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Bij de voorplaat:
In de vroege ochtend van 7 juli 1944 kwamen boven Hoorn twee Amerikaanse B 17 Flying
Fortress-bommenwerpers met elkaar in botsing. Van de in totaal 20 bemanningsleden kwamen er 13 om het leven. Ter herinnering aan deze slachtoffers werd in 1995 het door de
kunstenares Truus Menger ontworpen monument onthuld. Het waren Frank Leek en Jos
de Groot van Comité 40/45 die zich hebben ingezet om dit monument aan de Westerdijk
te realiseren. Bij de onthulling waren de twee Amerikaanse veteranen John Warner en
Robert Penovich aanwezig die evenals de omgekomen bemanningsleden bij de 309th Bomb
Group dienst hadden gedaan.

Foto's en illustraties:
Archief Westfriese Gemeenten, J. v. d. Gulik, Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch,
B.M. Noordeloos, J.D. Osinga sr., J. Plukkel, A.G.F. van Weel, Westfries Museum, F. Zack.
G. v.d. Zel.

Volgend nummer en inleverdatum kopij:
Het volgende nummer (27e jaargang nr. 3) zal omstreeks 15 september 2005 verschijnen. U
wordt verzocht eventuele kopij voor dit nummer uiterlijk 1 augustus 2005 in te leveren bij
het redactie-adres: F. Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn.

West&ies Museum:
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag t/ m
van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn.
Westfi-ies Archief:
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1
tel. 0229 - 252200. Postadres: Westfries Archief,
Postbus 603, 1620 AR HOORN. e-mailadres: awg@hoorn.nl
De studiezaal is geopend van dinsdag t/ m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Ná 16.30 uur kunnen geen stukken meer worden aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19.00-21.45 uur.
Na 20.00 nur zal de toegang naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is het voor
bezoekers wel mogelijk op het gewenste tijdstip te vertrekken.
Museum van de Twintigste eeuw / Maquette Hoorn anno 1650.
(Eigendom van Vereniging Oud Hoorn):
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur.

'De Zuiderzeebode' met bevrijdingsnummer
Frans Zack

In ons maartnummer konden wij u op pag. 29 de verkondiging van de bevrijding
tonen zoals die via een bulletin gepubliceerd werd. Het ging hier om een uitgave van
het (voo rmalige) illegale blad 'De Zuiderzeebode' dat verscheen op 5 mei 1945.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog verschenen er in West-Friesland ruim vijftien
illegale kranten. Van deze bladen waren 'De Gazette', 'Vrij Nederland' en 'De
Zuiderzeebode' speciaal op Hoorn gericht. In de periode van oktober 1944 tot 15 mei
1945 werd 'De Zuiderzeebode' op regelmatige tijden uitgebracht. De uitgave was
in handen van ]. Romeyn jr. en mej. A. Heintsman en medewerkers waren
G.D. Schuiten, mej. C. Heintsman, P. Peetoom, E. Terpstra, mej. L. Groot en de
huisarts dokter]. Romeyn sr.
Op donderdag 10 mei 1945 verscheen opnieuw een uitgave van
'De Zuiderzeebode', nu volledig in
vrijheid: twee velletjes, gestencild
op papier van A4-formaat. De van
oudsher nationale en regionale
kranten verschenen nog niet of
nauwelijks dus waren het bulletins
als dit die het publiek op de hoogte moesten houden van de gebeurtenissen. In het nummer van 10
mei van dat jaar doet men verslag
van de aankomst van het Nederlands militair gezag op het stadhuis in Hoorn. Nu, zestigjaar later,
is het interessant te lezen hoe men
toen diverse zaken in de toekomst
dacht in te vullen:
"Na de zeer enthousiaste ontvangst
ten stadhuize heeft de militaire
commandant van dit district,
majoor Dekker, gisteren een kort
exposé gegeven van zijn taak.
"Mijnheer de burgemeester, U
kunt het militair gezag zien als een
overgangsgezag met als hoofdtaak
het economisch leven weer op
gang te brengen en draaglijke
levensomstandigheden te scheppen
onder inschakeling van de hiervoor uit alle kringen beschikbare
krachten. Wij zullen er met elkaar
voor zorgen dat er weer gewerkt
kan worden en het economisch
leven weer op gang komt. U moet

hier echter wel bij bedenken dat
dit zeker niet vandaag of morgen
zal geschieden en dat hier eenigen
tijd mee gemoeid gaat, daar het
aantal problemen op alle gebied
zeer groot is. Het militair gezag
vormt de schakel tusschen het
geallieerde gezag van generaal
Eisenhower en de Nederlandsche
regeering in Londen.

Ik kan U wel mededeelen dat de
omstandigheden waaronder wij
hier gekomen zijn, geheel anders
zijn dan wij ons hadden voorgesteld. Gelukkig heeft in WestFriesland geen strijd gewoed,
waardoor huizen, sluizen, bruggen
en kanalen onbeschadigd zijn
gebleven, wat van uitermate groot
belang is voor de transporten. Wij
zijn Nederlanders en zullen U
steunen zoveel ons mogelijk is. Wij
zijn er echter van overtuigd dat wij
Engelsche hulp noodig hebben en
deze ook zullen krijgen in het
belang van de bevolking van deze
streek.
Het militair gezag zal de zuivering
van bedrijfstakken en instanties
krachtig ter hand nemen, hierbij
steunend op de voorschriften van
onze regeering te Londen en onder

De militaire delegatie verlaat het toenmalige stadhuis aan de Nieuwstraat. Met baret een
Canadese officier met rechts naast hem een Nederlandse officier. De kleine man rechts met
stengun en strak in de houding is Karel Weinreich oftewel 'Duitse Karellje'. Deze gedeserteerde Duitse soldaat sloot zich aan bij het Nederlandse verzet en was betrokken bij tal van
belangrijke acties. Hij toonde ongekende moed, hetgeen in 1950 beloond werd met het toekennen van de Nederlandse nationaliteit. Weinreich liet zijn naam veranderen in Wijnrijk
en is in 1978 in Spanje overleden.
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medewerking van de gebundelde
illegaliteit. Wij wenschen allen dat
gemeentelijke en andere instanties
ten volle betrouwbaar zijn. In een
streek als deze met veel landbouw
en veeteelt zal uit den aard der
zaak ook hieraan speciale aandacht
moeten worden besteed.
Er zijn ook vele andere gebieden
waar wij steun zullen moeten en
kunnen verleenen. Ik denk hierbij
aan de volksgezondheid en het
geheele voedselprobleem. Voor de
verzorging van oorlogsslachtoffers
zullen nog enkele speciale medewerkers aan het militaire commissariaat worden toegevoegd die ook
op dit gebied over een zeer grote
ervaring beschikken. Het is van zelfsprekend dat deze medewerkers alleen tot hun doel kunnen
geraken wanneer zij de plaatselijke
instanties voor hun werk interesseeren en kunnen inschakelen.
Verder zijn nog de publieke werken voor de gehele samenleving
van groot belang,' gas en electriciteit zullen weer spoedig beschikbaar moeten zijn. Ik kan U mededeelen dat hieraan door Engelsche
instan~ies krachtig wordt gewerkt
en dat binnen niet al te langen tijd
ook hierin voorzieningen worden
getroffen. Ik geefU de verzekering
dat wij ons voor Uw aller welzijn
met alle energie, met alle toewijding voor de gehele streek zullen
inzetten.
Ik feliciteer U van harte met deze
dag waarop wij vijf lange jaren
hebben gewacht en prijs het uithoudingsvermogen van de gehele
bevolking in deze uiterst benarde
tijden. Ik zou willen sluiten met
een woord van dank aan onze
Engelsche, Canadeese en Amerikaanse vrienden, die deze bevrijding ten koste van groote offers en
met de inzet van alle energie tot
stand hebben gebracht en aan
H.M. de Koningin en onze
Nederlandsche regeering die alle
voorbereidingen getroffen hebben
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om een snelle hulpverleening mogelijk te
maken." De burgemeester zeide hierop: "Ik wil
U kort antwoorden op
de uitvoerige toelichting
van de taak die U zegt te
willen vervullen. Mijnerzijds verzeker ik U de
meest loyale medewer- Het logo van het illegale blad 'De Zuiderzeebode': een
king in de grootst moge- kapitale letter Z verstrengeld met een zeemeermin.
lijke omvang. Ik deel
Uwe gevoelens van
dankbaarheid jegens onze gealzijn. De burgemeester sprak hierbij
lieerde vrienden. Namens de
enkele woorden, waarin hij naar
gemeente Hoorn breng ik U harvoren bracht, dat deze menschen
telijken dank voor het machtige
gevangen waren voor daden, die
dat tot stand is gebracht. Ik dank U
tegen den bezetter gericht waren,
voor Uw wensch van welzijn aan
maar dat deze niets te maken hadde stad Hoorn en de geheele
den met het geval, waarvoor zij
streek." Men besloot met een
vermoord zijn.
dronk op Hoorn en omgeving.
De burgemeester legde er vooral
de nadruk op dat het recht is dat
Korte berichten
iemand voor zijn daden boet, hier
Na dit verslag van de ontvangst op
was echter zuivere moord het
het stadhuis aan de Nieuwstraat
geval. "Het zal in de toekomst onze
brengt De Zuiderzeebode nog
taak zijn," aldus de burgemeester,
enkele korte berichten van alge"het recht toe te passen."
Aldus 'De Zuiderzeebode' uit de
mene aard die gedateerd zijn op
9 mei 1945.
dagen der bevrijding: het papier is
vergeeld, de nietjes die de bladen
Eerste bericht
bij elkaar moet houden zwaar verLevensmiddelen of goederen
roest, maar de boodschap is nog
mogen slechts afgegeven worden
altijd duidelijk. Respect voor de
tegen afgifte van officieele bon mensen die gedurende de oorlogsnen, onderteekend door of namens
jaren deze bladen vervaardigden
den verplegingsofficier Krabbenen verspreiden. Veel van hen hebdam. Leveringen zonder afgifte
ben het illegale werk met hun
van bonnen geteekend door of
leven moeten betalen.
namens den verplegingsofficier,
Opvallend is dat de schrijvers van
zijn dus ongeldig. Uitgezonderd is
'De Zuiderzeebode' 30 december
alles wat vervoer betreft. Bonnen
1944 als datum noemen dat de vijf
daarvoor worden geteekend door
gevangen verzetsmensen bij de
den tractie-officier Smit.
Grote Kerk werden gefusilleerd.
Op die datum werd echter George
Tweede bericht
Herlee in de kapsalon van Groot in
Gistermiddag om kwart voor vijf
de Nieuwstraat geliquideerd. De
heeft burgemeester Leemhorst,
fusillade op het Kerkplein vond
vergezeld door de heeren Kroon,
plaats op 4 januari 1945. Het geeft
nog eens aan dat men zich in die
Room en Scholten jr. een krans
gelegd op de plaats waar op 30
dagen nogal eens vergiste wat
december 1944 vijf mannen door
datums betreft ondanks dat de gede Duitschers lafhartig vermoord
beurtenissen nog vrij recent waren.

60 Jaar geleden vierde Hoorn bevrijdingsfeest
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dat werd ook in 1945 overal groots gevierd en in Hoorn
was er volop feestvreugde. Straten werden versierd en her en der bouwde men erepoorten. Op deze pagina ziet u
een aantal beelden van deze onvergetelijke feestelijkheden. De foto's zijn eigendom van Giel v.d. Zel,Jan v.d. Gulik
en de fam. Osinga.

Achter de Vest met poort en vlaggetjes.

Deze fraaie erepoort stond aan het begin van de
Tweeboomlaan.

Tijdens de bevrijdingifeesten was het Kleine Oost versierd met
parachutes die waren overgebleven van de wapendroppings.

Kinderen uit de Venenlaanbuurt werden rondgereden op een
heuse bevrijdingswagen.

Dit spandoek werd ter ere van onze bevrijders, de Canadezen,
over het Breed opgehangen.

