de uitgave '30 jaar 
Stadsherstel' gerealiseerd. Voorts is 
de werkgroep Velius V - na enige 
onderbreking - weer actief aan de 
slag met de hertaling van de 
Kroniek van Velius. Het is een 
langdurig proces - de werkgroep is 
bijna tien jaar bezig - maar het 
streven is gericht op een uitgave in 
2007. 
• Werkgroep Micromilieu 
De werkgroep micromilieu heeft 
zich afgelopen jaar ondermeer 
beziggehouden met de herinrich
ting van een aantal straten in de 
binnenstad en een aantal zaken 
rondom het beheer van de binnen -
stad in samenwerking met de 
medewerkers van de rayonpost 
Centrum van de gemeente. 
•In en rondom het Oost-Indisch 

Pakhuis 
Het bestuur heeft aan het einde 
van het verslagjaar de samenwer
king met één van de twee beheer
ders van het verenigingsgebouw 
beëindigd. Tijdelijk is het beheer 
met andere vrijwilligers voortgezet 

totdat voorzien is in de vacature 
voor een vrijwillig beheerder. 
Evenals voorgaande jaren is de 
internetsite nog steeds volop in 
ontwikkeling. Onder leiding van 
Jan Floris is een groep vrijwilligers 
actief, die de site verbetert en actu
eel houdt: een steeds belangrijker 
visitekaartje voor de vereniging. 
In 2004 is de werkgroep Beeld
beheer met vijf enthousiastelingen 
opgericht. De werkgroep stelt zich 
ten doel om de collectie beeldma
teriaal van de vereniging preven -
tief te conserveren, te registreren 
en te documenteren. Dit vormt 
een belangrijke aanvulling op het 
documentatiecentrum, waarbin -
nen in 2004 ook het nodige is 
gebeurd en een aantal interessante 
aanwinsten zijn verworven. Christ 
Stoffelen, vrijwillig documentalist, 
houdt de leden regelmatig op de 
hoogte van deze aanwinsten via 
een artikel in het kwartaalblad. 
Tenslotte zijn in het Oost-Indisch 
Pakhuis het afgelopen jaar weer 
vele uren besteed aan het bij hou -
den van onze ledenadministratie, 
de verwerking van de contributies 
en de verspreiding van de 
kwartaalbladen. 

Een aandenken over de historie van het jeudje is te lezen op het halfronde muurtje. 
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In Memoriam Nico Beerse 

Ik ben nogal van slag vandaag, want 
vanmorgen vroeg is de vormgever van 
ons kwartaalblad, Nico Beerse, in zijn 
kantoor aan een hartaanval overleden. 
Ik heb wel zo'n kleine twintigjaar met 
hem samengewerkt. Eerst werd het 
blad 'gemaakt' bij drukkerij 'EDE
CEA', die toen gevestigd was op Hoorn 
'80. Daar werkte Nico toen als hoofd 
van de af deling. Die locatie was heel 
ftjn, want ik kon op mijn gemak met 
copij of foto's naar Hoorn '80 fietsen 
en de sfeer was gem?edelijk. Toen 
'EDECEA' failliet ging, eind jaren '90, 
besloot Nico voor zichzelf te begin
nen, samen met zijn collega Yvonne 
Reijsoo. Ze richtten een bedrijf op 
onder de naam NYVONCO en pro
beerden opdrachten binnen te halen. 
En dat lukte wonderwel. 
En het kwartaalblad wilde Nico graag 

Aan de leden 

Het bestuur van de Historische 
Stichting 'De Cromme Leeck' 
uit Wognum/Nibbixwoud en 
Zwaagdijk-West nodigt de leden van 
Oud Hoorn uit om een kijkje te 
nemen in ons dorpsmonumentje 
'Huis van Oud', idyllisch gelegen aan 
de Grote Zomerdijk 33 te Wognum. 
De oude perenbomen en de knotwil
gen geven het huisje een karakteris
tiek aanzien. 
Na jaren van restauratie - uitgevoerd 
door heel veel vrijwilligers en 
gesteund door veel subsidiegevers - is 
dit provinciaal monumentje, geda
teerd 1876, op 15 mei 2004 officieel 
geopend. Het huisje verkeert van bui
ten en van binnen weer in de origine
le staat. Het interieur dateert van 1930 
tot 1950. 
Door de belangstelling van uw 
bestuur stellen wij nu ook de leden 
van Oud Hoorn in de gelegenheid 
ons huisje te bezoeken, en wel op 28 
mei 2005 tussen 14.00 en 17.00 uur. 

Tot ziens, de koffie staat klaar. 
Joke Admiraal 
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blijven doen! Maar dan moest de copij 
wel naar Hensbroek worden gebracht 
of gestuurd, want daar woonde hij, 
midden in de polder vlak voor de 
molen aan het Molenpad. Hij hield 
daar kantoor achter zijn huis. Met 
Frans Zack ben ik daar heel wat keren 
naartoe gereden met op de achterbank 
tassen met gecorrigeerde artikelen, 
met foto's die niet weg mochten raken, 
boeken waar foto's instonden die we 
gescand wilden hebben. Vaak liepen 
we na een dag met Nico gewerkt te 
hebben, 'gesloopt' het molendijkje af 
naar de auto, want Nico was een weer
barstige man en het vergde veel geduld 
om bijvoorbeeld een foto verplaatst te 
krijgen als Nico daar niet het nut van 
in zag.Toch was het blad ook een beet
je z'n troetelkindje. Foto's met vlekjes 
en geel van ouderdom, wist hij weer 

op te lappen. Ik herinner mij een oude 
foto waar een ezel opstond, waarvan 
nog maar drie poten te onderscheiden 
waren. Nico wist er met de computer 
een vierde poot bij te maken! Iedere 
zondagochtend gingen hij en zijn 
vrouw bij Nico's moeder, die in de 
Kersenboogerd woonde, koffiedrin
ken. Als ik hem dan van te voren 
belde, kwam hij spullen voor het 
kwartaalblad, bij mij thuis ophalen. 
Maar ... hij kwam wel om negen uur 's 
morgens, want hij stond altijd vroeg 
op en ik gelukkig ook. Hij bezat veel 
boeken, cd's en wel 600 dvd's vertelde 
hij af gelopen maandag nog. Daar 
mochten Frans en ik heel gemakkelijk 
van lenen. Het was een bijzondere 
man! We zullen hem missen. 

Femke Uiterwijk 



Verslag najaarsledenvergadering 
16 oktober 2004) Parkschouwburg te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Van 
Weel, Huisman, Bronkhorst, Van 
letsel, Moeskops, Veerman-Boon, 
Van letsel, Droog en 93 stemge
rechtigde leden. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergade
ring en heet iedereen hartelijk 
welkom, in het bijzonder onze ere
leden en leden van het gemeente
bestuur. Ook een bijzonder wel
kom aan de heer Klaas Bakker en 
partner, vanwege agendapunt 6. 
De volgende leden hebben zich 
afgemeld: de dames Trudy de 
Rooij en G. Hemma en de heer 
Hendric van Hoorn. 

2. Bestuursmededelingen 
De voorzitter maakt melding van 
een aantal bedreigingen voor het 
voortbestaan van het monumenta
le bezit. Eén van nogal prozaïsche 
aard: de duivenpoep en de andere 
van financiële aard: de gigantische 
kortingen op de rijksbijdragen 
voor de monumentenzorg de 
komende jaren en dat nu stichting 
Stadsherstel haar dertigjarig 
bestaan vierde met de presentatie 
van een boek over '30 jaar 
Stadsherstel'. Namens de vereni
ging heeft het bestuur de stichting 
van harte gefeliciteerd met het 
jubileum. 

beschikbaar stellen voor de f estivi
tei ten van 650 jaar stad. Oud 
Hoorn wil zijn steentje bijdragen 
en heeft het initiatief genomen 
voor twee evenementen: de pre
sentatie van de hertaling van de 
Kroniek van Velius en de totstand
koming van een stand/borstbeeld 
van J.C. Kerkmeijer m het 
Noorderplantsoen. 
Voorts deelt de voorzitter mede 
dat het bestuur een reactie heeft 
gegeven op de conceptnota 
Toerisme, waarin veel voornemens 
zijn opgenomen over drijvende 
terrassen, overdekte winterterras
sen en verdere vercommercialise
ring van de binnenstad, die niet op 
onze steun kunnen rekenen. In dat 
verband en met het oog op het 
nieuwe bestemmingsplan voor de 
binnenstad heeft het bestuur het 
voornemen om een discussieavond 
te organiseren over de kwaliteit 
van het centrum van onze stad. De 
bedoeling is dat deze avond op 3 

P.M. Huisman 

februari gehouden wordt.( inmid
dels is de definitieve datum 17 
maart geworden.) U ontvangt 
daarvoor een aparte uitnodiging in 
de vorm van een binnenstadskrant. 
Als laatste staat de voorzitter stil bij 
het werk van onze vele vrijwilli
gers, zoals de redactie van het 
kwartaalblad, de gidsen, de men
sen die in het Oost-Indische 
Pakhuis werken, de bezorgers, 
kortom heel veel actieve leden en 
vraagt applaus voor hun werk. Om 
het beleid voor de vrijwilligers in 
goede banen te houden heeft het 
bestuur een notitie vrijwilligersbe
leid opgesteld. Tijdens de nieuw
jaarsbijeenkomst zal een presenta
tie plaatsvinden en daarna volgt 
overleg met de vrijwilligers. 

3. Verslag van de voorjaarsle
denvergadering 
Het verslag wordt onder dankzeg
gmg aan de secretaris goedge
keurd. 

In 2007 viert Hoorn 650 jaar stads
rechten, bestaat de vereniging Oud 
Hoorn 90 jaar en herdenken wij 
dat het 70 jaar geleden is dat Johan 
Christiaan Kerkmeijer, de oprich
ter van de vereniging, tot erebur
ger van de stad Hoorn werd 
benoemd. Het gemeentebestuur 
zal - op voorstel van de burge
meester - € 5,00 per inwoner -

V.l.n.r.: Het echtpaar Bakker, eigenaars van Oude Doelenkade 27 en het nieuwe bestuurslid 
Jan Floris. 

27 



4. Bestuursverkiezing 
De voorzitter deelt mede dat 
Margot Veerman - zij is niet lang 
bestuurslid geweest - bedankt voor 
haar taak, omdat zij het werk en de 
tijd, die het bestuurslidmaatschap 
vraagt, heeft onderschat en e.e.a. 
niet goed kan combineren met 
haar baan en andere zaken. Zij kan 
op deze ledenvergadering niet aan -
wezig zijn en daarom heeft het 
bestuur in een besloten bij een
komst reeds afscheid van haar 
genomen. Vervolgens introduceert 
de voorzitter Jan Floris als kandi
daat-bestuurslid en geeft Jan zelf 
een korte toelichting. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend, waar
na de voorzitter voorstelt om Jan 
Floris te benoemen tot bestuurslid. 
Van de 101 stemgerechtigden 
stemt niemand tegen, zijn er 4 
onthoudingen en stemmen 97 
leden voor, zodat Jan Floris is 
gekozen. De voorzitter feliciteert 
hem met zijn verkiezing. 