Het Nieuwland.
Veel Horinezen genieten van de bevrijding.
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Februari t/m april 2005
Christ Stoffelen
Alvorens ik u vertel over de aan duidelijk aan de orde. Nog meer
Westfries water komt ter sprake in
winsten van het documentatiecen 'Den Waterstaat in Nederland
trum in deze periode, wil ik eerst
1795-1848', het academisch proefeen fout uit mijn vorige artikel
schrift van J. Roëll uit 1866. 'De
rechtzetten. Het betreft het onderfamilie Lelij, doopsgezinde koopschrift bij de illustratie op pagina
lieden te Hoorn' uit 1990, is een
31. Dankzij onze medewerkster
informatieve studie van de hand
Diana van den Hoogen kan ik u nu
van J.W Heringa. Dit werk behan het juiste onderschrift melden. Het
delt de familie Lelij, in de 19e eeuw
luidt: "Schoorsteenmantelstuk met
ook wel Lely gespeld, vanaf eerste
zeven putti als bacchanten met een bok
helft 17e eeuw. L. Kooijmans laat
in een tuin; op de achtergrond een tuindeze familie in zijn boek 'Onder
vaas, een standbeeld van een sater en
een pergola." Ik vervolg nu
met de vermelding van een
selectie uit de jongste aankopen. Als eerste noem ik de
catalogus uit 1957 'Zilver van
het Noorderkwartier', behorende bij de zilvertentoon stelling van 29 juni t/m 28
juli 1957 t.g.v. Hoorn 600
jaar stadrechten. Met name
worden het zilver en de zilversmeden in Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn van 16e t/m
19e eeuw besproken. Heel
interessant is het boekje 'Een
Westfriese zeeman als slaaf in
Illustratie uit de catalogus van 1957 'Zilver van het
Noorderkwartier'.
Barbarije'. Het verslag van de
belevenissen van Jan Cornelisz
Dekker uit Hem, in Marokko
Regenten. De elite van een
Hollandse stad, Hoorn 1700-1780'
1715-1743, wordt ingeleid door
Piet Boon, bekend archivaris van
onbesproken. De leden van de
familie
Lelij waren in de 13e eeuw
het Westfries Archief. 'Het snoodof reeds uit Hoorn naar Amste land waar God ooit kwam' is de
sterdam vertrokken of bekleedden
pakkende titel van het boek van
in Hoorn een minder vooraan Jan de Bruin, een tweede bekende
staande positie. Heel aardig is het
medewerker van het Westfries
boekje 'Taal in stad en land.
Archief, uit 2004. Jan beschrijft
Noord-Hollands' uit 2004. Jan
hierin de waterrijke geschiedenis
Berns en Sanne Steusel beschrijven
van Obdam en Hensbroek tot het
hierin uitgebreid de vier dialecten
begin van de twintigste eeuw. De
binnen de Noord-Hollandse taal.
rol van Hoorn hierin, voornameVeel aandacht is er voor de
lijk in verband met de marktstedeverschillende verschijningsvormen
lijke belangen van onze stad, komt
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van het Westfries-Noordhollands,
zoals het West-Fries in deze uitgave genoemd wordt.
Vervolgens vermeld ik, natuurlijk
weer onder hartelijke dankzegging, de schenkingen uit de voorbije periode van drie maanden. Als
eerste de schenking van Janneke
Groot, ingenieur bij Monumen tenwacht Noord-Holland. Zij
schonk ons een exemplaar
van haar werkstuk met de titel
'VO.C.-Pakhuis te Hoorn, Van
pakhuis tot univers1ta1re
tandartsopleiding'. Janneke
beschrijft hierin o.a. de geschiedenis van het lange pakhuis van Onder de Boompjes
tot aan Achter de Vest. Daarnaast komen allerlei bouwkundige zaken, zowel ex - als
interieur, ter sprake. Van
Albert de Graaf ontvingen
we een doos met allerlei materiaal. Hiervan noem ik als
meest belangwekkend on derdeel de envelop met daarin de volledige historie van
het 'R.K. Vormingscentrum
Dijk en Duin'. Hierbij hoort
ook wat foldermateriaal en
een aantal fotokaarten van Dijk en
Duin en omgeving. Wiek van den
Hoogen schonk het documentatiecentrum het resultaat van een
praktische opdracht, die hij met
enkele klasgenoten had uitgevoerd. Het leuke werkje draagt de
titel 'Waarom vestigt McDonalds
zich niet in de binnenstad van
Hoorn?'
Voor zover het laatste nieuws uit
het documentatiecentrum. Voor
vragen, opmerkingen, schenkin gen en anderszins kunt u mij bellen op nummer 0229-235227.

Fa. De Gruyter & Zoon, bloei en teloorgang
Voormalig Hoorns winkelpand Nieuwsteeg I I
Henk Overbeek
Eén van de meest opvallende win kelpanden in de binnenstad is de
winkel van voorheen het kruideniersfiliaalbedrijf P. de Gruyter &
Zoon, nu dependance van Vroom
& Dreesmann, gevestigd op de
Noord-Westhoek van de Nieuwsteeg-Nieuwe Noord. Alle winkelpanden van dit voormalige kruideniersbedrijf kenmerken zich door
bijzondere architectuurvormen
met decoratieve gevelafwerkingen.
Bovendien waren ze meestal te
vinden op een kruispunt van
drukke straten, waardoor ze nog
extra indruk maakten. Ook het
interieur van deze winkelpanden
was rijk versierd met luxe materialen. Dit was geheel overeenkom stig de uitgangspunten van situering en visuele aantrekkelijkheid,
die de bedrijfsstrategie beoogde:
een maximale herkenning van het
exterieur door zijn kenmerkende
vormgeving en een inrichting van
het interieur, vooral voor de oorlog, gericht op de smaak van de
elite en middenklasse. Doordat de
waardering voor de jongere bouwkunst de laatste tientallen jaren is
toegenomen, is het ook niet
vreemd, dat er binnen de kring van
monumentenbeschermers belangstelling ontstond voor een aantal
nog bestaande 'De Gruyter' winkels. Dit leidde vervolgens tot
monumentale bescherming van
verscheidene winkel panden, zoals
die in de Nieuwsteeg, die dan ook
het predikaat gemeentelijk monument kreeg.
Omdat de firma De Gruyter bin nen de Nederlandse kruideniersgeschiedenis een belangrijke rol
gespeeld heeft en de Hoornse De
Gruyterwinkel daar ook zijn steen tje toe heeft bijgedragen, is het de

moeite waard om bij de geschiedenis van opgang en teloorgang van
zowel het moederbedrijf als de
Hoornse vestiging stil te staan.

Bedrijfsgeschiedenis
De geschiedenis van deze kruideniersonderneming vindt zijn oorsprong in 1881. Dan koopt Piet de
Gruijter (eigennaam met ij), zoon
van Henricus, eigenaar van een
rosgrutmolen, een grutterij in
's-Hertogenbosch. Enige jaren nadien volgt de aankoop van een eerste winkeltje in de buurt, dat hij
aanpast voor de verkoop van zijn
eigen producten. Hiermee wordt
de kiem gelegd voor het basisprin cipe van de bedrijfsvoering voor de
gehele verdere bestaansperiode van
het bedrijf
Piet de Gruijter staat in zijn omgeving bekend als een lepe en slim me handelaar. Hij komt op het
idee om de voorraad van de boeren
op te kopen en die op de markt
weer te verkopen tegen uiteraard
een hogere prijs. Het meerverdiende geld steekt hij in eigen zak. Het
zou de boeren tijd en geld besparen, doordat zij hun goederen voor
verkoop niet meer zelf naar de
markt hoeven te vervoeren. Deze
handelswijze levert hem echter de
naam 'Piet den Dief op. Volgens
verdere overlevering zou hij te veel
voor eigen gewin hebben geïnd in
de tijd dat hij pachter was van de
inning van 'tienden', een belasting
in natura. En bij de weging van
granen zou hij de verpakking hebben meegewogen en ervoor hebben laten betalen. De jongste zoon,
Louis, wordt in 1862 als firmant
opgenomen, wat tevens de firmanaam 'P. de Gruyter & Zoon'
inluidt. In de jaren 1890 worden

De voormalige De Gruyterwinkel.
Nieuwsteeg 11. Nu filiaal V&D.

vervolgens twee zonen van Louis,
Lambert en Jacques, als firmanten
ingelijfd. Zij geven een grote stoot
aan de expansie van het bedrijf De
laatsten voeren als eersten in den
lande het kortingssysteem van 10%
in, op basis van de (bij ouderen nog
bekende oranjebruine) kassabonnen. Deze worden pas verstrekt na
contante(!) betaling. De voordelen
zijn, dat bestellingen eerder door
de klant worden betaald, zodat
geld korter uit staat! Korting wordt
dus achteraf betaald, terwijl gedurende de periode, dat nog niet is
uitbetaald de waarde ervan als
bedrijfskapitaal fungeert. Tenslotte
zal altijd een deel van de bonnen,
door wat voor oorzaak ook, nooit
meer worden ingeleverd. Ook van
deze bonnen gaat de waarde weer
in de zaak.
In 1916 wordt het predikaat
'Koninklijke' verleend en wordt de
onderneming in een Naamloze
Vennootschap omgezet. Zij heet
voortaan 'Industrie- en Handels55

maatschappij P. de Gruyter &
Zoon'. In 1921, als het bedrijf is uitgegroeid tot Nederlands grootste
kruidenier - er zijn dan 99 winkels- wordt aan de bedrijfsleiding
de zoon van Flambeert, Lodewijk,
toegevoegd en in 1928 nemen de
zonen van Jacques, Lo en Gerrit
hun plaats in. Tijdens die periode
bereikt de onderneming haar
grootste omvang. In 1960 op het
toppunt van bloei en expansie
bestaat het concern uit 550 win kels, 17 fabrieken met samen 7500
werknemers. Maar tegelijkertijd
doemen er donkere wolken op aan
de kim van het imperium. Het is
de tijd van de plotselinge versnelling van allerlei nieuwe dingen
vanuit Amerika, zoals het verschijnsel van zelfbedieningswin kels en -(super)markten.
Dit zelfbedieningsconcept is reeds
in 1948 ingevoerd door de
Nijmeegse 'straatkruidenier-opde-hoek', Chr. van Woerkom.
Maar Albert Heijn als snel zeer
sterk opgekomen grote concurrent
met een jongere en progressievere
directie dan die van de Gruyter,
gaat ook spoedig met dit nieuwe

concept experimenteren. Het slaat
aan. De Gruyter, als 't ware in een
titanengevecht gewikkeld met zijn
grote branchegenoot, tracht terug
te slaan met een nog grotere inzet
van dienstverlening. Een nog specifieker assortiment wordt samen gesteld, toegespitst op het meer
kwaliteitsgerichte deel van de bevolking. Helaas, het lukt niet. Te
laat wordt alsnog de omslag gemaakt naar het zelfbedieningsstelsel. Te veel klanten zijn reeds gewend aan andere merken achter
andere gevels, die andere namen
dragen.
Het einde
De Gruyter is tot het einde toe een
familiebedrijf gebleven. De onderneming wordt in 1970 overgenomen door de Steenkolen-Handelsvereniging (S.H.V.), in grootte het
derde Nederlandse levensmiddelenbedrijf In 1972 tracht de S.H.V.
door middel van een grote actie de
nog overgebleven winkels onder
de naam 'Gruma' (='De GruytersMassamarkt') nog nieuw leven in
te blazen. Ook dat mag niet baten.
Nadat in 1977 de 'Spar' met de res-

± 1960. Personeel in de Hoornse De Gruyterwinkel aan de Nieuwsteeg.
Achter: E.M. Noordeloos, chef. Voor: v.l.n.r. Gerda Braas, Bertus Boer, Tiny Roos,
Vera Vreeker, Gerie Mol en Emmy Bakker.
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terende winkels nog een vergeefse
poging waagt, lossen ook deze
definitief op in verscheidene andere bedrijven. Dat betekent tevens,
dat 'Het snoepje van de week'
vanaf dan niet meer genoten kan
worden en dat 'Een betere waar én
10% alléén de Gruyter' ook niet
meer waar 1s.
Huisarchitecten
De eigen huisstijl ontwikkelt zich
gedurende het gehele bestaan van
het bedrijf en wordt gerealiseerd
door in eigen bedrijfsdienst zijnde
architecten. Dat zijn WG. Welsing
( 1858-1942) en T.P. Wilschut
(1905-1961).

WG. Welsing bouwt in zijn aanvangsperiode volgens de neorenaissance. Zijn eerste dienstverband bij het architectenbureau van
G.B. en A. Salms in Amsterdam zal
hier niet vreemd aan zijn. Vanaf
1900 worden onder invloed van
het Rationalisme van Berlage en de
Bazel zijn werken soberder en zijn
materiaalgebruik doelgerichter.
Zijn De Gruyterwinkels vallen op
doordat de hoofdvorm van de
winkelpanden een eigen variant
van de Amsterdamse Schoolstijl,
één van de stromingen binnen het
Expressionisme, laat zien. Van het
Rationalisme, de bron van o.a. de
expressionistische Amsterdamse
Schoolrichting, neemt hij nog een
kenmerk mee. Namelijk een sterk
opgaand torenachtig, meestal sym metrisch en enigszins risaliserend
(naar voren springend) middendeel, dat iets boven de zijvleugels
van het bouwwerk uitrijst. Ook de
opgaande pilasterachtige lisenen
van de overige geveldelen versterken het oprijzende karakter van de
gevelopbouw. Vormt het middenof hoofddeel van de gevel de hoek
van twee straten, dan bevindt zich
hier de torenachtige gevelopbouw
en versterken zwaarder uitgevoerde hoeklisenen door hun overhoekse vorm het torenachtige

effect. Zowel de onderpui als de
winkelinrichting hebben een artdeco-achtige afwerking. Vooral
aan de winkelpuien in de drukke
straten van de grote steden is deze
vormgeving zichtbaar. In Den
Haag staat nog, naar zijn ontwerp,
de gemeentelijk monumentaal beschermde De Gruyterwinkel van
1917 als één van de weinige winkels, waarvan de gehele gevel een
uiterlijk in art-deco-trant heeft
gekregen.
Art-Deco
Welsing was ook actief voor
Vroom en Dreesmann. De naamgeving Art-Deco is ontleend aan
de wereldtentoonstelling met de
naam:' l'Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes', die in 1925 te Parijs
wordt gehouden. De Art-Deco
manifesteert zich vooral in de
periode 1910-1940. Gedurende de
jaren-60 van de vorige eeuw bloeit
deze stroming weer op. Merkwaardigerwijze krijgt deze decoratieen gebruiksgoederenstijl dan pas
de benaming van Art-Deco. In de
Verenigde Staten neemt de ArtDeco een grotere vlucht dan in
West-Europa. Er zijn twee richtingen binnen deze stroming: een traditionele richting, georiënteerd op
de 13e en 19e eeuw en gekenmerkt
door het gebruik van kostbare
materialen en handwerk. De andere z.g. modernistische richting legt
zich toe op gebruik van nieuwe
materialen, machinale productiewijze en functionaliteit. 'Moderne'
materialen van toen kunnen zijn:
celluloid, triplex, chroom, nikkel
en decoratieve elektrische verlichtingselementen. De traditionele
richting maakt gebruik van o.a.
dure uitheemse houtsoorten, lakwerk, natuursteen, gekleurd glas
en kristal, zelfs zilver ingelegd in
ivoor. Art-deco is vooral de benaming van een kunstnijverheidsstijl
en nagenoeg onafhankelijk van de

De zijgevel van het De Gruyterpand. Beneden was het magazijn en boven het kantoor van
de filiaalchef.

architectuur, schilder- en beeldhouwkunst.
Voor zover de Art-Deco binnen de
Nederlandse architectuur wordt
aangetroffen, heeft deze stijl
hoofdzakelijk gefungeerd als een
decoratieve ondersteuning van het
bouwkundig ontwerp. Als archi tectuurstroming zijn de meeste
voorbeelden aan te treffen binnen
de expressionistische Amsterdamse
Schoolstijl. Het Tuschinskitheater
te Amsterdam van 1921 en de
vroege winkels van De Gruyter
tonen er voorbeelden van.
De Hoornse vestiging
Op 22 februari 1928 dient de N .V.
Koninklijke Industrie en Handelsmij. van P. de Gruyter en Zoon te
's-Hertogenbosch een bouwaanvraag in voor een De Gruyterwinkel in Hoorn, ondertekend
door het Hoofd van de afd. Bouwwerken J(an) Keulemans. Uit de
aanvraag blijkt dat aan het hoofd
van het bouwbureau van het
bedrijf geen architect stond.
Evenmin ondertekende de ontwerper zijn ontwerp. Het zou kunnen, dat het ontwerp van de
Hoornse winkel niet direct tot

stand is gekomen door of onder
leiding van de huisarchitecten
Welsing of Wilschut. De bouwaanvraag dateert van begin februari 1928. In 1925 heeft Welsing de
dienst verlaten, terwijl Wilschut na
februari 1928 in dienst is getreden.
Is het ontwerp niet van de hand
van Wilschut, dan is het goed
mogelijk, dat een andere medewerker van het bouwbureau voor
het Hoornse ontwerp van al
bestaande ontwerpen van Welsing
gebruik heeft gemaakt. De
adjunct-gemeentearchitect van
Hoorn HJ. Rodenhuis adviseert op
25-2-1928 het College van B. & W
positief Daarbij merkt hij op dat
er een vergunning vereist is voor
het onttrekken van perceel
Nieuwsteeg ll. (hoek Nieuwe
Noord). Ook hier heeft hij geen
bezwaar tegen. De bouwaanvragen
worden in deze periode kennelijk
voortvarender behandeld dan
tegenwoordig, want eveneens op
25-2-1928 luidt het advies van de
Bouwplancommissie: geen bezwaar. Het advies is ondertekend
door de gemeente-architect HJ.
Faber. Er worden echter een aantal
bepalingen aan het advies toege57
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voegd: er mag geen bepleistering
worden aangebracht, het plaatsen
van glas, afwijkend van dat in de
omgeving en de keuze van de
kleur van het buitenwerk dient in
overleg met de gemeentelijke
Bouwplancommissie te geschieden.
Ook een gewijzigd plan, waarin de
naam van de firma in plaats van
twee maal één maal in het fries
wordt vermeld, wordt goedgekeurd met in achtneming van het
advies van 25-2-1928. Bij het
gewijzigde plan worden nog de
bouwkosten van tussen fll.001,enfl2.001, - vermeld. Op het positief advies van de bouwplancom missie naar aanleiding van het
gewijzigde plan van 5-3-1928 aan
B. & W staat nog door onbekende
hand in potlood aangetekend
'garage- en pakhuispanelen in de
deuren vierkant maken' in plaats
van volgens de bouwaanvraag de
deuren te voorzien van een para boolboogpaneel. De dag daarna
reeds geeft het gemeentebestuur
vergunning tot bouwen overeen komstig de adviezen van de bouwplancommissie.
Merkwaardig is, dat in afwijking
van het bouwplanadvies de deuren
van magazijn en kantoor van een
rondboogpaneel zijn voorzien.
Uiteindelijk blijkt dus een vorm
van een compromis tussen parabool- en vierkante panelen te zijn
uitgevoerd.
Waarschijnlijk is het plan uitgevoerd door Th. Dekker, aannemer
en machinale houtbewerker, toen
gevestigd Nieuwendam 27. Op 156-1928 vraagt Th. Dekker nog vergunning voor het maken van een
'stoeping'. De gemeentelijke vergunning hiervoor van 18-6-1928
spreekt echter over een 'stoep'.
Exterieur
Omwille van de herkenbaarheid
moeten vormgeving, decoratie,
gebruik van materialen en zelfs de

schaal zich onderscheiden van de
omgeving. Daarbij tracht De
Gruyter zijn winkels steeds als
hoekpand te bouwen.
Deze uitgangspunten ziet men
verwezenlijkt in een fors, rijzig
hoekpandgedeelte. De beneden verdieping, de winkel zelf, heeft
een grote, hoge pui met dito etala gevensters, die halverwege de verdieping van het belendende perceel reikt. De verdieping erboven,
kantoor en magazijn rijst met zijn
platte dak zelfs boven het pand
met zadeldak ernaast uit. Hoewel
de bovenlaag van de verdieping
wat hoofdvorm betreft gelijk is aan
die van de benedenverdieping vormen zowel schaal als de gebruikte
bouw- en dekoratiematerialen een
grote tegenstelling. Ook dit doet
het gebouw opvallen. De garageen magazijnvleugel aan het
Nieuwe Noord toont, uiterlijk
gezien, het karakter van slechts een
aanbouw. De afwijking in schaal,
afmetingen, verdiepingshoogte en
decoratieve afwerking ten opzichte
van de winkelpui zelf, geeft aan
dat dit gedeelte geen winkelfunctie heeft. Het metselwerk aan de
straatzijde bestaat uit machinaal
vervaardigde steen in waalformaat
volgens Vlaams verband gemetseld
met snijwerkvoeg, behoudens
enkele accenten. Het overige is
gemetseld in kruisverband met een
platvolle voeg.
Het totale ontwerp van het bouwwerk kan aangemerkt worden als
een variant van de Amsterdamse
Schoolversie van het Expressiomsme.
De onderpui vormt een hoek
bestaande uit twee nagenoeg haaks
op elkaar staande delen, waarvan
de hoek, voor een De Gruyterpand
gewoontegetrouw, is afgeschuind.
De toegangsdeur is verdiept tot in
de winkel aangebracht. De huidige
deur is van de verbouwing van
1972. Alle muurdelen hebben een
tegelbekleding. Ook de borstwe-

nng en de voetstukken van de
pilasterachtige muurdammen van
de bovenverdieping. De tegelbekleding toont een iets gewatteerde
blauwgroene kleur, zeer kenmerkend voor de De Gruyterwinkels.
De tegels zijn vervaardigd bij 'De
Porceleyne Flesch' te Delft. Behalve rechthoekige tegels zijn er
ook zeskantige (honingraat) in de
verdiepingsborstwering verwerkt.
Daarin is ook in de typerende
goudkleurige letters de bedrijfsnaam aangebracht. Deze luxe aandoende kleur vindt men trouwens
in meer ornamenten verwerkt, bijvoorbeeld op de lijsten van de
borstwering en in de verticale sierlijst van de muurdammen. De top
van de muurdammen vormt in
dezelfde kleur een kapiteelachtige
floraal ornament in de vorm van
een rechtopstaande maïskolf Het
venster aan de Nieuwe Noordzijde
vormt een tweedelig gekoppeld
venster.
De bovenpui bestaat uit drie
muurvlakken met samen 7 spaarvelden. Deze spaarvelden worden
nagenoeg geheel door de vensters
ingenomen. De vorm van en de
verhouding tussen de muurvlakken en vensters doen het metselwerk visueel op pilasters lijken en
de spaarvelden op alleen smalle
hoge vensters. Kenmerkend voor
de Amsterdamse School is hier de
ladderroede verdeling. De ramen
zijn echter wel voorzien van een
verticale doorgaande middenroede. De ruiten bestaan uit glas-inloodfiguraties uitgevoerd in de
volle donkere tinten van de vroege
Amsterdamse Schoolperiode. De
vensters worden overkraagd door
een band van gewassen grindbeton. Het middenvlak, de hoek, is
iets naar vorenkomend (risaliserend) en naar boven toe iets uitrijzend boven de geveldelen van
Nieuwe Noord en Nieuwsteeg.
Ook de bovengevelafsluiting, bestaande uit metselwerk van verti59

caal gestelde stenen, als mede de
twee overhoekse muurdammen,
die nog voorzien zijn van de niet
overmetselde hoekpunten van de
stenen op de kniklijst, accentueren
het hoekvlak.
Exterieur kantoor/magazijn
De horizontale geleding van twee
verdiepingen wordt aangeduid
door een eenvoudige overkragende
en geprofileerde houten lijst aansluitend op de bovendorpel van de
benedenvensters en deuren. Het
geheel ligt iets terug ten opzichte
van de winkelvleugel. De rechter
deur is zoals boven beschreven
voorzien van een rondboog paneel.
Voor de verbouwing was dit de
deur die toegang gaf tot het vroegere kantoor. Verder toont de deur
onder het paneel een sierlijst met
zigzagmotief en een rondboogvenstertje met aan de buitenzijde een
gesmeed roostertje in ruitmotief.
De linkerdeur is een dubbele
vouwdeur met eveneens in elk
deurdeel een rondboogpaneel en
een zigzagsierlijstje. Deze deur
heeft als garage/magazijndeur
gefungeerd.