5. Voorstel voor de ruil van 
ruimten in het 
Pakhuiscomplex 
De voorzitter en penningmeester 
geven nog een korte toelichting op 
het voorstel, zoals dat ook bij de 
uitnodiging voor de vergadering 
was gevoegd. Na een aantal vragen 
en opmerkingen van de leden 
brengt de voorzitter het voorstel in 
stemming. Er zijn 1 tegenstem, 4 
onthoudingen en 96 voorstem
men. Naar aanleiding van de rond
vraag van de heer Henne Dekkers 
verleent de ledenvergadering het 
bestuur m andaat om max. € 
50.000,00 extra kosten te maken 
voor de ruil en daarmee samen -
hangende verbouw en inrichting 
van de ruimten voor Oud Hoorn 
in het Pakhuiscomplex. 

6. Uitreiking jaarlijkse 
onderscheiding 
Ieder jaar onderscheidt de vereni
ging een persoon of instelling die 
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zich bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt op het terrein van monu -
mentenzorg of geschiedschrijving. 
Dit jaar is het oog van het bestuur 
gevallen op het pand Oude 
Doelenkade 27, ontworpen door 
gemeentearchitect ]. van Reijen -
dam Czn: een groot en markant 
pand in chaletstijl op de hoek van 
de kade en de Mallegomsteeg. Het 
was jarenlang een verwaarloosd 
pand, waarover in 2002 in het vier
de nummer van het kwartaalblad 
een artikel is verschenen, onder de 
titel 'De lijdensweg van een jong 
monument'. De huidige eigenaar, 
de heer Klaas Bakker uit Wognum 
was niet gelukkig met deze aan -
dacht en heeft toen het initiatief 
genomen om een gesprek aan te 
gaan over zijn plannen met het 
pand en zijn frustraties met de 
bureaucratie. Uiteindelijk zijn de 
plannen nu bijna uitgevoerd en 
staat er een prachtig gerenoveerd 
monument dankzij het doorzet
tingsvermogen, het optimisme, de 
inzet en de betrokkenheid van de 
heer Klaas Bakker. Het bestuur 
meent dat hij daarvoor èle jaarlijk
se onderscheiding 2004 verdient 
en stelt de leden voor hiermee in te 
stemmen. Alle leden zijn ervoor. 
D e voorzitter overhandigt de heer 
Bakker het schildje (te bevestigen 
aan het pand), een boekwerk en 
bloemen. Daarna geeft de heer 
Bakker een schets van het restaura -
tieproces en de obstakels - vooral 
op het gebied van vergunningen 
en procedures - die hij daarbij 
moest overwinnen. Hij is blij dat 
het nu bijna klaar is en dankt de 
vereniging voor de onderschei -
ding, zeker na de aanvankelijke 
scepsis in zijn richting. 

7. Rondvraag en sluiting 
De heer Boezaard meldt bij wijze 
van grap dat het wellicht zes 
maanden duurt voordat de heer 
Bakker vergunning krijgt zijn 
schildje aan de gevel te bevestigen. 

Ton v. Weel, voorzitte1; overhandigt de 
jaarlijkse onderscheiding aan het echtpaar 
Bakker 

Albert de Graaf meldt dat in te
genstelling tot eerdere berichten 
Oud Dordrecht niet de oudste his
torische vereniging in Nederland 
is, dat is volgens hem Oud Leiden. 
Beide zijn wel een van de grotere 
verenigingen en Oud Hoorn is op 
één na de grootste. Voorts deelt hij 
mede dat het ledental van de 
Carillonvereniging na enkele 
acties weer stijgende is en hij roept 
iedereen op de vereniging te steu -
nen. De heer Saaltink vraagt aan -
dacht voor de verkrotting van een 
pand aan de Zon. De voorzitter 
antwoordt dat de vereniging 
samen met Stadsherstel hiervoor 
aandacht heeft, doch dat het 
afhangt van wat de eigenaar wil. 
Henne Dekkers doet het aanvul
lende voorstel voor het mandaat 
bij punt 5 en de voorzitter memo
reert daarbij het feit dat hij secre
taris is van de stichting Industrieel 
Erfgoed Hoogovens. 
Tenslotte vraagt Ben van Tartwijk 
aandacht voor de omvang van het 
bestuur. Volgens Ben is het te 
groot. De voorzitter geeft aan, dat 
het bestuur streeft naar een 
omvang van 10 leden. Hij zal dit 
punt bespreken in de eerstkomen -
de bestuursvergadering. 
Hierna sluit de voorzitter de ver
gadering en vindt in twee groepen 
de rondleiding door de Park
schouwburg plaats. 
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Zaterdag 5 Me i 1945 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden er in West-Friesland ruim vijftien illegale bladen met namen als "De Nieuwspomp}), })Onze 
Taak", "Spiifire}) en })De Glimworm}) uitgebracht. Tot deze reeks behoorde ook "De Zuiderzeebode}) die verscheen van 10 oktober 1944 tot 15 
mei 1945. Aanvankelijk werd het blad wekelijks uitgebracht maar later verscheen het dagelijks in een oplage van 120 tot 1.200 exemplaren. 
Dit blad werd door]. Romeyn jr. en mej. A. Heintsman uitgegeven toen de elektriciteitsvoorziening te Hoorn werd gestaakt. Medewerkers 
waren: G. D. Schuiten, mej. C. Heintsman, P Peetoom, dokter]. Romeyn sr., E. Terpstra en mej. L. Groot. {Bron: })West-Friesland in de jaren 
40/45''). Op 5 mei 1945 kon })De Zuiderzeebode}) uitbundig melding maken van de bevrijding. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 
Aankopen, schenkingen en nalatenschappen 

De collectie van het documenta -
tiecentrum is in de periode 
november 2004 t/m januari 2005 
weer aardig uitgebreid. Hier volgt 
eerst een selectie uit de jongste 
aankopen. 
Van de hand -van Ypie de Boer is 
het boekwerkje '75 jaar Sinfonia in 
West-friesland'. Deze uitgave ver
telt de geschiedenis van het 
Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia. 
Een heel belangrijke aanwinst is de 
'Maritieme Geschiedenis der 
Nederlanden' in vier delen uit 
1976 t/m 1978. Vele specialisten 
hebben hun steentje bijgedragen 
aan deze prachtige uitgave met ca. 
1600 bladzijden goed leesbare tek
sten en mooie illustraties. Uit 1834 
dateert het boek 'Lodewijk de 
Geer'. Deze biografie over de han -
delsman Lodewijk de Geer ( 1587 -
1652) geeft een goed beeld van de 
handelsgeschiedenis van Holland 
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Titelpagina van het Journaal van Bonte
koe', uitgave Joost Hartgers, Amsterdam 
1648 
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met Zweden in de 17e eeuw. 
De volgende aankoop is 'Het 
Journaal van Bontekoe, Biblio
grafie 1646 - 1996'. Hierin wordt 
de geschiedenis verteld en een 
beeld gegeven van de vele uitgaven 
van dit voor Hoorn en Holland zo 
belangrijke journaal, in alle ver
schillende vormen en talen. Veel 
aandacht gaat ook uit naar de ge
en misbruikte gravures en ander
soortige illustraties. 
J.M. Fuchs schreef het boekwerkje 
Jan Pieterszoon Coen in uitspra
ken van hemzelf en anderen'. 
Zoals elk werk over J.P. Coen geeft 
ook dit boekje weer een eigen kijk 
op de fascinerende persoon, die 
deze Horinees was. Dr. G. Karsten 
schreef het boek 'Noordhollandse 
plaatsnamen'. Een heel gedegen 
werk, waarin getracht wordt de 
herkomst en betekenis van de 
plaatsnamen in Noord-Holland te 
verklaren. Uitgegeven in 1951 is 
dit werk niet zo met behulp van 
illustraties verluchtigd als het boek 
van Jan Pannekeet uit 1988 over 
hetzelfde onderwerp, maar de 
theorie is minstens zo goed. Van de 
hand van Ir. V. de Blocq van 
Kuffeler is het boekje 'De afslui
ting en gedeeltelijke droogmaking 
van de Zuiderzee', een uitgave van 
de De Dienst van de Zuider
zeewerken, Den Haag 1939. In 
slechts 24 bladzijden wordt een 
zeer informatief beeld gegeven van 
de vorm en het belang van de 
werkzaamheden zoals ze toen al 
waren uitgevoerd of nog zouden 
volgen. 
Vervolgens vermeld ik, natuurlijk 
onder hartelijke dankzegging, de 
nieuwste schenkingen. 
Namens de familie schonk de heer 

Christ Staffelen 

Koenen uit Hoorn ons uit de nala -
tenschap van zijn vader een flinke 
stapel materiaal. Vader Koenen 
was lange tijd koster van de Re
monstrantse Kerk in het Forees
tenhuis. De schenking betreft on -
der meer twee speciale kranten uit 
1957, uitgegeven t.g.v. 'Hoorn 600 
jaar stad'. Verder een grote hoe
veelheid kwartaalbladen van onze 
vereniging, inclusief de oudste 
nummers. Onze penningmeester, 
Frans van Iersel schonk het docu -
mentatiecentrum het boek 'Cor
nelis de Jong, Architectuur als 
Ambacht'. In dit werk vertelt Maja 
de Jong - de Herder over het 
werkzame leven van haar man. 
Cornelis de Jong heeft in Hoorn 
de nieuwbouw van de openbare 
bibliotheek aan de Wisselstraat 
gerealiseerd. 
De heer John Lamers schonk ons 
een stapeltje interessante boeken 
over Enkhuizen. Uit de nalaten
schap van onze oud-gids Niek 
Hauwert ontvingen we nog enkele 
leuke boekwerkjes. 
Via Huub Ursem ontvingen wij 
een schenking van Pierre en Thea 
van Diepen uit Breda. Naast enke
le bladen en folders over Hoorn en 
omgeving beslaat deze schenking 
een grote hoeveelheid kranten -
materiaal. Zo is daar een map 
vol krantenknipsels betreffende 
'Hoorn 600 jaar stad' en de twee 
speciale kranten uit 1957. Ook zijn 
daaronder verscheidene mapjes 
met afleveringen van series kran -
tenartikelen. Als voorbeelden 
noem ik 'Zout en Slaven' van 
Ruud Spruit en 'Monumenten, 
wat moet je ermee?' van Toon 
Gerritsen. 
De heer W.E. Merens uit Delft 



Allegorie met op vier muzen lijkende 
vrouwelijke figuren en Cupido rond een 
altaar. Tevens is een Romeinse buste 
(mogelijk van Apollo) te zien en twee 
putti, één met een herautstaf in de hand 

schonk ons twee fraaie boeken. 
Een exemplaar van 'De Ge
schiedenis van een Westfriese Re
gentenfamilie, het Geslacht Me
rens' uit 1957 en de uitgave 'Stam
boek van het Geslacht Merens uit 
de Huize Taemsz' uit 1960. De 
heer Merens haalde nog even aan 
hoezeer hij in september 2002, 
samen met de andere leden van 
zijn familie, genoten heeft van het 
dagje Hoorn. Ben van Tartwijk 
heeft het twintig leden tellende 
gezelschap die dag rondgeleid 
door de oude stad, het Westfries 
Museum en in het Huis Merens, 
hoek Kerkstraat - Kerkplein. 