D eze deur aan het N. Noord gaf toegang
tot het kantoor op de bovenverdieping.
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Tussen de deuren zijn
drie vensters geplaatst
met op 2/3 van de
hoogte ervan een tussendorpel. Het zijn
dezelfde vensters als in
de bovenverdieping.
Dat betekent, dat de
huidige, moderner aandoende vensterkozijnen
waarschijnlijk niet oorspronkelijk zijn.
Recht boven de ven steropstelling van de
benedenverdieping
bevindt zich in de
bovenverdieping een
zelfde vensteropstelling. Zij omvatten glasin -lood 12-ruitsramen. De heer Noordeloos, filiaalchef van 1948 tot en met 1971,
Ook aansluitend boven vult de voorraden in de winkel aan. Door het raam kijk je in
deze vensteropstelling de Nieuwsteeg.
bevindt zich een uitkragende band, nu echter van
de winkel, aangegeven op de
afwijkend metselverband. Daarbestektekening, geeft slechts een
boven als gevelafsluiting een rolindruk van de ruimtelijke indelaag van staand metselwerk. Boven
ling. Een toonbank in L-vorm,
daarachter de stellingen en schapde garage uit en tegen de zijgevel
van het winkelgedeelte bevindt
pen met daartussen de z.g. koffiezich nog een trappenhuis als versilo's. Aan de vensterzijde de uitbinding naar de magazijnverdiestalkasten. Voor zover nog enige
oud-medewerkers uit hun herinping van het winkelgedeelte.
nering kunnen putten, heeft de
Interieur
winkel behoord tot de categorie
De verbouwing voor gebruikmavan de gewonere, minder luxueuze
king voor Vroom & Dreesmann
vestigingen 'in de provincie'. Maar
heeft geleid tot het volledig slopen
desalniettemin stonden dus ook in
van het oorspronkelijke interieur
het Hoornse filiaal de wekelijks
van de begane grond van winkel
gepoetste geelkoperen silo's, de
en garage/magazijn. Slechts de
theebussen en de grote koffiemoblauw geverfde steektrap van het
lens, beide roodgelakt en een
genoemde trappenhuis kreeg een
geheel marmeren toonbank met
nieuwe plaats meteen achter de
de rode weegschalen. Of er ook het
dubbele deur. De verbinding tusnikkelen Amerikaanse 'kasregister'
sen het magazijn en het hoger
(kassa) op de toonbank stond te
gelegen magazijn boven het vroeglimmen, konden oud-personeelsgere winkelgedeelte is een vorm leden zich niet meer herinneren.
gelijke eveneens blauwgeverfde
Kennelijk was er wat betreft de
trap. Raadplegingen bij verscheiHoornse winkel dus niet echt spradene archiefinstellingen leverden
ke van de luxe en kwaliteit, gericht
helaas geen beeldmateriaal op dat
op de elite en welvarendere midinzicht kon bieden in de inrichting
denklasse. Daardoor waren er
van de winkel. De plattegrond van
waarschijnlijk geen fraaie en grote

lambriseringen, geen spiegelwan den of tegelwanden met sierlijsten
of dekoraties aangebracht. En
helemaal geen tegeltableaus met
uitbeeldingen van jaargetijden of
onderdelen van het boerenbedrijf,
zoals het zaaien, oogsten, ploegen,
of met uitheemse voorstellingen
die betrekking hadden op van oorsprong tropische producten, zoals
koffie, thee, cacao en specerijen.
Zij waren bijna allemaal producten van de tegelbakkerijen 'De
Koninklijke Plateelbakkerij ' of van
'De Porceleyne Flesch', beide te
Delft.
De vloeren van de echte luxe winkels van de 1e categorie in grote
steden waren ook wel met dure
marmeren of met luxe figuratieve
tegelvloeren belegd. Daarbij kon den plafonds van figuratief stucwerk voorzien zijn, waaraan koperen of van veel glas voorziene
kroonluchters waren opgehangen.
Niettegenstaande we te maken
hebben gehad met een eenvoudigere De Gruyterwinkel, zal de
omzet niet gering zijn geweest. De
heer Ben Noordeloos, laatste
filiaalchef tot 1971, kan zich een
topbezetting herinneren van zeven
winkelmeisjes, drie bezorgers en
een magazijnknecht.
Eind jaren zestig van de vorige
eeuw dringt tot hem door, dat de
bedrijfssituatie van het levensmiddelenbedrijf zeer penibel is geworden. "De top was te zwaar, teveel
doctorandi en teveel familieleden,
die een te hoge positie in het
bedrijf opeisten. Zij wisten het
beter dan de werkers in 't veld.
Chauffeurs die kwamen bevoorraden hadden ook vracht voor
Purmerend en Leeuwarden. Maar
er was tegelijkertijd op de laad- en
verzendplaats in 's-Hertogenbosch
ook vracht voor Edam. Waarom
moest dat niet mee op de route
Noord-Holland/Leeuwarden?
Maar dat werd afgedaan met de
opmerking: 'niet mee bemoeien'!

Op den duur voelde je je als een
snotneus behandeld," aldus Ben
Noordeloos.
In 1971 verlaat hij het bedrijf en
komt hij in dienst als receptionist
bij het St. Jansgasthuis. In het jaar

daarna valt definitief het doek van
de 'successtory zonder happy end'
van de Koninklijke P. de Gruyter.
Het Hoornse De Gruyterpand
wordt in 1972 overgenomen door
Vroom & Dreesmann.
De Gruyter maakte tijdens de Tweede
Wereldoorlog van de nood een deugd. Het
bedrijf schakelde over op de productie en
verkoop van koffiesurrogaat.
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Koffie was in 1952 weer van de bon. De
reclame speelde hierop in.
(Bron: De Gruyter - Geschiedenis van een
kruideniersimperium)
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Een kopergravure voor pater Tyras
Drs. J.P.H. van der Knaap

In het kwartaalblad nr. 3 van september 2004 is een artikel verschenen over het leven en sterven van
pater Jacobus Tyras, minderbroeder en eerste pastoor van de schuilkerk 'De drye Tulpen', eertijds
gelegen aan het Achterom. In 1632
werd dat huis gekocht door Pieter
Claesz. Pot (en niet Claes Pot, zoals
eerder werd vermeld).
De schilder Jisbrant Reyersz.
Deyer maakte een schilderij van
pater Tyras op zijn doodsbed. Er
staat een datum op: 3 september
1638, de dag waarop de pater is
overleden.
In het artikel werd ook melding
gemaakt van het mogelijk bestaan
van twee kopergravures, voorstellend de gestorven pastoor.

Gravure Pater Tyras.

62

Pastor-emeritus GJ.I. Weel verraste 'Oud Hoorn' met de foto van
een gravure, die in het bezit bleek
te zijn van funerair historicus
H.L. Kok, Enschede. Deze was
bereid de foto tijdelijk voor reproductie af te staan. De afbeelding
toont de dode pater Jacobus, gelegen op een houten plankier met
daarop een gevlochten mat en een
bos, beide van stro. De gewoonte,
stervenden (of gestorvenen) op een
bed van stro te leggen, was wijd
verspreid en wellicht voorchristelijk van oorsprong. Pastor Weel
ziet een duidelijke verbinding met
de bijbeltekst: 'als de graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, zal
hij geen rijke vrucht voortbren gen'. Door de dood wordt het
leven hernieuwd en
verrijkt. Hij verwees
daarbij naar de
afbeelding boven de
ingang van
de
Noorderkerk: een
geraamte met daaronder de tekst: en
messem immortalitatis (ziehier het
loon der onsterfelijkheid).
Deze tekst is niet
cynisch bedoeld,
maar verwijst naar
wat erboven het
skelet is afgebeeld:
de zandloper, om geven door twaalf
korenaren: het symbool van herleving.
Op de gravure is
ook een vanitasstilleven te zien. Op
de tafel: een bijbel,
Gods Woord; een
schedel: verzaking

van het wereldse en symbool van
ijdelheid; een kandelaar zonder
kaars: zonder (levens)licht; een
lege, omgevallen zandloper: zijn
tijd is voorbij; de rozenkrans:
getuigenis van zijn geloof en een
afhangend beschreven papier: misschien de beschrijving van zijn
leven, of een gebedstekst.
Het reliëf aan de Noorderkerk
draagt het jaartal 1647; de afbeelding van pater Tyras is gemaakt in
1638. De tekst onder de gravure
luidt als volgt, als ik goed gelezen
heb:

R.P.F. JACOBUS TIRAS ORD.
MINORUM. Moritur Hornae 3
Septemb. Ao 1638.
Haecne Dei Tuba Lingua silet?
muta, omnia muta!
Quaecque animos dederat Vox
caret illa anima!
HORNA quot hac una pateris dispendia voce!
Nulla satis damnum Vox sonet
HORNA tuum.
Non paucos fuit ille Dei Tibi
Praeco per annos,
Hic Tibi divini succi alimenta
dedit.
Nemo tot, humanis, queat exantlasse labores
Viribus: anne ATLAS non fuit
HORNA tuus?

R. Deyer Pin.
P. Nolpe fe.

J. Cools.

Zwijgt deze tong, trompet des
heren? stom, alles stom!
En de stem die moed had gegeven,
mist die levenskracht!
Hoorn, hoeveel schade leed jij
door deze ene stem?

Geen stem zou voldoende jouw
schade, Hoorn, doen klinken.
Gedurende niet weinig jaren is hij
voor jou heraut des heren geweest.
Deze heeft jou voeding van goddelijk sap gegeven.
Niemand zou zoveel inspanningen
kunnen verdragen met menselijke
krachten: is hij (soms) niet jouw
Atlas geweest, Hoorn?
(vert. drs. A.CJ.M. Cock)
Johannes Cools, Heer van
Tetterode, woonde in Hoorn en
was bekend als rechtsgeleerde,
Latijns dichter en historicus. Een
portret van hem naar een prent
van Pieter Holsteyn II is te zien in
het Rijksmuseum te Amsterdam
(A 4578).
Blijkens de onderschriften (links)
heeft Pieter Nolpe (1613-/141652/ 53) de gravure gestoken
waarnaar het schilderij door Jisbrant Reyersz. Deyer is vervaardigd. Deyer zou gewerkt hebben in
Amsterdam en/ of Hoorn.
Over Pieter Nolpe is aanzienlijk
meer bekend. Hij is geboren in
Amsterdam, was katholiek en
trouwde in 1637 met Mariette
(Marijtje) Jans uit Hoorn. Zou
pater Tyras ze getrouwd hebben?
Nolpe werkte in Hoorn of/en
Amsterdam als schilder van historische taferelen, mythologische
scenes, allegorische en religieuze
voorstellingen, portretten, bloemen en landschappen; ook was hij
een befaamd graveur. Zeker is dat
hij Paulus Potter van Enkhuizen
heeft gekend. Hun boerenlandschappen vertonen tal van overeenkomsten. Hij dreef ook handel
in kunstvoorwerpen.
Tenslotte: Een wijdverbreid misverstand heeft ook Uw schrijver
parten gespeeld. In Enkhuizen zijn
op 23 juni 1572 geen zes, doch vijf
Alkmaarse Minderbroeders opge-

Afbeelding boven de deuren van de voorgevel van de Noorderkerk met tekst, geraamte, zandloper en korenaren.

hangen. De zesde, broeder Engelbert van Terborg, vond de dood te
Ransdorp. De heer Chr. Staffelen
wees mij op deze vergissing. Waarvan akte.

Munchen-Leipzig 2000, pg. 28: Deyer,
Isbr. Reyers. hol!. Maler, um 1638 in
Hoorn tatig, etc.
B.C. Sliggers: Naar

het

lijk.

Het

Nederlands doodsportret, 1500-heden

(K. Teylers museum, Haarlem), Zutphen
1998. - Mitt. RKD. Den Haag

Informatie: (met dank!) GJ.I. Weel, pr.;
H.L. Kok, funerair historicus; C. Bakker,

Alle schilderijen van het Rijksmuseum te

Westfries Museum; C.P.A.M. Stoffelen.

Amsterdam ... Amsterdam/Haarlem, 1976,

Literatuur:

Panpoeticon Batavum, opgezet door de

pg. 418, 727 (A 4563): Nolpe. Pieter. In het
H.L. Kok: Funerair Lexicon, Maastricht

kunstenaar/verzamelaar

2000, pg. 164-167; 170-171

Halen (1673-1732) bevindt zich een door

Arnoud

van

Saur: Allgemeines Kunstler-lexikon, Die

hem geschilderd miniatuurportret van de

Bildenden Kunstler aller Zeiten und

dichter Jan van der Rosieren (* 1581) naar

Volker, bnd. 27 (Dewailly-Dismorr),

een prent van Pieter Nolpe.

Nog te lopen zomeravondwandelingen 2005

Hofjeswandeling, 1 juli om 19.30 uur. Start: Station.
Bezichtiging: Pietershof en tuin aan de Ramen.
Noorderkerkwandeling, 15 juli om 19.30 uur. Start: Station.
Bezichtiging: Noorderkerk.
Bossuwandeling, 29 juli om 19.30 uur. Start: Oosterpoort.
Bezichtiging: Gebouw Vrijmetselaarsloges.
Wallenwandeling, 12 augustus om 19.30 uur. Start: Oosterpoort.
Bezichtiging: Doelengebouw.
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Oorlogsherinneringen van een Horinees
Piet Peerdeman
'In 1980 begon Piet Peerdeman te schrijven. Herinneringen en verhalen uit zijn leven,
met veel humor beschreven, vormen de inhoud van dit boek. Geboren en getogen in
Hoorn vertelt hij als een echte 'Horinees'. Over zijn jeugd, de verschillende baantjes.
De oorlogsjaren. Het opbouwen van zijn bedrijf Dit alles doorspekt met grappige en
ook ontroerende anekdotes.'

Bovenstaande tekst staat op de achterkant van het boekje, dat als titel
heeft: Pa! ... Waarom schrijft u zuks
nieterus op??
Omdat het dit jaar zestig jaar geleden is dat er een eind kwam aan de
oorlog met Duitsland mochten wij
van mevrouw Peerdeman een
klein gedeelte van de herinnerin gen van haar man in ons kwartaalblad opnemen. Piet Peerdeman
zelf verblijft sinds enige tijd in
'Het Hoge Hop'. Vanaf 29 april
1942 woonde de familie Peerdeman in de Gelderse Steeg op nummer 15.
"De toestand werd steeds slechter.
We hadden geen elektra meer en
moesten dus provisorisch aan licht
zien te komen. Ik had een plak

kaarsvet van m1:J n zuster Riet
gekregen die nog steeds bij De
Gruyter werkte in Amsterdam. Het
was reclamemateriaal uit de etalage
en ik maakte er kaarsen van. Toen
dat op was wist ik aan carbid te
komen. Van een oud poetsbusje
maakte ik een lampje en zo hadden
we weer licht. Ook dat raakte op en
toen heb ik een accu van oude
onderdelen in elkaar gezet. We
hadden in de werkplaats nog enige
uren per dag stroom en dan kon ik
hem opladen. Thuis stond dat ding
midden op tafel en aan de oude
lamp erboven hingen we een fietslampje van zes volt. Twee uur per
dag hadden we gas om eten op te
koken. Als er eten was tenminste.
De waterleiding werd ook regelmatig langdurig afgesloten. Er

Op het Grote Noord hoek Duinsteeg worden fietsen in beslag genomen en op een kar geladen. De mensen kijken gelaten toe.
Foto: J.D. Osinga sr.
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werd zelfs beweerd dat er helemaal
geen water meer zou zijn. Om te
voorkomen dat we helemaal zon der water zouden komen te zitten
hadden Henk en ik de waterput op
het plaatsje van binnen helemaal
schoongemaakt. Zo konden we
eventueel het regenwater opvan gen. Henk Hilverink had verkering
met Toos Mooy en was bij hen in
de kost."
"De moffen hielden niet op. We
moesten onze fietsen inleveren. Ik
dacht: "Stik maar! Jullie krijgen
van mij helemaal niets meer!" Ik
zette de fietsen in de bedstee van
de kamer. Ik zag vrachtwagens vol
met fietsen gaan. Ook het koper
hadden we allang ingeleverd, maar
ik niet. We hadden van zulks ook
niet veel."
"De brandstof was ook alweer op
en ik vroeg aan Henk Hilverink of
hij zin had om samen een boom
om te zagen aan de (Wester) dijk.
Daar stonden nog een paar bomen
van ongeveer veertig centimeter
dik. We gingen in spertijd met een
handzaagje de dijk op. Het was
zeer koud en spiegelglad op de
weg. We zochten een boom uit en
begonnen te zagen. Op zo'n
manier dat de boom de zeekant op
zou vallen. Tenminste, dat dachten
wij. Na een uur zwoegen, bezweek
de boom en viel precies de andere
kant op, dwars over de weg. Op
een twee meter hoge muur van het
weeshuis dat daar stond. Tot overmaat van ramp hoorden we ook
nog mensen aankomen. Wij als de
verdommenis over de dijk heen en
aan de zeekant naar beneden. Met
ons hoofd boven de rand van de
dijk keken we wat er gebeurde. Er

kwamen vier Hollanders aanfietsen. "Kijk nou, een boom over de
weg." Ze stapten van hun fiets af,
liepen om de boom heen en vervolgden hun weg. We hadden te
lang werk gehad en de spertijd was
afgelopen. Met een bijltje hakten
we de takken eraf De boom zaagden we in drieën. Met een touw
sleepten we de stammen de
Gelderse Steeg in. De top was nog
vrij lang en die schoven we het
gangetje in bij buurvrouw Mooy.
Wij weer naar de dijk om nog een
stuk aan te slepen. Eenmaal in de
steeg hoorde ik de buurman in
paniek zeggen dat er een agent was
geweest. De boom moest voor
twaalf uur op het bureau gebracht
worden. Ik kalmeerde de buurman. "Maakt u niet zo ongerust.
Die boom gaat uw huis uit en dan
heeft u niets geen last meer."
Henk en ik sleepten de top uit het
huis en bij mij naar achteren waar
we hem langs het hekje van de tuin
neerlegden. "Nou,'' zei Henk Hilverink, "wat ben je van plan?" "Dat
zal ik je vertellen, Henk, die boom
wordt niet naar het bureau
gebracht. Als ze hem hebben willen, komen ze hem maar halen."
De boom lag mooi in drieën langs
het hekje. Een beetje sneeuw eroverheen en een paar matjes over
het hekje. Na een dag of drie
begonnen we te zagen en konden
we de kachel weer opstoken.
Op het werk bij de NACO zei
Klaas Houter terloops, dat hij niks
meer voor de kachel had. "Dat is
toch geen punt, je woont vlak bij
een park en daar staan bomen. Ik
heb langs de dijk ook een boom
georganiseerd."
Klaas Houter zaagde die dag erop
een boom om en werd opgepakt
door de moffen. Hij heeft drie
dagen vastgezeten op de 'Ortskommandantur' en toen werd hij
vrijgelaten omdat de hoogste baas
van de NACO een goed woordje
voor hem deed.

Een Waco-bus met houtgasgenerator.

Je liep alles af of er iets te jatten of
te organiseren was. Op het zwaarbewaakte stationsemplacement
zag ik een zwart geteerde schuur
staan. Ik liep zo langs en zag aan de
zijkant een spoortje wit spul. Ik
keek om me heen en doopte met
een natte vinger in het witte goedje om even te proeven. Het was
zout, echt zout! Ik begreep het. Het
was pekel om de wissels en dergelijke gangbaar te houden. Ik ging
naar Klaas Houter. "Wat is er Piet,''
zei hij, "Heb je wat? Nou, ik trap er
met jou niet meer in." "Klaas, heb
jij zout in huis?"
"Zout? Heb jij dan wat?" "Nog
niet, maar ik weet zat te liggen." Ik
vertelde van mijn speurtocht en
het resultaat. We spraken af dat ik
een afdruk zou maken van het
hangslot, zodat hij de sleutel kon
maken. Dat was geen kunst. Maar
dan, er liepen dag en nacht twee
schildwachten. Maar ja, aan een
gonje zak zout hadden we voor
iedereen in de zaak een pond. We
hebben het plan uitgevoerd. We
wisten het wisselen van de wacht
te benutten om bliksemsnel het
zout binnen te halen."
Het werk bij de WACO werd min der. Er reden steeds minder bussen

vanwege het brandstoftekort. De
moffen hadden voor de 'krieg' alles
zelf nodig. De chauffeurs hadden
dus ook bijna geen werk meer. Zo
gebeurde het dat Jan Post een paar
karretjes liet maken, die getrokken
konden worden door een fiets.
Met die karretjes moesten de
chauffeurs die niets te doen hadden naar het NS-station. Daar pikten ze reizigers op om die naar hun
adres te vervoeren. Welnu, dat
heeft zeer kort geduurd. Aangezien deze chauffeurs zichzelf het
lazarus trapten, lagen ze na twee
dagen volkomen uit elkaar en
meldden zij zich ziek. Ze waren
natuurlijk slecht in vorm, want van
een bus besturen krijg je zeer
beslist geen stalen spieren. Tegen
die tijd werd er een uitvinding
gedaan. De 'houtgenerator'. Die
werd achter de bus gehaakt, opgestookt. Zo kregen ze gas waar de
bus op kon rijden. Voor de hout
generator was hout nodig en dat
werd aangekocht. Er was een nieu we garage gebouwd aan het NSstation. Daar moest ik heen. Ik
kreeg een schuurtje ernaast aangewezen om hout te hakken. Er
lagen oude kussens van de bussen
op de grond. Daar kon je wijdbeens op gaan zitten. Tussen je
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benen een hakblok. Aan de overkant stond een cirkelzaag om plakken te zagen. We werkten met zo'n
vier man. Eén aan de zaag, één
hout aanslepen, één gehakt hout in
zakken doen en één om ze in de
garage te zetten. Een heel fabriekje
dus. Mijn taak was het, koste wat
kost, te zorgen dat er genoeg hout
was voor de bussen. Die mochten
niet stilstaan en moesten op tijd
vertrekken. Toch liep het na een
goede start niet zo best. Het bleek
dat het hout voor de ene bus te
vochtig en voor de andere bus te
droog was. Het hout moest meestal gedroogd worden. Ik kreeg een
twaalfpersoons busje tot mijn
beschikking om het hout in zakken weg te brengen naar diverse
bakkerijen in de stad, waar het
tegen vergoeding op de ovens
gedroogd mocht worden. Daar lag
het in een dikke laag stof Ik vond
er ook weleens een brood. Keihard
en van droogte de helft kleiner.
Toch aten we het op. Maar ook
nadat het hout gedroogd was bleef
het sukkelen. Ik stelde toen voor,
om een wand aan te wijzen en daar
de nummerborden van de wagens
aan te brengen. Dan zou ik zorgen
dat iedere bus het goede hout
kreeg. Niet te hard en niet te
droog. Welnu, dat werkte. Ik stond
elke zak met mijn handen te
wegen en zette die bij de nummerborden. Het draaide als een lier. Er
kwam eens een chauffeur binnen
die zei: "Piet, gooi er even een paar
zakken hout in, want ik moet zo
weer weg."
Ik klom de generator op, deed de
klep open en gooide er een zak
hout in. Een grote steekvlam
schoot in mijn gezicht! Mijn gezicht was vuurrood. Mijn wenkbrauwen en oogharen waren weg.
Zelfs mij hoofdhaar was geschroeid.
Het was op 5 mei zaterdagochtend.
Eindelijk! De bevrijding! Ik kon
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OORLOGSLIEDJE ANNO 1943
Van de heer Jaap Zuiker ontvingen wij de tekst van een liedje dat
betrekking heeft op het oorlogsjaar 1943. Het gaat over het
gedwongen graven van een gleuf
voor een kabel van Hoorn naar
Alkmaar. De heer Zuiker schrijft
hierover: 'Een sjouwersman en
een kantoorchef stonden door
elkaar. Het was n.l. zo dat als je
werkloos was, er niet werd gekeken naar je functie in de maatschappij. Je kreeg een schop in je
handen en dan kon je aan de
gang. Wilde je niet, dan kreeg je
geen uitkering meer of je kon
naar Duitsland om daar te werken. Die kabel moest gegraven
worden in opdracht van de
Duitse Wehrmacht'.
Bij wat voor gelegenheden dit
liedje gezongen werd, is niet
geheel duidelijk. Het zal in ieder
geval wel na 5 mei 1945 geweest
zijn, want de tekst zou de bezetter
waarschijnlijk niet plezierig in de
oren hebben geklonken.

me niet meer langer goedhouden,
knielde neer en begon huilend te
bidden. De volgende dagen vlogen
vliegtuigen heel laag over en gooiden pakketten met levensmiddelen
naar beneden. De Duitsers waren
bij ons nog niet weg. Die werden
geïnterneerd in 'Het Park'.
's Middags liepen ze in de tuin die
aan ons tuintje grensde. Ik pakte
een trapje en keek naar de Duitsers
die daar rondliepen. Eén van die
Duitsers zag mij en kwam naar me
toe. Hij gaf me een half brood, dat
ik graag aanpakte. De ondergrondse, of toen eigenlijk al niet meer,
zat aan de overkant van de steeg in
de katholieke jongensschool. Als ze
's middags klaar met eten waren
ging ik er heen met een pannetje.