Dhr. G.C. Mantel uit Hoorn 
schonk ons een exemplaar van de 
eerste druk van 'Hoorn voor den 
Prins' door Geert Holle. De restau -
ratie van dit boek vergt nog even 
wat tijd, maar straks zal dit een van 
de mooiste historische romans in 
het documentatiecentrum zijn. Uit 
een anonieme schenking d.d. 20-
12-2004 noem ik enkele titels. Als 
eerste het Engelstalige 'Painted 
Designs', een catalogus bij een ten -
toonstelling in Amerika in 1982, 

waarbij de 18de eeuwse behangsels 
uit de collectie van het Westfries 
Museum in Hoorn centraal ston
den. 
Deze tentoonstelling was onder
deel van de viering van 200 jaar 
diplomatieke en officiële handels
betrekkingen tussen de Verenigde 
Staten en Nederland. Van 
1 mei tot 1 juni was de tentoon
stelling in Memphis, van 10 juni 
tot 1 augustus in Michigan. 
Vervolgens 'De Sluitsteen, bulletin 
van het Cuypers Genootschap jg. 3 
nr. 2 1987' met een artikel over 
architect A.C. Bleijs en de St.
Cyriacuskerk te Hoorn. 

Tenslotte noem ik van al het overi
ge nog 'Landschappen rondom de 
Zuiderzee', Het peperhuis 1984. 

BEZORGERS GEVRAAGD 

Uit de nalatenschap van de heer 
F.P. Schellings uit Velserbroek ont
vingen wij een omvangrijke verza
meling oude kalenders. 
Slechts een klein gedeelte was voor 
onze vereniging interessant, maar 
met toestemming van de familie 
heb ik verschillende personen en 
instanties blij kunnen maken met 
een deel van de verzameling. Zo is 
bijvoorbeeld een aantal kalenders 
nu ondergebracht in de biblio
theek van het affichemuseum in 
Hoorn. 
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. 

U weet natuurlijk dat meer dan 1500 kwartaalbladen iedere drie maan -
den door vrijwilligers bij u aan huis bezorgd worden. In de winter is dat 
soms een koud karweitje,in de zomer een warm. Er vallen ook wel eens 
bezorgers uit en dat is nu het geval in de 'Kersenboogerd'. De vraag is 
nu: wie wil één maal in de drie maanden in deze wijk ons kwartaalblad 

rondbrengen?! Het gaat 
om het bezorgen van 60 
bladen. Als zich twee 
mensen melden, die elk 
30 bladen willen bezor
gen, dan is dat natuurlijk 
ook prima! Opgave bij 
onze ledenadministrateur 

de heer Jacques Wester, 
Achter op 't Zand 28, tel. 

213878 of bij het Oost
Indisch Pakhuis, Onder 

de Boompjes 22, 1621 
GG Hoorn, tel.0229-
273570. 

Jan jungerius is een van onze 
trouwe bezorgers. 
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Die schitterende Rietschoof: gestolen 

Het is nog maar een jaar geleden 
dat ik in het kwartaalblad melding 
kon maken van een aankoop door 
het Westfries Museum. Met 'krab
belen en bijten' zoals men dat 
noemt had men de nodige fondsen 
bijeen weten te sprokkelen om een 
schitterend werk van Jan Claesz. 
Rietschoof ( 1652-1719) aan de 
museumcollectie toe te voegen. 
Het betreffende schilderstuk, ge
naamd 'Gezicht op het Ooster
eiland met 't Huys te Neck' kon 
worden aangekocht tijdens de 17e 
editie van de Nationale Kunst- en 
Antiekbeurs pAn Amsterdam in 
december 2003. 
In de weken dat ik met mijn arti
kel bezig was en mij verdiepte in 
Rietschoof raakte ik steeds meer 
onder de indruk van de pracht van 
dit kunstwerk. Ik ben dan ook 
meerdere keren naar het museum 
terug geweest alleen maar om de 
'Rietschoof' te kunnen bewonde
ren. En nu is hij gestolen, samen 
met nog een groot aantal andere 
meesterwerken en kunstschatten. 
In de nacht van 9 op 10 januari j.l. 
wisten onverlaten door te dringen 
tot de museumcollectie en ze heb
ben zich een onvoorstelbare hoe
veelheid kunstvoorwerpen weten 
eigen te maken. Met deze diefstal 
is een belangrijk gat geslagen in de 
collectie van het museum. 
Daarom ben ik boos, liever gezegd: 
ik ben woedend. 'Mijn' Rietschoof 
is gejat en nu kan ik hem niet meer 
bekijken en steeds nieuwe details 
ontdekken. En ik niet alleen: ook 
de andere bezoekers aan het mu
seum moeten het schitterende 
werk nu node missen. Misschien is 
ons kostbare bezit inmiddels wel 
naar Amerika of Japan verdwenen 
waar de een of andere gestoorde 
zich verzamelaar noemende rijk
aard zich in zijn kelder of in een 
schuurtje aan onze Rietschoof zit 
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Frans Zack 

Als we ons gezamenlijk sterk maken kan het Wesifries Museum binnenkort dit eveneens 
door Rietschoof vervaardigde kunstwerk verwerven. Om de aanschaf wat gemakkelijker te 
maken en de pijn van het verlies wat te verzachten, heeft kunsthandelaar Rob Kattenburg 
de prijs niet onbelangrijk verlaagd. Een prijzenswaardig initiatief 

te vergapen. Juist het jaar 2005 had 
met het 125-jarig bestaan een 
feestjaar voor het museum moeten 
worden. Daarom is het bijzonder 
wrang dat de in al die jaren opge
bouwde collectie nu zijn topstuk
ken moet missen. Een klein licht
puntje is echter dat er nu weer een 
door de Hoornse schilder 
Rietschoof vervaardigd kunstwerk . 
in de aanbieding is. Ook nu is het 
weer de bekende kunsthandelaar 
Rob Kattenburg die dit zo moge
lijk nog zeldzamere werk kan aan
bieden. Het gaat om een schilderij 
met de titel 'De kust bij Enk
huizen'. 
Natuurlijk kan het museum het 
voor de aankoop benodigde bedrag 
niet zelf ophoesten. Daarom is met 
(gratis) hulp van Drukkerij van 
Vliet een poster vervaardigd die 
wordt aangeboden voor 12,50 
euro. Deze poster geeft alvast een 
beeld van het schilderij dat nu 
wordt aangeboden door kunsthan
delaar Rob Kattenburg. Nog beter 
is het om lid te worden van de in 
1986 opgerichte Stichting Vrien -
den van het Westfries Museum. 

Informatie over de stichting is ver
krijgbaar bij de balie van het 
museum. 
We laten het museum, of nog be
ter gezegd: .ons museum, natuur
lijk nu niet in de steek. Koop daar
om in ieder geval de poster die 
verkrijgbaar is in het museum, ver
der bij de VVV, de gemeente 
Hoorn en de andere musea in 
Hoorn. Als we ons met zijn allen 
sterk maken, kunnen we met enig 
geluk binnenkort weer een 
Rietschoof bewonderen: hij is het 
meer dan waard. 

Op deze plaats hing slechts korte tijd die 
schitterende Rietschoof 'Gezicht op het 
Oostereiland met 't Huys te Neck'. 



Drie jaar e-mailpost via info@verenigingoudhoorn.nl 

Vooral in de eerste helft van vorig 
jaar was een bepaalde trend waar
neembaar in de post: kunst en 
kunstgeschiedenis. Een groot 
schilderij van J. Kamminga van de 
Hoofdtoren (zou verkocht moe
ten), een pastel van A.C. Bleijs 
(taxatie), een schilderij van ver
moedelijk H. Verberk met een 
interieur van de Noorderkerk die 
helemaal geen Hoornse kerk voor
stelde, dit verwijs ik naar het 
Westfries Museum. Een potentiële 
koper van een schilderij (aangebo
den via internet) van de Maria
toren met Draafsingel werd voor 
een miskoop behoed: het was een 
fantasievoorstelling. Wie was 
Liedts en waarom is er een straat 
naar hem genoemd? Abraham 
Liedts was een Hoorns portret
schilder, maar minder bekend dan 
Rotius. Typisch een vraag van 
scholieren, die met werkstukken 
bezig zijn voor CKV (Cultuur en 
Kunstzinnige Vorming). Een ander 
museum waarnaar ik regelmatig 
verwijs is het Museum van de 
Twintigste Eeuw. Daar zijn nu 
reproducties te koop van de 
Hoofdtoren in de winter en in de 
zomer, van een hedendaagse kun -
stenaar. 

Hoorn en het buitenland 
De laatste tijd is er nogal wat te 
doen over het bevorderen van het 
toerisme in of naar Hoorn. In 
februari, voor de start van het 
vaarseizoen van de chartervloot, 
kwam er een verzoek of de reli
gieuze wandeling van onze websi
te in het Duits vertaald kon wor
den en liefst ook nog voor stud en -
ten en scholieren uit Groot
Brittannië in het Engels, want die 
kunnen dan met subsidie vanwege 
het educatieve karakter met 

vakantie naar Hoorn en andere 
IJ sselmeerhavens. 
En wat te denken van geëmigreer
de voorouders en je heet 'Van 
Horn' en je wilt per se het bouw
jaar weten van de Hoofdtoren 
(1532). Stel je woont in Nieuw 
Zeeland en wilt volgend jaar op 
zoek naar je wortels (roots) want je 
voorouders hebben gewoond aan 
de 'Sleepershaven in houses with 
pictures on it'. Dan komen toch 
meteen de Bossuhuizen in beeld? 
Ter voorbereiding van je trip naar 
Hoorn breng je een bezoek aan de 
website van Oud Hoorn! 
Tot de activiteiten van de vereni
ging hoort ook de jaarlijkse leden
excursie. Ik ontving vanuit 
Griekenland de vraag van een 
naamgenote of we ook 'historische 
bezienswaardigheidsreizen naar 
het buitenland' organiseren. Deze 
Diana is met een Griekse hotelier 
getrouwd en kon ook wel rondlei
dingen organiseren, maar dan naar 
echte klassieke bouwstijlen. 

Gedrukte media 
Iemand in den lande was in het 

Diana van den Hoogen 

bezit van twee kartonnen kokertjes 
met daarin slierten diastroken op 
formaat kleinbeeld uit de jaren 
vijftig of zestig van de vorige eeuw, 
dus zwart-wit foto's gemaakt door 
een professioneel instituut. Of 
Oud Hoorn die wilde hebben? Een 
professioneel fotolaboratorium 
heeft de beelden gedigitaliseerd en 
tot onze grote verbazing en pretti
ge verrassing bleken de stroken 
geen standaard hoeveelheid beeld
jes van 30 stuks te bevatten, maar 
bijna 2x zoveel. 
Er zitten zeker opnames tussen die 
voor publicatie in het Kwartaal
blad geschikt zijn en een selectie 
uit het bestand komt misschien in 
de Oud Hoorn beeldcollectie op 
de website. Die beeldcollectie is 
sinds vorige maand op de voorpa~ 
gina van de site geplaatst, de link 
naar Geschiedenisbank-nh onder 
de foto van het Oost-Indisch 
Pakhuis. Al bladerend door het 
Stadsherstelboek of door de Oud 
Hoorn -beeldcollectie voelen wij 
ons altijd, en de bezoeker van 
buiten voelt zich even thuis in 
Hoorn. 

Een afdruk afkomstig van de diastrook die 4.5 jaar geleden gemaakt is van de Korenmarkt. 
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Lezers schrijven 

Geachte redactie, 

Het is niet mijn gewoonte om te 
reageren op ingezonden brieven. 
De reactie is dan snel: hij kan zeker 
niet tegen kritiek. Integendeel: 
graag kritiek, maar niet negatief 
zeiken en zeuren. De ingezonden 
brief van J. Entius, naar aanleiding 
van de najaarsvergadering is zo 
zuur; die schreeuwt om een reac
tie. 

We hebben een schitterend nieuw 
gebouw met goede en mooie voor
zieningen. Niet iedereen zal het 
onmiddellijk mooi vinden, dat 
mag. Maar de plek, het gebouw ten 
opzichte van de stad en het water, 
de vormen en de kleuren zijn met 
elkaar wel zo fraai en bijzonder dat 
er sprake is van een uniek geheel 
en een nieuw 'landmark'. 
Dit gebouw hoort inmiddels net 
zo bij Hoorn als de Hoofdtoren. 
Ik zal de laatste zijn om te stellen 
dat daarmee alles in het nieuwe 
gebouw fantastisch is. Natuurlijk 
zijn er problemen en loopt nog 
niet alles zoals het zou moeten. 
Medewerkers, maar ook publiek 
en andere gebruikers moeten nog 
aan het gebouw, de faciliteiten, de 
mogelijkheden en de onmogelijk
heden wennen. We moeten met 
z'n allen nog leren om optimaal 
gebruik te maken van dit gebouw. 
Natuurlijk zijn er zaken die beter 
ànders hadden kunnen zijn, maar 
helaas, dat zijn ze niet, dus zullen 
we er aan moeten wennen. 
Nu terug naar de brief van de heer 
Entius, die zichzelf blijkbaar graag 
met een giftige pen ziet schrijven. 
De belangstelling voor deze 
najaarsbijeenkomst was groter dan 
verwacht, ongeveer 90 mensen 
zouden komen, er waren er ruim 
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120. Wij van de schouwburg vin
den dat niet erg, uw bestuur ook 
niet, gewoon een beetje inschik
ken. Maar daardoor zijn de groe
pen in de rondleiding natuurlijk 
ook iets groter. In plaats van te 
wachten en koffie te drinken, want 
daar heb ik een deel van de aanwe
zigen voor uitgenodigd, had 
meneer ook met de eerste groep 
mee kunnen lopen. Dan had hij 
overigens de zelf de informatie over 

het gebouw gekregen: feitelijke 
gegevens, weetjes en achtergrond
informatie die voor bezoekers een 
aardig beeld schetsen van het 
gebouw en de wijze waarop we het 
gebruiken. Het kleurgebruik in de 
foyers en de zalen verdient daarbij 
een bijzondere plaats. Dat de ande
re rondleider de naam van Rudie 
van de Wint, de kunstenaar van 
het beeld in het water, even niet 
paraat had, is natuurlijk heel jam -
mer. Dat de heer Entius geen oog 
heeft voor de schilderingen van 
Igor Kusmirak op de tafels in 
artiestenfoyer en restaurant is ook 
jammer. Heeft hij wel de gordijnen 
van Ella Koopman en de theater
clown van Frank Rosen gezien? 
Jammer is natuurlijk ook dat de 
Hamletzaal bezet was. Dat is wat 
wij doen: zalen verhuren en 
beschikbaar stellen voor vooral het 
maken en presenteren van theater
voorstellingen. Dat was aan de 

gang in de Hamletzaal op het 
moment van onze rondleiding en 
daar vertel je dan ook over: hoe dat 
gaat en zo, sommige mensen vin -
den dat wel leuk om te horen. Ook 
als het er voor de heer Entius vrij 
nietszeggend uitziet, wil dat niet 
zeggen dat je dan zomaar met een 
grote groep mensen door zo'n 
repetitie heen kunt lopen. De zaal 
is gewoon verhuurd. 
En dan over de aankleding in het 
gebouw. De kroonluchters en 
andere lichtarmaturen hangen 
daar waar de architect dat graag 
wilde, gelukkig niet tegen het pla
fond, daar zitten tl-buizen. 
Teak meubilair vind je mooi of 
lelijk, maar in zo'n grote foyer met 
het uitzicht dat daar is, past het 
mijns inziens wel. Ik hoop wel dat 
we binnen afzienbare tijd nog in 
staat zijn om de banken en stoelen 
van lekker veel kussens te voor
zi,en. Wij vinden de witte buffet
kasten wel passen, maar ook dat is 
weer een kwestie van smaak en 
inderdaad de koffiemachine moet 
ook een plaats hebben net zoals 
heel veel andere zaken. Voor zover 
ik weet, is Peter de Rijcke zeer te 
spreken over de plaats waar zijn 
schilderij hangt; hij heeft 't zelf 
opgehangen. De heer Entius is 
overigens de enige die in al die tijd 
over de pompoenen is gevallen. 
Pech voor hem. 
Vereniging Oud Hoorn is in de 
schouwburg altijd welkom voor 
vergaderingen en andere bijeen
komsten, maar als jullie volgend 
jaar weer naar de Oosterkerk gaan, 
en daar is natuurlijk niets op tegen, 
geef meneer Entius namens mij 
dan een glaasje azijn, dat smaakt 
hem vast. 

Rob Weber, directeur Het Park. 



Geachte redactie, 

Deze foto is genomen in augustus 
1945 tijdens de bevrijdingsfeesten, 
die toen drie dagen duurden. Er 
was toen een buurtvereniging J.Pz. 
Coenstraat, die drie poorten heeft 
gebouwd, namelijk aan het begin 
bij de Draafsingel; aan het einde bij 
de Pieter Florisstraat en in het 
midden op de kruising met de Joh. 
Messchaertstraat. Van deze poort 
op de kruising is de foto, welke 
destijds is genomen door een foto
graaf die op de Gedempte Turf
haven woonde; ongeveer ter hoog
te van de zaak van de heer Ooms 
(schilderijen). 
De poort bestond voornamelijk uit 
koekblikken, zoals er genoeg 
beschikbaar waren. In deze blikken 
werden namelijk de biscuits aan -
gevoerd, die direct na de oorlog in 
grote hoeveelheden werden vers
trekt. Een paar timmerlieden die 
in de J.Pz. Coenstraat woonden 
(v.d. Koelen en Wichelaar) hebben 
de constructie gemaakt en vele 
bewoners hebben meegeholpen. 
De leeuwen op de poort e.d. zijn 

Boekbespreking 

75 jaar Sinfonia in West-Friesland 
Auteur: Ypie de Boer 
Uitgave van het Verenigd Orkest 
Sinfonia 
Kosten: € 12,50 
Het boek begint met de volgende 
beschrijving: 
Het verhaal van Sinfonia 
dat vroeger VOF-orkest heette ... 
in 1948 zijn naam veranderde 
in Hoorns Orkest Sinfonia ... 
in 1951 het Verenigd Hoorns 
Orkest Sinfonia werd ... 
en waann opgmgen 
het orkest van Sappho uit Hoorn, 
Apollo uit Edam en Crescendo uit 
Enkhuizen 

ontworpen door de heer Langereis, 
een kunstschilder die ook in de 
J.Pz. Coenstraat woonde. De heer 
Langereis had echter ook een 
schildersbedrijf op het Kleine 
Noord en daar werden de leeuwen 
e.d. gespoten. Ook de koekblikken 
die we met een paard en wagen 
haalden op de Veermanskade (een 
pakhuis was daar tot aan de nok 
met blikken gevuld) werden alle
maal gespoten en vervolgens aan 
elkaar geregen met ijzerdraad. Ik 
was toen 12 jaar maar kan me alles 
nog zeer goed herinneren. Ook 
hoeveel werk het was. De bomen 

Deze tekst geeft in het kort aan 
waar de inhoud van het gedenk
boek over gaat, maar ze doet de 
werkelijke inhoud wel geweld aan. 
De schrijfster en samenstelster die 
zelf cello en orgel speelt, heeft met 
veel hulp van anderen van dit 
gedenkboek een mooi geheel 
gemaakt. Veel foto's, ook uit een 
ver verleden, een leuk geschreven 
verhaal over de bewogen geschie
denis van het orkest maken het de 
moeite waard om te lezen! Voor 
Hoorn heeft het orkest toch iets 
speciaals, want ooit vatten enkele 
leden van de St. Josephsgezellen
vereniging, die in het Gezellenhuis 

in de J.Pz. Coenstraat (acacia's) 
werden namelijk ook allemaal ver
sierd en wel met oranje kapjes in 
de kruin en onder de kruin een 
kartonnen witte kraag. Het was 
een prachtig gezicht allemaal! 

Met vriendelijke groet, 

Jan Bakker 
Fellinilaan 460 
1325 VA Almere 

In Hoorn geboren in 1933, maar 
sinds 1968 woonachtig in het Gooi 
en nu in Flevoland. 

aan de Kerkstraat haar bijeenkom -
sten hield, het plan op de vereni -
gingsavonden op te luisteren met 
muziek. En zo begon het latere 
Sinfonia als salonorkestje. 

Het boek bevat heel veel informa -
tie die zeker voor oude rooms
katholieke Horinezen heel leuk 
om te lezen en te bekijken is! Het 
boek is in een zachtgele kleur en 
zwarte letter uitgevoerd en dat 
leest prettig. Het is gedurende de 
openingstijden in onze winkel ver
krijgbaar. 

F.U. 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit de 
Gemeentelijke Monumentencommissie, 
uit de Welstandscommissie en uit de werk
groep Micromilieu. 

1maart2005 

Achter de Vest 
De in de stijl van de Amsterdamse 
School opgetrokken garages (tussen 
de nrs 54 en 56) aan de achterzijde van 
het monumentale pand Onder de 
Boompjes 20 zijn behouden. Parkeren 
op eigen terrein. 
Nieuwe bergingen verstoren het beeld 
enigszins. 

Achter de Vest 58 -
Onder de Boompjes 22 -
Pakhuisstraat 1 t/m 7 
(rijksmonumenten) 
Ingrijpende restauratie gestart. Her
bestemming ten behoeve van ACTA 
(Academisch Centrum Tandheel
kunde Amsterdam) en Oud Hoorn, te 
realiseren door de Stichting Stads
herstel Hoorn 
Wie gaat het duivenvoerverbod op 
deze plaats handhaven en op welke 
wij ze? 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelij k uit 1770, 

in verval. 