Wijze: 'Ketelbinkie':
Wij moesten aan de kabel graven,
Vanaf Piet Wilg langs de dijk,
Voorbij Jan Naber en de Hulk,
Tot in Avenhorn bij Cor Kwadijk.
Zo staan we aan de dijk te graven,
Er staat van alles door elkaar,
Een sjouwerman en een kantoorchef,
Ze maken saam een putje klaar.
Een ambtenaar van de PTT
(Puttutte),
Staat huiverend in zijn leren jas,
Een lekker sjekkie van zijn jongens,
Dat brengt hem zo weer in zijn
sas.
En als zij daar zo staan te graven,
Dan is hij blij, een kind gelijk,
Dan is hij best met ons tevreden,
De kabelgravers aan de dijk.

Ik kreeg het vol met grauwe erwten terug.
Op het Grote Noord was het zeer
druk De aanleiding daartoe was de
arrestatie van de NSB-ers. Ze werden naar de Rode Steen gebracht.
Met hun handen geboeid liepen ze
door het joelende volk heen. Ik zag
dat hier en daar een gevangene een
schop of een klap opliep. Soms
moest de politie, zo te zien met
tegenzin, optreden om het morrende volk op afstand te houden.
Een paar vrouwen moesten zo
nodig kaal geschoren worden
omdat ze met Duitsers verhoudingen hadden gehad. Maar we waren
vrij en voelden ons vrij. Een hele
opluchting na vijflange jaren!

Lezers schrijven

Geachte redactie,
Hierbij ingesloten een fotootje van
mijn grootmoeder, opoe Appelman, een rasechte Horinese van de
oude tijd. Ze woonde in de Peperstraat op nummer 7 en ze stierf
daar in 1935 in haar stoel met
Polly, haar hondje, op haar schoot.
Haar naam voor haar trouwen was
Maria van Harlingen. Zij was
weduwe. Haar man, onze opa
Appelman, had op de gasfabriek
aan het Gerritsland gewerkt. Hij
werd ervan verdacht een zak kolen
(antraciet) te hebben gestolen,
maar omdat hij zo eerlijk was, kon
hij dat niet verkroppen. Het zat
hem zo dwars dat hij zichzelf verdronk in de waterput achter hun
huis. Later bleek dat één van zijn
collega's die zak met kolen gestolen had.
Opoe bleef achter met vier dochters en één zoon. Alleen moest ze
voor ze zorgen en ze grootbrengen.
Ze kreeg een klein pensioentje en
moest het voor de rest zelf maar
zien te redden. En dat deed ze dan
ook wel. Ze was goed in handwerken, zoals naaien, breien en haakwerk. Ze maakte niet alleen haar
eigen kleding, maar ook die voor
de kinderen. Voor anderen haakte
ze gordijnen op maat en daar verdiende ze dan iets mee. Voor de
visserlui boette ze netten, maar dat
moest in het 'achteruitje' gedaan
worden, want meestal kwamen die
netten juist van het Taanhuis en ze
stonken dan een uur in de wind.
Ook verkocht ze aan haar voordeur 'stoofjeskooltjes'. Dat was een
zakje met antraciet of een ander
soort kool, waarmee oudere men sen hun voeten konden verwarmen.

den met als resultaat twee minder
gelukkige nonnen. Als hij de vraag
zou hebben gesteld waarom deze
nonnen de sinaasappel wilde hebben had hij geweten dat de ene
non de schil zou willen gebruiken
om een sinaasappel-cake te bakken, en de andere non wilde het
vruchtvlees om lekker een stukje
fruit te eten.

± 1930: De moeder van Wim Bongers, opoe
Appelman, in de deuropening van Peperstraat 7.

Zelf heb ik mijn grootmoeder niet
gekend. Ik was twee jaar oud, toen
ze stierf Wat hier boven staat, vertelde mijn moeder aan ons en ook
aan mijn broer die zes jaar ouder is
dan ik.

Donderdagavond j.l. heb ik een
aantal keren aan bovengenoemd
verhaaltje moeten denken. Luisterend naar het debat over de stellingen werd er m.i. teveel geargu menteerd over de eigen positie,
dan dat er werd aangestuurd op
mogelijkheden in het belang van
beide partijen. Dit werd vervolgens
geaccentueerd door aanwezigen
voor of tegen te laten stemmen.
Bijzonder jammer, omdat er naar
mijn idee, en dit geldt voor de drie
stellingen, meer gemeenschappelijke - dan tegengestelde belangen
Zijn.

Een paar voorbeelden;
Wim Bongers
1625 Alexander Drive, Bathurst,
N.B., E2A 3R3, Canada.

Vereniging Oud Hoorn,
Allereerst wil ik u complimenteren met uw initiatief 'Discussie in
Het Park'. Dit draagt m.i. zeker bij
tot het nadenken over de toekomst
van monumentaal Hoorn.
Daarnaast wil ik graag onderstaan de reactie geven:
Kent u het verhaal van de (slechte)
onderhandelaar die één sinaasappel moest verdelen onder twee
nonnen?
Hij sneed de sinaasappel doormid-

Stelling 1. De openbare ruimte is vol
Het betoog van Hans Stuifbergen
ging veel meer over het opruimen
van de troep, dan over een 'volle'
ruimte. Jan Rietvink was het hier
mee eens, en waarschijnlijk de
meeste aanwezigen.
Jan Rietvink opperde het idee om
alle reclameborden weg te halen
om je op deze wijze als stad Hoorn
te onderscheiden van andere steden. Ik schat in dat Hans Stuifbergen het hier niet mee oneens is.
Voor de profilering van Hoorn en
daarmee voor de toekomstige leefbaarheid van de stad kan dit idee
wellicht in het collectieve belang
Zijn.
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Stelling 2. Het winkelgebied moet kleiner
Dit onderwerp is veel te complex
om zonder specifieke kennis te
worden besproken. Uit diverse
detailhandelsonderzoeken blijkt in
ieder geval dat de aantrekkingskracht en de levendigheid van een
stad wordt bepaald door een mix
van verschillende soorten voorzieningen. D.w.z. er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen
dagelijks, doelgericht en recreatief
winkelen, rekening houdende met
de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Bij een nadere integrale
analyse hiervan zullen Ton van
Weel en Eddy Boom, denk ik, tot
de ontdekking komen dat hun

Expositie: 'Uit het Rijke
Hoornse Roomse Leven' in de
Koepelkerk, Grote Noord

HOORN - De liturgische kledingkast van de Cyriacuskerk biedt een
schat aan mooie bewerkte kazuifels.
Ze maken onderdeel uit van de
tentoonstelling 'Uit het Rijke
Hoornse Roomse Leven' die tot en
met 11 september in de Hoornse
Koepelkerk te zien is.
De expositie belicht het kerkelijk
leven in Katholiek Hoorn. Medewerking wordt verleend door het
Westfries Museum en het Museum
het Catharijne Convent in Utrecht.
Onder de voorwerpen die getoond
worden zijn foto's, boeken, vaandels
van de diverse katholieke verenigingen en tal van andere zaken die
bij menigeen herinneringen van
weleer zullen oproepen. Zoals
voorwerpen die een katholiek volgens de Parochiegids van 1953 in
huis hoorde te hebben: een heilig
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meningen eerder in elkaars verlengde liggen dan dat er sprake is
van een tegenstelling.

Stelling 3. Laat het Oostereiland met
rust
Het pleidooi van Ger Dallinga was
vooral gericht op het in stand houden van de 'contouren' van het
Oostereiland. Is het onmogelijk
om de contouren in stand te houden en er toch een functionele
bestemming van te maken zoals
Harry van Lunteren wil? Ik ben
ervan overtuigd dat met enige creativiteit het Oostereiland een
prachtige bestemming kan krijgen
zonder het monumentale karakter
aan te tasten en zonder significan -

hartbeeld, Mariabeeld, kruisbeeld
en een wijwaterbakje met een
palmtakje erboven.
Met de liturgische kleding die langs
de wanden van de kerk wordt uitgehangen. wordt zoveel mogelijk
het kerkelijke jaar uitgebeeld.
Iedere periode heeft een bepaalde
kleur. In de vastentijd is de kleding
van de priester paars, in de paastijd
wit en in de pinkstertijd rood.
Tijdens een rouwmis was zij zwart.
Op beide Open Monumenten dagen, op 9 en 10 september, wordt
getoond hoe de liturgische kleding
wordt gedragen, uit welke onderdelen zij bestaat, van wat voor materiaal zij is gemaakt en wordt toelichting gegeven over de betekenis
ervan.

te impact op de infrastructuur.
Kortom: een debat/discussie helpt
om inzichten te vergroten en stimuleert het meedenken. Maar om
zowel op de korte als op de lange
termijn verbeteringen te realiseren, en hierover richting belanghebbenden een advies uit te brengen, lijkt het mij zinvoller om de
gemeenschappelijke belangen te
inventariseren dan een positie m
te nemen middels een voor- of
tegenstem.
Immers, weet iedereen nu precies
waarvoor of waartegen hij/zij heeft
gestemd? Ik niet!
Met vriendelijke groet,
Joop van Hillo

vanaf 1300 tot heden van de hand
van pastor Gerard Weel gepresen teerd.
De tentoonstelling is elke zondagmiddag geopend van 12.30 tot 16.00
uur. Ook tijdens de woensdagmarkten, van 6 juli tot en met 24
augustus, tussen 10.30 en 16.30 uur,
behalve tijdens de lunchconcerten
van 13.00 tot 13.30 uur.
Tijdens de tentoonstelling wordt
een nieuwe DVD te koop aangeboden over de bouw en de geschiedenis van de Koepelkerk. Dit beeldverhaal is samengesteld door
J. Dinjens.
Tegelijkertijd is in het Westfries
Museum een expositie van Hoorns
kerkzilver te zien, waaronder
monstransen, kelken en ampullen.

De tentoonstelling is op 12 juni
geopend door de Hoornse wethou - Meer informatie is verkrijgbaar bij
der Roger Tonnaer. Toen werd ook Jan Piet van der Knaap van het
het geïllustreerde boek over de Actiecomité van de Koepelkerk,
geschiedenis van katholiek Hoorn 0229-215051.

Boter, kaas en eieren
H. ter Hofstede-de Hart

Mijn grootvader van moeders
zijde, Jb. Baart (1864-1931) was
kaashandelaar en had een winkel
in de Kerksteeg no. 12, tegenwoordig Lange Kerkstraat geheten. Er is
nu een zaak in grafartikelen in
gevestigd en daarvoor lange tijd
een stoffenzaak. Hij verkocht er
boter, kaas en eieren en niet meer
dan dat. De kazen stonden op hou ten rekken tegen de muur achter
de toonbank, Edammertjes, maar
ook rode kazen, zogenaamde com missiekaasjes. Op de toonbank
twee grote Goudse kazen op
elkaar, die aangesneden werden
met een groot kromgebogen mes
met aan beide kanten een houten
heft, zodat je met je hele gewicht
kracht kon zetten, een soort krom zwaard. Goudse, Edammer, Leidse
kaas, meer assortiment was er niet.
De eieren lagen in een glazen stolp
voor het winkelraam. Met voorzichtige vingers haalde mijn grootmoeder er één, twee of drie uit en
deed ze in een puntzakje. Een
enkele keer verkocht ze er 25 tegelijk voor een gulden.
De boter werd bewaard in een
grote houten kuip, een tijn, en er
werd met een geribbelde houten
lepel uitgeschept. Een 'kopje' boter
vroegen de klanten dan! Een kop
was een inhoudsmaat en ongeveer
een pond.
Mijn grootmoeder, die in feite de
winkel dreef, verkocht ook margarine. Van grote vierkante kluiten
werd naar behoefte afgewogen. Ze
kneedde ook 'melange', een mengsel van boter en margarine en
uiteraard goedkoper dan echte
boter. Warenwet en keuringsdienst
stonden nog in de kinderschoenen!
Ik herinner me nog precies hoe het
huis eruit zag. De woonkamer lag

groot. Hier en daar zullen vast nog
wel mensen zijn, die in het bezit
zijn van één van zijn schilderstukjes.

Landbouwfeesten 1923. Lange Kerkstraat,
toen Kerksteeg geheten. Rechts kaashandelaar]. Baart. Bron: "Kent u ze nog de
Hoornsen".

achter de winkel, gescheiden door
glazen deuren, waarop een prachtige, geëtste tekening van gestileerde vogels en bloemen aangebracht
was. Veel later besefte ik dat die
stijl Jugendstil heette. In de vrij
donkere kamer hing een gaslamp
met een rand van kleine kraaltjes
en prominent aan de wand een
kopie van 'de molen van Ruysdael',
geschilderd door mijn opa. Mijn
grootvader was nl. een zondagsschilder en... hij deed aan klanten binding. Bij elk Edammertje, 95
cent, gaf hij de klant een bonnetje
en veertig bonnetjes gaven recht
op een schilderstukje. Die waren
zeer geliefd. Hij schilderde stadsgezichten van Hoorn, Oosterpoort,
Hoofdtoren, Slapershaven, maar
ook stillevens en kopieën van
'oude meesters'. Zijn productie was

Achter de kamer lag de keuken
met koperen pomp boven een
gootsteentje. Via een plaatsje
kwam je in het kaaspakhuis. Ook
daarin stonden de kazen op houten
rekken. In het midden een kaasslijpmachine, die in beweging
gebracht werd door aan een wiel te
draaien. De kaas werd tegen de
slijpsteen gehouden (of was het een
mes?) en zodoende ontdaan van de
onmogelijke buitenkant. Conserveringsmiddelen om schimmel
enz. te voorkomen, werden niet
toegepast. Mijn zusje, vijf jaar
ouder dan ik - ik zal toen een jaar
of vijf, zes geweest zijn - moest
vaak aan het wiel draaien. Ze heeft
er haar leven lang een afkeer van
kaas aan overgehouden.
Het pakhuisje had een uitgang
naar het Glop, een zij steegje van de
Kerksteeg. Boven het pakhuis
bevond zich een zoldertje, waar
mijn opa placht te schilderen. Daar
werd hij in 1931 dood aangetroffen
achter zijn schildersezel.
Twee zoons van hem schilderen
ook: Cor Baart en Jaap Baart. Een
andere zoon werd tekenaar bij de
gemeente Amsterdam. CTan Baart)
Het leuke is dat ook een paar van
zijn klein- en achterkleinkinderen
niet onverdienstelijk tekenen en
schilderen. Helaas heb ik dat talent
niet meegekregen!
Ik ben wel nieuwsgierig of er nog
mensen zijn, die in het bezit zijn
van een schilderstukje van mijn
grootvader Jb. Baart. Graag reacties
naar: H. ter Hofstede-de Hart,
Bolwerk 53, 1628 KZ Hoorn, tel.
0229-214799.
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Mede gebaseerd op informatie vanuit de
Gemeentelijke Monumentencommissie,
uit de Welstandscommissie en uit de werkgroep Micromilieu.
1juni2005
De stad (gemeente/Intermaris) heeft
plannen om boven de volgende win kels woningen te realiseren: de
Schoenenreus aan de Gouw (6 stuks),
de -passage Blauwe Steen, de voormalige VSB-bank, de winkelpanden van
Stumpel (Grote Noord 83/85), Etos
(Grote Noord 132/134), Douglas
(hoek Grote Noord/Nieuwsteeg) en
het V&D-pand aan het Nieuwe
Noord.
Oud Hoorn heeft de versterking van
de woonfunctie van de binnenstad
altijd toegejuicht.

realiseren door de Stichting Stadsherstel Hoorn.
Wie gaat het duivenvoerverbod handhaven en op welke wijze?

Achterom 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770,
in verval.

Achterom 82
(rijksmonument)
Monumentenvergunning
aangevraagd voor "Hoekpand hoek Gortsteeg.
Groot tuinhuis met verdieping".

Achterom 95
(rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen
belegd schilddak, windvaan met paarden op de nok (stalhouderij). Pand
verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.

Abbingstraat 20
Achter op 't Zand 48
Plan voor bouwen woning.

Plan voor realisering nokverhoging/
dakopbouw

Achter de Vest 58 Onder de Boompjes 22 Pakhuisstraat 1 t/m 7
(rijksmonumenten)
Ingrijpende
restauratie
gestart.
Herbestemming voormalig VOCpakhuis ten behoeve van ACTA
(Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) en Oud Hoorn, te
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Achter op 't Zand 48, derde huis van links.

Achterstraat 2 Doelengebouw
(rijksmonument)
Planologische vrijstelling verleend
voor het plaatsen van een fietsenstalling
Ook de monumentenvergunning 1s
verleend.

Achterstraat 17 en 41
Herziening Globaal Bestemmingsplan
Binnenstad in voorbereiding. Gemeente wil meewerken aan de bouw
van acht woningen op de locaties
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 de smalle en kwetsbare Achterstraat. Oud
Hoorn heeft aanhoudend gepleit voor
twee bouwlagen met een schuine
kap of een terugliggende derde
bouwlaag.
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Appelhaven

Blauwe Berg

Dorpsstraat 143 - Zwaag

B&W hebben voorgesteld om bij
wijze van proef in de zomerseizoenen
van 2005 en 2006 de exploitatie van
een terrasboot toe te staan. Een en
ander na constructief overleg, onder
andere met Oud Hoorn (zie pag. 82).

Bouw Regionaal Historisch Centrum
vordert. Niets lijkt de bouw van de
ijsbaan meer in de weg te staan.

Telt u mee? Twee telefooncellen, een
halfronde zitbank, twee papierbakken, een plakplaats, een parkeerautomaat, een paal met daaraan een oogstrelende klok, een lantaarnpaal. Een
tiental bij elkaar geraapte objecten,
met gevoel voor stijl losjes de openbare ruimte in gestrooid.

Hoornse gemeenteraad blaast het zeer
omstreden plan voor een appartementengebouw met 24 appartementen 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. Kans op succes is aanwezig. De monumentencommissie heeft op 12 mei positief
geadviseerd. Het college heeft het
advies overgenomen.
Oud Hoorn heeft al eerder haar
bedenkingen geuit tegen grootschalige ontwikkelingen aan de lintbebouwmg.

Dorpsstraat - Zwaag

Draafsingel

De volgende panden zijn gemeentelijk monument geworden: de
nummers 39, 103, 111, 220, 240, 253
en 304.

Oud Hoorn heeft het gemeentebestuur verzocht de totale gevelwand te
willen beschermen. Start gemaakt met
de beschrijvingen, inclusief positieve

Commissie Stadsontwikkeling keurt
aanleg van giga-dubbel-rotonde in de
bocht nabij het Missiehuis goed.

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

Baanstraat 13 t/m 31
Enig onderzoek door Oud H oorn
leert dat het oudste sociale woningbouwcomplexj e van de stad het bijna
anderhalve eeuw onbeschermd heeft
volgehouden aan deze voormalige
lijnbaan.
Oud H oorn pleit nu voor plaatsing
op de gemeentelijke monumenten lijst.

Dal/hoek Veemarkt

Bangert-Oosterpolder
De Raad van State heeft een streep
gehaald door het bestemmingsplan
voor dit gebied.
Inmiddels zij n wel de eerste bouwactiviteiten begonnen.

Bangert 15
(gemeentelijk monument)
Monumentenvergunning
vraagd.

aange -

Bierkade - Museum van
de Twintigste Eeuw
Museum wil graag een drijvend terras
voor de deur. Oud Hoorn heeft oplos singsgericht gereageerd op de eerste
ideeën van het college van B & W Zie
verder de rubriek: Van de bestuurstafel.

Bij wijze van proef komt er een terrasboot voor het museum van de Twintigste Eeuw te
liggen.
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monumentale status dient in ieder
geval de ongeschonden staat van het
exterieur te waarborgen. Dakkapellen
sieren de eerste ontwerpen.
Oud Hoorn verzet zich tegen verhuizing van het orgel naar buiten de stad.
De zaak dient 2 juni voor de rechtbank.

Gedempte Appelhaven 7
(rijkmonument)
"Huis met van top beroofde gevel, gedragen
door gesneden puibalk, XV111. In het fries
drie gevelstenen" , zie HOORN, HUIZEN, STRATEN, MENSEN.
Monumentenvergunning verleend
voor plaatsen van dakramen.
Drieboomlaan 16-18

Gedempte Turfhaven 38
(beeld bepalend)
adviezen van de monumentencom miss te.

Plan voor wijzigen luifel.

Gedempte Turfhaven 40
Draafsingel/Eikstraat
Bouwvergunning aangevraagd voor
bouwen van een woongebouw met
51 appartementen Residence Eikstaete (?!), 4 vrijstaande woningen en
verbouwen kerk (zie Eikstraat 1) tot
7 wooneenheden.

Draafsingel 57-59
De eigenaar is van plan de boerderij
Meta en de villa Schermeroord tot
woningen terug te brengen met
handhaving van de monumentale
waarden.
Geclausuleerde sloopvergunning verleend. Onderzoek heeft niet geleid tot
het vinden van restanten van oude
touwslagerij/lijnbaan.

Gedempte Tutjhaven 40

Plan voor wijzigen luifel gerealiseerd.

Glop 5
Gedempte Appelhaven 7

Drieboomlaan 16-18
Plan voor samenvoeging van deze
twee panden.

Drieboomlaan 202-208/234280 en Liornestraat 2-12/13-23
(gemeentelijk monument)
Groot onderhoud door Intermaris
vordert; monumentenvergunning
aangevraagd.
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Eikstraat 1
(gemeentelijk monument)
Monumentenvergunning
aangevraagd. H et kerkgebouw dateert uit
1933-'34 en is in de stijl van de late
Amsterdamse School ontworpen door
de Hilversumse architect C. Trappenburg (o.a. raadhuis Opperdoes). De

Oud Hoorn juicht particulier initiatief te komen tot restauratie van harte
toe.

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

de atletiekbaan opvullen. Oud Hoorn
houdt de vinger aan de pols. Diverse
gegadigden hebben zich aangeboden.

Grote Oost 55
(rijksmonument)
Monumentenvergunning verleend
voor het opsplitsen van de woning in
twee woningen met één winkel.

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

Grote Oost 68
(rijksmonument)

Gravenstraat 2-4

Gravenstraat 2-4
Plan voor samenvoegen en verbouwen twee panden tot woning en
magazijn.

Grote Havensteeg voorheen De Boot
Markant pand met veel aansprekende
elementen lijkt in verval.
Kan de Stichting Stadsherstel hier
niets mee?
Met de herinrichting - sober en doelmatig - is onlangs een begin gemaakt.
Ook de Kleine Havensteeg komt aan
de beurt.

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

Grote Noord 14
(beeldbepalend)
Plan voor plaatsen van twee airco- en
één afzuiginstallatie.

Grote Noord 16
(beeldbepalend)
Sloopvergunning verleend voor slopen aanbouw, berging, twee schoorstenen en strippenwinkel.

Grote Noord 85/
Achterom 82
(rijksmonument)
Monumentenvergunning
aangevraagd. De gevel is 13e eeuws van oorsprong.
"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.

"Laat 18e, vroeg 19e eeuws pand met rechte kroonlijst en dakkapel; schoorsteen
boven voorste dakschild. Roeden in de
vensters en bovenlicht", HOORN,
HUIZEN, STRATEN, MENSEN.
Plan voor uitbreiden en verbouwen
monument

Hoofd
Wanneer begint de gemeente Hoorn
met de versobering van deze historische 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 -

Grote Noord 92-94
(beeldbepalend)
Plan voor wijzigen voorgevel en verbouwen pand.

Grote Oost
Tamelijk recente herinrichting moet
worden aangepast nu ook het deel
Rode Steen - Wijdebrugsteeg niet
voor het verkeer wordt afgesloten.

Grote Oost 28 beeldbepalend
De verkoop van het voormalig onderkomen van het postkantoor met zijn
zeer karakteristieke voorgevel moet
een deel van het - financiële - gat van

Grote Oost 68
73

menten. Er is dringend behoefte aan
een beleidsplan voor het behoud van
een plek voor historische schepen in
de havens.