Achterom 39 
Plan voor verbouwen opslagruimte 
tot woning 

Achterom 82 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor 'Hoekpand hoek Gort
steeg. Groot tuinhuis met verdieping'. 
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Achterom 95 
(rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pannen 
belegd schilddak, windvaan met paar
den op de nok (stalhouderij). Pand 
verkeert in ernstige staat van verwaar
lozing. 

Achterstraat 2 
(Doelengebouw -
rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange-
vraagd 

Achterstraat 17 en 41 
Herziening Globaal Bestemmingsplan 
Binnenstad in voorbereiding. 
Gemeente wil meewerken aan de 
bouw van acht woningen op de loca
ties Fikke en Veld (tussen de nummers 
17 en 21 ). B & W hebben afwijzend 
gereageerd op de bedenkingen van 
Oud Hoorn. Kort en slecht: er komt 
een hoog en volumineus bouwblok in 

Achterstraat 17 en 41. 

de smalle en kwetsbare Achterstraat. 
Oud Hoorn heeft op 13 februari jl. 
per brief opnieuw gepleit voor twee 
bouwlagen met een schuine kap of 
een terugliggende derde bouwlaag. 

Appelhaven 14 
Plan voor wijzigen kozijnen m de 
voorgevel 

Baadland 
Oud Hoorn blijft pleiten voor een 
historisch onderzoek naar deze oor
spronkelijke zeewerende dijk. 

Baanstraat 9 
Plan voor verbouwen vuurwerkop
slagruimte 

Baanstraat 13 t/m 31 
Enig onderzoek door Oud Hoorn 
leert dat het oudste sociale woning
bouwcomplexje van de stad het bijna 
anderhalve eeuw onbeschermd heeft 



volgehouden aan deze voormalige 
lijnbaan. Oud Hoorn pleit nu voor 
plaatsing op de gemeentelijke monu
mentenlijst. 

Bangert-Oosterpolder 
De Raad van State heeft een streep 
gehaald door het bestemmingsplan 
voor dit gebied. 
Procedure-fouten zijn de oorzaak. 
Hoorns laatste grote nieuwbouwpro
ject op eigen grond loopt hierdoor 
een aanzienlijke vertraging op. 
Inmiddels zijn wel de eerste bouwac
tiviteiten begonnen. 

Bierkade - Museum van de 
Twintigste Eeuw 
Museum wil graag een drijvend terras 
voor de deur. Een heilloze wens in het 
licht van de kwaliteitsbewaking van 
het historisch stadsbeeld. Oud Hoorn 
heeft het college nogmaals van haar 
standpunt op de hoogte gebracht. 

Baanstraat 13 t/m 31. 

Blauwe Berg 
Bouw Regionaal Historisch Centrum 
begonnen. Procedurefouten hebben 
tot grote vertraging geleid. Wat de 
provincie betreft kan de aanleg van de 
ijsbaan beginnen. 
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 ornamenten 
in de vorm van Goudse kazen aan de 
voorgevel aangebracht. Bravo! 

Dal/hoek Veemarkt 
Telt u mee? Twee telefooncellen, een 
halfronde zitbank, twee papierbak
ken, een plakplaats, een parkeerauto
maat, een paal met daaraan een oog
strelende klok, een lantaarnpaal. Een 
tiental bij elkaar geraapte objecten, 

met gevoel voor stijl losjes de openba
re ruimte in gestrooid. 

Dorpsstraat 143 - Zwaag 
Hoornse gemeenteraad blaast het zeer 
omstreden plan voor een apparte
mentengebouw met 24 appartemen
ten voor senioren af en redt daar 
voorlopig de oude stolpboerderij ter 
plaatse mee. Zeer veel mist omtrent 
de niet-plaatsing op de gemeentelijke 
lijst. Oud Hoorn zal opnieuw pleiten 
voor plaatsing op de lijst. 
Oud Hoorn heeft al eerder haar 
bedenkingen geuit tegen grootschali
ge ontwikkelingen aan de lintbebou
wing. 

Draafsingel 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht de totale gevelwand te 
willen beschermen. De reactie luidt 
dat eerst de inventarisatie van het 
gebied Bangert/Oosterpolder moet 

Appelhaven 14. 
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Grote Havensteeg nr. 13. 

zijn afgerond alvorens serieus naar de 
Oud Hoorn-wens kan worden geke
ken. Inmiddels is een start gemaakt 
met de beschrijvingen. 

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

Draafsingel 61 
Realisering van een goed overdachte 
uitbreiding van het sportinstituut in 
de voormalige Horlogemakersvak
school. Een aanwinst voor het stads
beeld. 

Eikstraat 1 
(gemeentelijk monument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd. Het kerkgebouw dateert uit 
1933-'34 en is in de stijl van de late 
Amsterdamse School ontworpen door 
de Hilversumse architect C. Trappen
burg (o.a. raadhuis Opperdoes). De 
monumentale status dient in ieder 
geval de ongeschonden staat van het 
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Draafsingel 61. 

exterieur te waarborgen. Dakkapellen 
sieren de eerste ontwerpen. 
Oud Hoorn verzet zich tegen verhui
zing van het orgel naar buiten de stad. 

Gouw 
Het ziet ernaar uit dat deze brede 
winkelstraat een belangrijke rol zal 
blijven spelen in de verkeersafwikke
ling van de binnenstad, zeker nu de 
afsluiting van de Rode Steen voorlo
pig van de baan is. De herinrichting 
komt er aan! 

Grote Havensteeg nr. 13 -
voorheen De Boot 
Markant pand met veel aansprekende 
elementen lijkt in verval. Kan de 
Stichting Stadsherstel hier niets mee? 

Grote Noord 2-4-6 
Met de realisering van het meuw
bouwplan is eindelijk een begin 
gemaakt. 

Grote Noord 16 
Sloopvergunning verleend voor slo
pen aanbouw, berging, twee schoor
stenen en strippen winkel 

Grote Noord 85/ 
Achterom 82 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd. De gevel is 18e eeuws van oor

sprong. 

'Huis met gevel met rechte kroonlijst 
en dakkapel. Vensters met gebogen 
strekken, snijwerk aan gootlijst en 
deurbekroning voor waarschijnlijk 
oude panden. Inwendig stucwerk in 
gang en plafond'. Het stucwerk is er in 
de zeventiger jaren uitgesloopt. 

Grote Oost 28 -
beeldbepalend 
De verkoop van het voormalig onder
komen van het postkantoor met zijn 
zeer karakteristieke voorgevel moet 
een deel van het - financiële - gat van 
de atletiekbaan opvullen. Oud Hoorn 
houdt de vinger aan de pols. Diverse 
gegadigden hebben zich aangeboden. 

Grote Oost 60 
(rijksmonument) 
Het kwaad van de bonte knaagkever is 
terug in de kap van de Oosterkerk. 

Hoofd 
Wanneer begint de gemeente Hoorn 
met de versobering van deze histori
sche plek in het havengebied? Het 
politieke draagvlak was er voor eind 
vorige eeuw. Waar is het wachten op? 
Bottereigenaars vragen meer finan -
ciële steun voor de varende monu
menten. Er is dringend behoefte aan 
een beleidsplan voor het behoud van 
een plek voor historische schepen in 
de havens. 
Geslaagde restauratie van de zeezijde 



van de Hoofdtoren. De luiken voor de 
schietgaten zijn door de nieuwe eige
naar, de Vereniging H endrick de 
Keyser, in de kleur dodekoprood 
geschilderd. Het uurwerk moet nog 
hersteld worden. 

Jeudje 
Historisch merkteken aangebracht in 
de bakstenen noordelijke walkant: 
tekst van Sebastiaan Centen uit de 4e 
druk van de Kroniek van Velius. Het 
heeft even geduurd maar uiteindelijk 
heeft de samenwerking tussen 
Intermaris, Stichting Het Jeudj e, Oud 
Hoorn en kunstenares Daniëlle van 
Zuylen tot resultaat geleid. Nu de 
onthulling nog. 
Beoogde naamgeving bruggetje 
Jeudje J.C. Henningstraat gaat niet 
door. Oud Hoorn brengt nogmaals de 
historische naam van Aschhoopbrug 
(zie kaart Velius) onder de aandacht 
van de commissie Straatnaamgeving. 

Johan Messchaertstraat 3 
Het Horizon College, de eigenaar, wil 
het liefst een woonflat realiseren op 
deze kwetsbare plaats. Oud Hoorn 
heeft zich altijd verzet tegen sloop van 

Hoofdtoren. 

het huidige gebouw, de vroegere 
Marijkeschool. Ook in onze reactie op 
het bestemmingsplan 'De Lanen' heb
ben we dat uitgedragen. Oud Hoorn 
onderzoekt opnieuw de mogelijkheid 
tot plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Daartoe is het pand 
reeds beschreven. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude 
Hoornse families liggen er verwaar
loosd bij. Snelle actie gevraagd. 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 
Intermaris op deze kwetsbare locatie. 
Het pand staat er weer stralend bij. 

Kerkplein 
Oud Hoorn vraagt zich af wanneer 
het gat aan het plein door Pretecho 
wordt gevuld. Sterk verloederde aan
blik in de gevelwand. 

Brug van 't j eudje naar de GJ. Henninkstraat. 

Kleine Oost 
Scheepswerfbestemming gered. Loods 
op de voormalige Drostewerf behoudt 
een watersportfunctie. Saltopanden 
zijn in de verkoop gedaan. 

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

Koepoortsweg 97 
Monumentenvergunning 
vraagd. 

Korenmarkt 5 

aange-

Achter de monumentale gevel gaat de 
schoorsteen schuil van de vroegere 
fabriek van verduurzaamde kaas 'De 
Discus'. Oud Hoorn verzet zich tegen 
het verlenen van de sloopvergunning 
voor dit laatste relict uit het industrië
le tijdperk. De eigenaar zegt niet over 
de middelen te beschikken om de 
schoorsteen te restaureren. Gemeente 
verleende de sloopvergunning inmid
dels! 

Leliestraat 5 
Wie heeft er de langste adem? 
Gemeenteraad draagt de architect op 
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Oude Doelenkade 7. Schoorsteen voorma
lige kaaifabriek 'De Discus'. 

in overleg te treden met de buurtbe
woners. Nog geen bouwvergunning 
verleend. 

Munnickenveld 
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeelden, 
zij het dat dit wordt ontsierd door het 
autoblik voor de deur. Oud Hoorn 
pleit voor een autovrije inrichting van 
dit meest intieme monumentale 
stadsdeeltj e. De parkeeroplossingen 
liggen om de hoek! 

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

Nieuwsteeg 21 
Plan voor wijzigen winkelpui. 

Nieuwstraat 
Het gat van Scholten, winkelpassage 
De Blauwe Steen, is weer gesloten. 
Daarmee heeft de totale gevelwand 
aan kwaliteit gewonnen. 

Nieuwstraat 12-14 
De Monumentencommissie adviseer
de het terugbrengen van de oorspron -
kelijke bakstenen onderpui met haar 

40 

Johan Messchaertstraat 3. De oude Marijke school. 

karakteristieke details. Dat gebeurt 
nu. Panden worden omgebouwd tot 
winkelruimte en bovenwoning. 

Nieuwstraat 13 
Aanvraag om monumentenvergun -
ning ingediend: plaatsen afvoerinstal
latie op plat dak. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de 
muren en het houten gewelf noodza
kelijk. Begin negentiger j aren van de 
vorige eeuw zijn twaalf monumentale 
stenen poortjes gerestaureerd. Na 10 
jaar krijgen de poortjes opnieuw een 
onderhoudsbeurt. 

Noorderplantsoen 
Oud Hoorn onderzoekt de mogelijk
heid voor een blijvend aandenken aan 
de heer J.C. Kerkmeijer (oprichter van 
de vereniging in 1917) in het plant
soen. 

Onder de Boompjes 20 -
rijksmonument 
Pand is geheel gerestaureerd door 
eigenaar Intermaris Woondiensten. Er 
zijn zes appartementen gerealiseerd. 
De verhoogde gootlij st met rococo
snijwerk is in optimale luister her
steld, evenals de onderpui met stoep 
en hekwerk. Complimenten voor 
Intermaris. 

Oostereiland 
De gemeente Hoorn overlegt op dit 
moment met de Rijksgebouwendienst 
over verschillende herinrichtingsmo
gelijkheden waarbij de huidige 
opstallen intact blijven. Oud Hoorn 
vraagt zich af of de gemeente wel 
moet, inzetten op verwerving van het 
eiland. Eerst het bereikbaarheidspro
bleem op een aanvaardbare wijze 
oplossen alstublieft. Gemeentebestuur 
wil aanlegsteiger voor salonschepen. Is 
elke brugverbinding tussen Vissers
eiland en Oostereiland verwerpelijk? 
De toekomst is onderwerp van discus
sie tijdens de z.g. Binnenstadsavond. 

Oosterplantsoen 
(rijksmonument) 
Stadsherstel bedacht futuristisch 
bouwplan voor de bloemenkiosk 
annex openbaar toilet in het rijksmo
nument. De monumentencommissie 
adviseerde negatief. Oud Hoorn blijft 
zich verzetten tegen verdere aantas 
ting van het rijksmonument. 

Oude Doelenkade, achter 
nummer 7 
Gemeente verleent sloopvergunning 
voor het amoveren van de schoorsteen 
van de voormalige kaasfabriek 'De 
Discus'. Er dreigt opnieuw een karak
teristiek bouwwerk uit Hoorns indus
triële verleden te worden neergehaald. 



Het stadsbestuur gaat in heden en 
verleden zeer slordig om met zijn 
bescheiden industriële relicten. Daar 
krijgen we spijt van! Welke twaalfjari
ge Hoornse leerling weet nog wat een 
gashouder is? 

Oude Doelenkade 27 
De restauratie is op een oor na gevild. 
Eigenaar Bakker tijdens de najaarsle
denvergadering 2004 onderscheiden 
door Oud Hoorn. Daarbij werden de 
leden van Oud Hoorn uitgenodigd 
om te zijner tijd het pand te komen 
bezichtigen. Het straatbeeld blijft ern
stig verstoord 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 toezegging 
De afvalcontainers (ondergronds) en 
de stroomkast ten behoeve van sche
pen moeten een plaats hebben 
Aanplakbord is mogelijk te verplaat
sen naar Ottobrug: "Er moet wel zo'n 
bord zijn anders kan er niet opgetre
den worden tegen plakkers". 

Oude Doelenkade 55 
Na aanpassing van het bouwplan 1s 
het werk hervat. 

Oude Doelenkade 55. 

Bloemenkiosk Oosterplantsoen. 

Oude Doelenkade 
Ottobrug is hard toe aan opknap
beurt. 

Pakhuisstraat 
De gemeente Hoorn heeft het vroege
re VOC-peperpakhuis aan de Stich
ting Stadsherstel Hoorn overgedragen. 
De muur aan de westzijde is fraai ver
weerd maar ook bijzonder slecht. 
Stichting verhuurt het complex, na 
restauratie, aan het Academisch 
Centrum voor Tandartsenopleiding 
Amsterdam (ACTA). Oud Hoorn 
koopt, aangrenzend aan haar huidige 
bezit, uitbreiding op de begane grond, 
ongeveer 6Sm2. Overeenstemming 
met Stadsherstel bereikt over de 'uit-

ruil-variant'. Overleg met de gemeen
te Hoorn over compensatie voor de 2e 
en 3e verdieping verloopt traag. 

Provinciale weg 
Bouw nieuw Regionaal Historisch 
Centrum gestart. Met toepassing van 
artikel 19 lid 1 van de WRO is vrij
stelling en bouwvergunning verleend 
voor de realisering van een semi
overdekte kunstijsbaan met bijbeho
rende ontsluitingsstructuur (van 
rotonde in de Provincialeweg N506 
tot en met de aansluiting op de 
Bobeldijkerweg/Keern) in het gebied 
De Blauwe Berg 

Ramen 21-23 
(rijksmonumenten)/ 
hoek Duinsteeg 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor oorspronkelijk tweeling
pand met gevelsteen: IN DIE RO 
HAEN 

Ramen 35 (rijksmonument) 
'Midden 18e eeuws pand met twee 
verdiepingen. Deuromlijsting met 
rococo-snijwerk; consoles op de goot
lijst'. Vier bovenwoningen zijn reeds 
gerealiseerd. 

Rode Steen 
Nieuwbouw op plaats voormalige 
Winstonbioscoop eindelijk gestart. 
Poging tot auto-vrij maken van dit 
'plein van de conflicterende belangen' 
vooralsnog niet geslaagd. Hoe gaat het 
nu verder? 
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Slapershaven 
Van overtuinen, parkeerplaatsplannen 
naar openbaar groen. Wat is er van de 
unieke overtuinen overgebleven? 

Ook hier ontnemen de steeds grotere 
woonboten het beeld op het historisch 
stadsschoon. 

Stationsgebied 
Gemeentebestuur deinst terug voor 
de hoge verplaatsingskosten van het 
busstation naar de noordzijde. Bus
maatschappij en provincie Noord
Holland willen niet meewerken. Oud 
Hoorn is van mening dat de gemeen -
te zich moet blijven inspannen voor 
een stijlvollere entree tot de oude stad. 
De aanhouder wint! 

Turfhaven 
Zie Weeshuiscomplex 

Turfhaven/J endje 
Forse nieuwe woonark gereed. Beleid 
inzake bouwwerken in historisch 
water is dringend noodzakelijk. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Architect Sjoerd Soeters heeft de eer
ste ideeën gepresenteerd voor de ont
wikkeling van dit gebied. Enthou
siaste politieke reacties. Ook Oud 
Hoorn reageert voorzichtig positief. 
Hoe gaat het nu verder? 

Veemarkt (rijksmonument} 
Oud Hoorn vraagt zich af waarom bij 
de reconstructie van deze historische 
markt de nieuwe straatverlichting niet 
is doorgetrokken tot aan de Noor
derstraat. 

Veemarkt 20 
Ondergevel van de voormalige 
'Megapool' in afschuwelijk oranje ge
schilderd; zaak aangekaart in de Wel
standscommissie, gevolgd door ge
meentelijke aanschrijving. 

Oplossing in beeld. Commissie advi
seerde RAL-grijs. Het wachten is nu 
op de uitvoering. 
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Wabenstraat 
Het complex van het Streekzieken -
huis is gesloopt ten behoeve van de 
bouw van een nieuw woongebied: de 
Streektuinen. Het plan bestaat uit 
circa 300 woningen en appartemen
ten. 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. Oud Hoorn 
blijft zich hard maken voor bescher
ming van lint, open ruimten daar
langs en de karakteristieke bebou
wing. Laat het Beeldkwaliteitsplan 
maatgevend blijven. 

Weeshuiscomplex, 
Korte Achterstraat 4 
Het complex staat praktisch leeg en 
de bouwkundige staat wordt er niet 
beter op. Het college is teruggefloten 
door de raad: raadscommissie gaat 
bezien wie - onder expliciete condi
ties - het complex alsnog kan verwer
ven. St. Stadsherstel is daarmee op
nieuw in de markt. Oud Hoorn houdt 
haar hart vast voor de monumentale 
toekomst van dit unieke complex met 
binnentuin. 

Westerblokker, kerkgebouw 
Heilige Aartsengel Michaël 
Oorspronkelijk kerkgebouw met got
hische en neo-classicistische elemen
ten reeds lange tijd in gebruik als 
tapijthal. Gebouw dateert uit 1853 en 
is ontworpen door de Leidse architect 
Th. Molkenboer ( 1796-1863). Plan om 
pand op de gemeentelijke monumen
tenlijst te plaatsen. Gemeente heeft 
een P.M.post op de begroting opgeno
men. 

Westerblokker 20 
(gemeentelijk monument) 
Eén van de schoonheden aan het 

Blokkerse dorpslint gerestaureerd 
door particulier initiatief. 

Westerdijk 47A 
Solitair karakteristiek pand met plat 
dak (nog steeds!) wacht op de ont
wikkelingen op het terrein van de 
oude schouwburg. Opgravingen al
daar hebben nieuw informatie opge
leverd over oude dijk- en slotenver
loop. Uit de bagger dook een merk
waardig fallusvormig voorwerp op. 
Bestemming oud schouwburgterrein 
onzeker. Supermarktketen verzoekt 
om vestigingsplaats. Oud Hoorn 
vreest de verkeersaantrekkende wer
king die daarvan uitgaat. Gelden de 
gemeentelijke uitgangspunten nog 
steeds? 

Wisselstraat 8 
(rijksmonument} 

Monumentenvergunning aange
vraagd voor dit langgerekte pand 
onder zadeldak. Turks Museum luidt 
de financiële noodklok. 

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



Men vraagt ons 

U bent gewend dat Henk Saaltink deze rubriek schrijft, maar de afgelopen weken had 
de heer Saaltink het erg druk met het afronden van zijn studie, zodat het maken van 
een aflevering van 'Men vraagt ons' erbij inschoot. Nu zal ik een poging wagen, maar 
de stijl van Henk evenaren? Ik probeer het toch maar! 

Ik bespreek niet de namen van 
mensen die naar aanleiding van 
foto's in het vorige blad bij de 
redactie, dwz. bij Henk Saaltink, 
zijn binnengekomen. Die namen 
en foto's bespreekt hij de volgende 
maal zelf Niettemin wil ik wel 
vermelden, dat ik na het verschij 
nen van ons decembernummer 
door onze penningmeester Frans 
van Iersel werd opgebeld met de 
vraag: "Heb jij de foto van pagina 
180 nog in je bezit?" Ik zei: "Nee, 
Frans, die foto is van Frans Zack 
en die heeft hem weer mee naar 
huis genomen. Hoezo?" vroeg ik 
nieuwsgierig geworden. "Mijn 
vader staat erbij! En ik wil, als dat 
mogelijk is, wel een afdruk van die 
foto hebben." Het ging hier om de 
foto met de klas schoolkinderen 
met begeleidend personeel van de 
r.k. ULO-school die begin dertiger 
jaren van de vorige eeuw naar 
Schiphol waren afgereisd en die 
zich daar hebben laten fotografe
ren voor een prachtig vliegtuigje. 
De vader van onze penningmees
ter was toen leraar wiskunde op de 
ULO-school en staat op de foto 

helemaal rechts achteraan met 
gleufhoed. 

De heer P. Louter, woonachtig te 
Heilo, stuurde ons een foto (fotol) 
met de volgende tekst erbij : 
"Hierbij stuur ik u een foto van een 
klas waarin ik zelf heb gezeten en 
waarvan ik graag enkele nog ont
brekende namen zou willen weten. 
Het is de vijfde of zesde klas van 
school 1, de latere Prinses Mar
grietschool, waarvan mijnheer 
Penning toen het hoofd was. De 
tijd is 1942 of 1943, in de oorlog 
dus. De foto is genomen in de 
Muntstraat voor de kleuterschool, 
het latere politiebureau. Onze klas 
was daarin gehuisvest, omdat ons 
eigen schoolgebouw aan de Joh. 
Messchaertstraat door de Duitsers 
was gevorderd." 
Nu de wel bekende namen met 

Femke Uiterwijk 

sommige gegevens. Alles van links 
naar rechts. De bovenste rij van 
vier: 
1 Nel Domper, 2 Henk Blom 
(Venenlaan), 3 Gerrit van Kalken 
(Gedempte Appelhaven) en 4 Henk 
Duin ( Westerdijk). 
De rij daaronder van zeven meis
jes: 5 Tiny de Vries (Venenlaan), 6 
Janny Govers, 7 onbekend, 8 Rietje 
Dijstra (Schoutenstraat), 9 onbe
kend, 10 Ans de Boer (Peper
straat?), en 11 Geesje of Gesien 
Kamst van het ABC. 
De twee staande jongens daaron -
der: 12 Joop (Foekie) Hoeks tra en 
13 Karel Volten, beiden van de 
Venenlaan. 
De rij van zeven daaronder, allen 
zittend: 14 Gerrit van Meurs, 15 Jan 
Timmerman (Breestraat), 16 Piet 
Houter (Grote Oost), 17 Hennie 
Tijdeman, 18 Geertje Pol (Grote 
Oost), 19 onbekend ( mogelijk 
meisje Rutg(e)rink) en 20 Alie 
Jonker. 
Van de onbekende meisjes zou ik 
graag de namen willen weten." 
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Van mevrouw Van Zoonen -
Zielman ontvingen wij foto 2. Het 
betreft hier ook een schoolreis, 
maar dan van wat oudere leerlin -
gen, namelijk van de vierde klas 
van de ULO-school, maar van 
welke, dat vermeldt de bijgaande 
tekst niet, maar ik denk van de 
ULO-school op de hoek van de 
Draafsingel en de Joh. Mes
schaertstraat. De reis is gehouden 
op woensdag 12 juni 1946. Me
vrouw (is het soms Jannie, op de 
tweede rij, tweede van rechts?) 
heeft er al veel namen bij geleverd. 
Dus daar gaat-ie! Van voor naar 
achter, van rechts naar links. 
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De eerste rij: Mien Stins, Martie 
Hoogkarspel?, Jokie Laverman, 
Thea Brandeelburs, Henny Groot?, 
Annie Korver. Tweede rij: Truus 
Zwarekant, Jannie Zielman, Gré 
Storm, Tinie Bakker, Rie Visser, 
Cien Thoma, Rie van Rossum, 
Gerda Weiling, Marta Mus. Derde 
rij: de heer W Nijboer, Jochem 
Zwier, Annie Deze, Carry Pieters, 
Corrie Battem, Paul de Vries, Dirk 
Winkel, Siem Stapel. Vierde rij: 
Appie Smit, Dik Goezinnen, Henk 
Homan, Jan Buis, Thijs van 
Weelden, Nico Maat. De achterste 
rij: Dik van Egmond, Eddy 
Keetman, Jim Woestenburg, Klaas 

Pos?, Piet Koning. De klas zit op de 
tribune van het Olympisch Sta
dion in Amsterdam. 

De foto van deze vierde klas is 
nogal groot. Ik laat het dus bij deze 
twee foto's. U kunt uw reacties 
naar mijn adres sturen: Grote Oost 
98-100, 1621 BZ Hoorn of naar 
mijn e-mailadres: 
femkeuiterwij k@hetnet.nl. 
Ook in onze winkel in het 
O.I.Pakhuis, Onder de Boompjes 
22 kunt u uw reactie afgeven of u 
kunt daar onder het genot van een 
kopje koffie of thee uw verhaal 
vertellen. 



Exploitatie Vereniging Oud Hoorn 2004 - 2005 

Panden Verenging Rekening 2003 Begroting 2004 Rekening 2004 Begroting 2005 

Lasten panden 568,50 1.400,00 -87 ,92 0,00 

Huuropbrengsten 8.562 ,06 5.400,00 3.148,47 0,00 

Saldo exploitatie panden € 7.993,56 € 4.000,00 € 3.236,39 € 0,00 

Oost Indisch Pakhuis Rekening 2003 Begroting 2004 Rekening 2004 Begroting 2005 
Verbouwing en Inrichting OIP 523 ,36 2.500,00 1.519,50 65.000,00 

Exploitatie OIP 6.809,84 9.400,00 14.403,30 20 .000,00 
Documentatiecentrum 2.821 ,03 3.200,00 2.983 ,70 3.700 ,00 

Totaal Lasten OIP 10.154,23 15.100,00 18.906,50 88.700,00 

Sponsors en bijdrage leden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo exploitatie OIP € -10.154,23 € -15.100,00 € -18.906,50 € -88.700,00 

Producties Rekening 2003 Begroting 2004 Rekening 2004 Begroting 2005 
Inkoop winkel 7.426,48 6.000,00 7.728,10 7.000,00 
Publicaties 513,40 4.000,00 190,40 4.000,00 
Video-film 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
Internet en Beeldbeheer 0,00 1.500,00 103,15 1.500,00 
Tentoonstellingen 5.000,00 
Giften en sponsoring 1.500,00 3.450,00 1.761 ,00 3.250 ,00 
Totaal lasten producties 9.439,88 19.950 ,00 9.782,65 20.750 ,00 

Verkoop producties 6.168,00 6.500,00 3.467 ,26 3.000 ,00 
Sponsons producties 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totaal inkomsten producties 6.168,00 6.500,00 3.467,26 3.000,00 

Saldo producties € -3.271,88 € -13.450,00 € -6.315,39 € -17.750,00 

Verenigingsactiviteiten Rekening 2003 Begroting 2004 Rekening 2004 Begroting 2005 
Secretariaat 3.269,35 3.600,00 2.586 ,38 3.400,00 
Lidmaatschappen 183,00 200,00 352,05 350,00 
Attenties en representatie 2.776 ,75 1.500,00 1.135,56 1.500,00 
Verzekeringen 90 ,89 200,00 580,04 600,00 
PR-materiaal 4.145,57 4.000 ,00 5.563 ,19 5.000,00 
Vergaderkosten 1.289,55 1.200 ,00 782 ,07 1.000,00 
Advieskosten 1.190,00 4.000,00 0,00 1.000,00 
Bureau- en organisatiekosten 12.945,11 14.700,00 10.999,29 12.850,00 

Kosten kwartaalblad 20.677,41 19.800,00 16.632 ,83 19.000,00 
Gidsenwerk 676 ,71 900 ,00 487,90 900,00 
Excursies, cursussen, lezingen 4.205,64 7. 100,00 3.408,53 11 .200 ,00 
Bestu u rsexcu rsie 377,60 500,00 443 ,00 500 ,00 
Werkgroep Straatmeubilair 0,00 100,00 0,00 100,00 
Totaal leden-activiteiten 5.259,95 8.600 ,00 4.339 ,43 12.700,00 

Historisch onderzoek 0,00 2.000,00 0,00 1.000 ,00 
Totaal lasten verenigingsactiviteiten 38.882 ,47 45.100,00 31.971,55 45.550 ,00 

Contributies 46.767,62 46.000,00 45.430,04 45.000,00 
Rente 8.653,25 10.000,00 9.048 ,92 13.000,00 
Overige inkomsten 1.887,96 4.200,00 4.316,00 4.200,00 
Excursies, cursussen , lezingen 2.866,22 2.700,00 2.071 ,00 2.200 ,00 
Totaal inkomsten activiteiten 60 .175,05 62.900,00 60.865,96 64.400,00 

Saldo verenigingsactiviteiten € 21 .292 ,58 € 17.800,00 € 28.894,41 € 18.850,00 

Totaal Exploitatie VereniQinQ Rekeninci 2003 Becirotinci 2004 Rekeninci 2004 Becirotinci 2005 

Saldo exploitatie panden 7.993,56 4.000,00 3.236,39 0,00 
Saldo exploitatie Oost Indisch Pakhui -10.154,23 -15.100,00 -18.906 ,50 -88.700 ,00 
Saldo producties -3.271,88 -13.450,00 -6.315,39 -17.750 ,00 
Saldo verenigingsactiviteiten 21.292,58 17.800,00 28 .894,41 18.850,00 
Totaal lasten vereniging 15.860,03 -6.750,00 6.908,91 -87.600,00 

Giften, donaties en subsidies 143,80 100,00 50,00 100,00 

Saldo exploitatie Vereniging € 16.003,83 € -6.650,00 € 6.958,91 € -87.500,00 

!saldo verkoop Buurtje 1 en 2 1 € 273.791,511 
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Exploitatie Stichting Monumenten Oud Hoorn 2004 - 2005 

Rekening 2003 Begroting 2004 Rekening 2004 Begroting 2005 
Lasten panden 21.158,11 45.800,00 52.879,70 16.000,00 
Kosten advies en onderzoek 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
B & 0-kosten 4.086,90 4.300,00 4.212,41 4.300,00 
Totaal lasten stichting 25.245,01 52.100,00 57.092, 11 22.300,00 

Huuropbrengsten 39.969,90 42.600,00 44.216,16 43.000,00 
Rente/Dividend 3.138,93 2.700,00 2.420,07 2.500,00 
Overige inkomsten 1.483,72 9.000,00 
Totaal Inkomsten Stichting 44.592,55 45.300,00 55.636,23 45.500,00 

Saldo exploitatie Stichtin!'.I € 19.347,54 € -6.800,00 € -1.455,88 € 23.200,00 

!Saldo verkoop en aankoop t.b.v. OIP € 10.000,ool 

Balans Vereniging Oud Hoorn 31-12-2004 

Aktiva 2003 2004 Passiva 2003 2004 

Liquide middelen 270.443,40 553.474,75 Eigen vermogen 137.177,89 417.928,30 
Onroerend goed 1',00 Onderhoudsreserve 60.837,94 
Debiteuren 252,00 4.000,00 Veliusfonds 26.460,67 56.879,64 
Rabo Ledencertficaten 22.575,00 22.575,00 Uitbreiding OIP 50.546,39 80.965,36 

Vooruit ontvangen 17.025,14 15.194,00 
Crediteuren 1.223,37 9.082,45 

€ 293.271,40 580.049,75 € 293.271,40 580.049,75 

Balans Stichting Monumenten Oud Hoorn 31-12-2004 

Aktiva 2003 2004 Passiva 

Liquide middelen 50.224,78 31.295,91 Onderhoudsreserve 
Rabo Ledencertficaten 22.750,00 22.750,00 Crediteuren 
Onroerend goed 1,00 1,00 Vooruitontvangen 
Debiteuren 344,07 27.273,09 

€ 73.319,85 81.320,00 

Toelichting jaarrekening 2004 en begroting 2005 

Exploitatie Stichting 
Monumenten Oud Hoorn 
Voor de stichting was voor 2004 een 
exploitatietekort geraamd ad. 
€ 6.650,-. Gerealiseerd is een exploita
tietekort ad € 1.455.-. Voorgesteld 
wordt het tekort ten laste van de reser
ve te brengen. De baten waren 
€ 11.000,- hoger, vooral vanwege een 
subsidie van de gemeente Hoorn voor 
de restauratie van Bierkade 10. De uit
gaven waren € 5.000 hoger. 
De onderhoudskosten waren in 2004 
zeer hoog omdat het Oost Indisch 
Pakhuis (OIP) aan de voorzijde is 
geschilderd en omdat Bierkade 10 is 
opgeknapt. De zijkant van het OIP 
wordt in 2005 gelijk met de restaura
tie van de volledige Pakhuisstraatgevel 
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geschilderd. De werkelijke kosten zul
len naar verwachting nog hoger uit
vallen. De gemeente Hoorn heeft een 
subsidie toegekend voor het restaure
ren van de woning Bierkade 10. De 
subsidie ad€ 9.000 is verantwoord bij 
de overige inkomsten. De vereniging 
Oud Hoorn betaalde in 2003 aan de 
stichting Monumenten Oud Hoorn 
een huurbedrag dat gelijk was aan de 
huur die de gemeente in rekening 
bracht toen deze nog eigenaar was. De 
huur ad € 2.600 is echter te laag om 
het onderhoud te voldoen. De huur is 
daarom verhoogd tot € 10.000,- per 
jaar en wordt na de uitbreiding 
€ 15.000,- per jaar. Voor 2005 wordt 
voor de stichting een positief exploita
tiesaldo geraamd van€ 23.200,-. 

2003 2004 

70.402,06 68.946,18 
2.527~79 11.972,82 

390,00 401,00 

€ 73.319,85 81.320,00 

Exploitatieresultaat 
Voor de vereniging was een exploita
tietekort geraamd ad € 6.650,-. 
Gerealiseerd is een overschot van 
€ 6.958,-. Voor 2005 wordt een tekort 
geraamd van € 87.500,-. Dit tekort 
wordt met name veroorzaakt door de 
verbouwing en inrichting van het OIP 
( € 65.000, -) en door de grote discussie
bijeenkomst in maart in het Park over 
de toekomst van onze historische bin -
nenstad. In 2003 en 2004 is reeds 
gespaard om de uitgaven voor het OIP 
te kunnen dekken. 
Op de balans is bijna€ 81.000,- daar
voor gereserveerd. Zonder deze extra 
activiteiten zou het normale exploita -
tietekort uitkomen op ongeveer € 
20.000,-. 



Oost Indisch Pakhuis 
De som der kosten voor 2004 was 20% 
hoger dan de begroting. De inrich
tingskosten waren lager, terwijl de 
exploitatiekosten aanmerkelijk hoger 
zijn uitgevallen. De hogere exploita
tiekosten worden met name veroor
zaakt door de hogere huur die door 
de stichting in rekening wordt 
gebracht. (2004: € 10.000,-). Na de 
uitbreiding zal de huur toenemen tot 
€ 15.000,-. Een hogere huur is nood
zakelijk omdat de (onderhouds)kos
ten voor het monument hoog zijn. 

Producties 
De uitgaven waren de helft lager dan 
begroot. De inkoop voor de winkel is 
hoger uitgevallen; alle andere posten 
waren lager omdat geen kosten zijn 
gemaakt voor nieuwe producties. In 
2004 is geen tijd besteed aan het 
afronden van de videofilm, deze 
wordt uitgesteld tot 2006. 

Panden vereniging 
Geraamd was een positief resultaat ad 
€ 4.000,-, gerealiseerd is een positief 
resultaat ad € 3.236,-. De panden 
Buurtje 1 en 2 zijn conform het besluit 
van de voorjaarsledenvergadering 2004 
voor een goede prijs verkocht. De 
huurinkomsten hadden daardoor 
betrekking op ongeveer een half jaar. 
Voor 2005 zijn daardoor geen baten en 
lasten geraamd. 
De verkoopopbrengst van de panden 
bedroeg € 273,791,-. Voorgesteld 
wordt om dit bedrag toe te voegen aan 
het vermogen van de vereniging. Het 
overschot van de exploitatie werd in de 
voorbije jaren toegevoegd aan de 
onderhoudsreserve. Omdat alle vereni
gingspanden verkocht zijn wordt voor
gesteld het exploitatiesaldo 2004 toe te 
voegen aan het vermogen van de ver
erugmg. 

Kwartaal blad 
In 2004 waren de kosten 
€ 3.000,- lager dan geraamd. 

Cursus bouwkunde 
De voor 2004 geraamde extra kosten 
voor de cursus bouwkunde zijn door
geschoven naar 2005. Het betreft de 
kosten voor het moderniseren van het 
cursusmateriaal. 

Contributies 
De groei van de vereniging maakt een 
pas op de plaats" De contributiegel
den waren daardoor in 2004 € 570,
lager dan geraamd. De contributie 
bedraagt vanaf 1 januari 2000 f 45,
per jaar. Ook voor 2005 kan de con
tributie gehandhaafd blijven op 
€ 20,50 (6 jaar ongewijzigd). 

Renteopbrengsten 
Verhoging van de contributies is niet 
nodig omdat de vereniging extra 
inkomsten heeft uit de renteopbreng
sten. Voor 2004 bedroeg de renteop
brengst € 9,048,-, voor 2005 wordt 
zelfs€ 13.000,- geraamd. 

Balans Vereniging Oud Hoorn 
De debiteuren hebben betrekking op 
de vergoeding voor beheer die door 
de stichting Monumenten Oud 
Hoorn over 2004 nog voldaan moeten 
worden. De crediteuren hebben 
betrekking op enkele facturen 2003 
die in 2004 zijn voldaan en een verre
kening met de Stichting Monu
menten Oud Hoorn. 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering 
van 2004 is besloten om de onder
houdsreserve na verkoop van de pan
den voor 50% over te boeken naar het 
Veliusfonds en voor 50% naar 
Uitbreiding OIP. 
Vooruit ontvangen heeft betrekking 
op in december 2004 betaalde contri
buties voor 2004. 

Veliusfonds 
De komende jaren staat de uitgifte 
van Velius op stapel (hopelijk in 2007). 
De afgelopen jaren is reeds€ 26.400,
gereserveerd voor deze uitgave. Het 
doel van het fonds is om voor Hoorn 
belangwekkende producties mogelijk 
te maken. Dit doel kan worden 
bereikt door middel van garantiestel
lingen en/ of het beschikbaar stellen 
van financiële middelen. 
Voor 2003 en 2004 was aanwending 
van het fonds niet noodzakelijk. 
Vanwege het vrijvallen van de onder
houdsreserve kan het Veliusfonds per 
31-12-2004 toenemen tot ruim € 
56.000,-. 

Uitbreiding OIP 
Het overleg met de gemeente en de 

stichting stadsherstel om te komen tot 
uitbreiding van het OIP op de begane 
grond is eind 2004 afgerond. In de 
najaarsledenvergadering van 2004 is 
besloten dat de stichting Monumenten 
Oud Hoorn de bovenwoning Pakuis
straat 1 (gelegen boven informatiecen
trum Onder de Boompjes 22) ruilt 
tegen een uitbreiding op de begane 
grond. 
De vermogenspositie van de stichting 
Monumenten Oud Hoorn is in relatie 
tot het bezit (5 rijksmonumenten) van 
dien aard dat voorgesteld wordt om de 
verbouwingskosten, de restauratie van 
de gevel en de inrichting ten laste te 
brengen van de vereniging. In de 
balans is daarvoor reeds € 80.9865,
gereserveerd. Voor 2005 zal daartoe 
naar verwachting € 65.000,- worden 
aangewend. Voor rekening van de 
stichting komt haar aandeel in de 
kaprestauratie. 
Omdat de verbouwingskosten (en 
inrichting) van het OIP voor rekening 
komen van de vereniging kan de 
transactie van koop, verkoop, en bij
drage gemeente in de restauratiekos
ten van het dak afgesloten worden 
met een positief saldo ad 
€ 70.000,-. 

De bouwwerkzaamheden zijn inmid
dels in volle gang. De verplichtingen 
zijn in 2004 aangegaan, de transacties 
geschieden in 2005 en worden in dat 
boekjaar verantwoord. 

Balans Stichting Monumenten 
Oud Hoorn 
De debiteuren hebben betrekking op 
nog te ontvangen huurpenningen, 
subsidie van de gemeente Hoorn en 
een bijdrage van de gemeente Hoorn 
i.v.m het schilderen van de voorgevel 
van het Pakhuistheater. De onder
houdsreserve is afgenomen met het 
exploitatiesaldo. 

De crediteuren omvatten facturen die 
voldaan worden in 2005 maar die 
betrekking hebben op 2004. 
Vooruitvangen heeft betrekking op 1 
maand huur januari 2005 maar ont
vangen in december 2004. 

Frans van Iersel, penningmeester, 
3 maart 2005 
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HOJE HOORN VJERANTIJJERTIJJE 

Deze foto is genomen vanaf de Koepoortsweg. U kijkt naar de 

plek waar na de Tweede Wereldoorlog de Johannes Poststraat in 

Hoorn-Noord werd aangelegd. Dat hele gebied was tijde~s de 

oorlog nog weiland. Aan de rand daarvan bouwden de Duitsers 

een paar bunkers en een houten barak. De barak deed dienst als 

badhuis voor de Duitse militairen en de bunkers werden als 

noodonderkomens gebruikt voor zieken en gewonden uit het 
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Femke Uiterwijk 

door de Duitsers gevorderde St. Jans Gasthuis. Toen de oorlog 

afgelopen was, werd alles geruimd en werd op dat gebied een 

straat aangelegd die in 1950 de naam Johannes Poststraat kreeg. 

Post was een antirevolutionair verzetsstrijder, die werd gepakt en 

in juli 1944 in de duinen bij Overveen werd gefusilleerd. Nu is 

het een drukke verbindingsweg tussen het Keern en de 

Liomestraat. Foto's Jan v.d. Gulik en Frans Zack. 
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