Jeudje
Historisch merkteken aangebracht in
de bakstenen noordelijke walkant:
tekst van Sebastiaan Centen uit de 4e
druk van de Kroniek van Velius:
"Wanneer de drie gemelde torens, die
op de Jode-buurt gestaan hebben, zijn
weggebroken, is my niet gebleken".
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk heeft de samenwerking tussen
Intermaris, Stichting Het Jeudj e, Oud
Hoorn en kunstenares Daniëlle van
Zuylen tot dit resultaat geleid.

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

Kleine Noord 43-45/
Dubbele Buurt 38-42,
beeldbepalend
Planologische vrijstelling aangevraagd
voor het verbouwen van de panden

Kleine Oost
Kleine Noord 1
Pand heeft status van gemeentelijk
monument verkregen.

Scheepswerf-bestemming is gered.
Loods op de voormalige Drostewerf
behoudt een watersportfunctie.
Saltopanden zijn in de verkoop
gegaan.

Koepoortsweg 2
M onumentenvergunning verleend
voor het voegen van de gevels.

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

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.
Commissie reageert in het openbaar
afwijzend.

Korenmarkt 5
D e schoorsteen van de vroegere
fabriek van verduurzaamde kaas 'De
Discus' is gesloopt. Oud Hoorn heeft
één bijzondere baksteen als relict in
bewaring genomen.

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
het huidige gebouw, de vroegere
Marijkeschool. Ook in onze reactie op
het bestemmingsplan 'De Lanen' hebben 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 verwaarloosd 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.
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Leliestraat 5
Kleine Noord 1
Koepoortsweg 2

Wie heeft er de langste adem?
Gemeenteraad draagt de architect op

Oostereiland

Nieuwstraat 12-14

Oostereiland

Liornestraat

De Monumentencommissie adviseerde het terugbrengen van de oorspronkelijke bakstenen onderpui met haar
karakteristieke details. Dat gebeurt
nu.

Voor aantasting van het gemeentelijk
monument van het voormalige TSHgebouw moet worden gevreesd.

Panden worden omgebouwd tot winkelruimte en bovenwoning.

De gemeente Hoorn overlegt op dit
moment met de Rijksgebouwendienst
over verschillende herinrichtingsmogelijkheden waarbij de huidige opstallen intact blijven. Oud Hoorn
vraagt zich af of de gemeente wel
moet inzetten op verwerving van het
eiland. Eerst het bereikbaarheidsprobleem op een aanvaardbare wijze
oplossen alstublieft. Gemeentebestuur
wil aanlegsteiger voor salonschepen. Is
elke brugverbinding tussen Visserseiland en Oostereiland verwerpelijk?
De toekomst was onderwerp van discussie tijdens de z.g. Binnenstadsavond.
Monumentenvergunning
aangevraagd voor het plaatsen van een steiger.

in overleg te treden met de buurtbewoners. Nog geen bouwvergunning
verleend. Ogenschijnlijk weinig schot
in de zaak.

Munnickenveld

Nieuwstraat/Wisselstraat

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
stadsdeeltje. De parkeeroplossingen
liggen om de hoek!

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

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

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

Begin negentiger jaren van de vorige
eeuw zijn twaalf monumentale stenen
poortjes gerestaureerd. Na 10 jaar
krijgen de poortjes opnieuw een
onderhoudsbeurt.

Noorderplantsoen
Oud Hoorns idee te komen tot een
blijvend aandenken aan de heer J.C.
Kerkmeijer (oprichter van de vereniging in 1917) in het plantsoen ondervindt weinig bijval. Idee gaat in de ijskast.

Oosterkerk
(rijksmonument)
De bonte knaagkever heeft weer toegeslagen, herstel kost tonnen. Ook in
de toren van de N.H.-kerk te Blokker
en in de Noorderkerk is dit oude
venijn weer gesignaleerd.
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plaatsen naar Ottobrug: "Er moet
wel zo'n bord zijn, anders kan er
niet opgetreden worden tegen
plakkers".

Oude Doelenkade 55
Het aangepaste bouwplan is praktisch
gerealiseerd.

Oude Doelenkade
O ttobrug is hard toe aan opknapbeurt.

Pakhuisstraat

Oude Doelenkade 9

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

Oude Doelenkade 9
Plan voor uitbreiding woning.

De gemeente Hoorn heeft het vroegere VOC-peperpakhuis aan de Stichting Stadsherstel Hoorn overgedragen.
De muur aan de westzijde is fraai verweerd maar ook bijzonder slecht.
Stichting 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 'uitruil-variant'. Overleg met de gemeente Hoorn over compensatie voor de 2e
en 3e verdieping verloopt traag.
Wethouder zegde ooit initiatief daartoe toe.

Oude Doelenkade 27
De restauratie is op een oor na gevild.
Eigenaar Bakker tijdens de najaarsledenvergadering 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 ernstig verstoord
door een combinatie van obstakels
voor de deur. Zijn er nou geen andere
locaties te vinden voor deze concen tratie van ellende?
De werkgroep Micromilieu meldt:
• ANWB-bord is een oude toezeggmg.
• De afvalcontainers (ondergronds)
en de stroomkast ten behoeve van
schepen moeten een plaats hebben.
• Aanplakbord is mogelijk te ver-
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Ramen35

Provinciale weg
Bouw nieuw Regionaal Historisch
Centrum gestart.
Met toepassing van artikel 19 lid 1 van
de WRO is vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de realisering
van een semi-overdekte kunstijsbaan
met bijbehorende 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 aangevraagd
voor oorspronkelijk tweelingpand met
gevelsteen: IN D IE RO HAEN.

Ramen 35
(rijksmonument}
"Midden 18e eeuws pand met twee verdiepingen. Deuromlijsting met rococo-snijwerk; consoles op de gootlijst" .
Vier appartementen gerealiseerd met
behoud van de originele houten constructie.

Ris dam
Op 1 februari 2005 heeft de Hoornse
gemeenteraad het bestemmings -

plan 'Risdam 2004' gewijzigd vastgesteld.

Rode Steen
Nieuwbouw op plaats voormalige
Winstonbioscoop eindelijk gestart.
Poging tot auto-vrij maken van dit
'plein van de conflicterende belangen'
vooralsnog niet geslaagd. Leidt het
brede overleg met alle betrokkenen
tot een nieuw model?

Slapershaven
Van overtuinen, parkeerplaatsplannen
naar openbaar groen. Wat is er van de
unieke overtuinen overgebleven?
Bewoner en Oud Hoornlid R. Bruijne
pleit voor een historisch onderzoek
naar de bewoning in de haven(s) van
Hoorn. "Waarschijnlijk is bewoning
in de haven al zo oud als de haven
zelf". Een goede suggestie, vinden wij.
Wie pakt de handschoen op?

Stationsgebied
Gemeentebestuur deinst terug voor
de hoge verplaatsingskosten van het
busstation naar de noordzij de. Busmaatschappij en provincie NoordHolland 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.

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

De veemarkt mag dan digitaal zijn
gegaan, dat is toch geen reden om de
Hoornse Veemarkt 's avonds maar
zeer ten dele historisch te verlichten.

Veemarkt 20
Ondergevel van voormalige binnenstadsgarage ontdaan van afschuwelijk
oranje.

Wabenstraat
Het complex van het Streekziekenhuis is gesloopt ten behoeve
van de bouw van een nieuw woongebied: de Streektuinen. H et plan
bestaat uit circa 300 woningen en
appartementen. Realisering anno
2007.

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 bescherming van lint, open ruimten daarlangs en de karakteristieke bebouwing. Laat het Beeldkwaliteitsplan
maatgevend blijven.

Weeshuiscomplex
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 condities - het complex alsnog kan verwerven. St. Stadsherstel lijkt de slag met
Intermaris te verliezen. Oud Hoorn
houdt haar hart vast voor de monumentale toekomst van dit unieke
complex met binnentuin, inclusief de
Mariakapel. Raad stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar de kademuren: restauratie of nieuwbouw?

Westerblokker kerkgebouw Heilige
Aartsengel Michaël
Oorspronkelijk kerkgebouw met gotische en neo-classicistische elementen reeds lange tijd in gebruik als
tapijthal. Gebouw dateert uit 1853 en

is ontworpen door de Leidse architect
Th. Molkenboer (1796-1863). Plan om
pand op de gemeentelijke monumen tenlijst te plaatsen. Gemeente heeft
een P.M.post op de begroting opgenomen.

Westerblokker
De panden met de nummers 17 en 30
zijn gemeentelijk monument geworden.

Westerdijk 47A
Solitair karakteristiek pand met plat
dak (nog steeds!) wacht op de ontwikkelingen op het terrein van de oude
schouwburg. Opgravingen aldaar
hebben nieuw informatie opgeleverd
over oude dijk- en slotenverloop.
Interessante lezing tijdens de voorjaarsledenvergadering over dit onderwerp.
Bestemming oud schouwburgterrein
onzeker. Supermarktketen verzoekt
om vestigingsplaats. Oud Hoorn
vreest de verkeersaantrekkende werking die daarvan uitgaat. Gelden de
gemeentelijke uitgangspunten nog
steeds?

Wisselstraat 8
(rijksmonument}
Monumentenvergunning
aangevraagd 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 huurpanden zijn acceptabel opgeknapt en vernieuwd.

Op de valreep ontvingen wij het
bericht dat Henk Pieterse, één van
onze vroegere gidsen is overleden.
Wij wensen Annie, zijn vrouw,
veel sterkte toe in deze voor haar
zo moeilijke tijd.
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Men vraagt ons
Henk Saaltink
In het vorige nummer is deze rubriek door Femke Uiterwijk verzorgd. Ik was blij dat
zij deze taak op z ich wilde nemen voor de tijd waarin ik door studie uitgeschakeld
was. Het is ook weleens aardig van een afstand het ingezonden werk te kunnen
bekijken. Femke vroeg van twee klasjes de namen van de leerlingen. Dat waren de
vijfde of zesde klas van de lagere school - nu zeggen we basisschool - in de
Muntstraat en de ULO. De leerlingen zaten in de ULO, omdat hun eigen school
was gevorderd door de Duitse bezetter. De andere opname was een foto van de vierde klas van de ULO op 12 juli 1946, waarschijnlijk op een schoolreis in het stadion
te Amsterdam. Ik heb geen namen van inzenders ontvangen, zodat ik het wat het
passieve deel betreft hierbij moet laten.

Luilak en voetbalclubje
Ik ontving twee nieuwe foto's. De
eerste (foto 1) is gemaakt op de

Foto 1: Luilakoptocht.
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hoek van de Rode Steen en het
Grote Noord. Het is een optocht
ter gelegenheid van Luilak, zoals

dat in N oord -Holland gevierd
werd op zaterdag voor Pinksteren,
met veel lawaai, als we letten op de
blikjes die onder de handkar zijn
opgehangen. De foto komt van de
heer Jan van der Gulik. Op de achterzijde is ook nog geschreven:
'Het bruidspaar was er vroeg bij.
Luilakken 1955'. De naam van niet
één van de kinderen of omstanders
is bekend. Ik ontvang van u graag
de namen van de kinderen en de
toeschouwers
De andere foto (foto 2) is een
opname van een voetbalclub van

Foto 2: Onbekend elftal.
20 juli 1967. Het terrein is onbekend. We zien van links naar
rechts: 1. een weinig apart staande
man in een geblokt shirt, mogelijk
een scheidsrechter: Piet Stam, 2.
een man in een zwart jasje, 3. Joost
Ruitenburg? Doorgaand op de
achterste rij: 4. onbekend, 5. onbekend, 6. Wil Helsloot, van de

Morgenster (een bekend Hoorns
café), 7. Tol? 8. en 9. onbekend, 10.
De Haas?
Op de voorste rij: ll. Ton van
Munster, 12. Gerard Junig, 13. onbekend, 14. Schneiders, 15. Entius,
16. onbekend.
Van u graag de namen van de ove-

rige spelers en het terrein.
Verdwaalt u daarbij niet in een
geschiedenis van de Hoornse voetbalclubs. Het verhaal van het
Hoornse voetbal is al geschreven.
Ik moet een voorbehoud maken
voor een verklaring, die bij de foto
hoort, want deze is niet erg duidelijk.

Draafsingel: beschermd stadsgezicht in de toekomst?
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Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij Vogelpoel
Huub Ursem

In 1911 richtte Leo Vogelpoel, toen
28 jaar oud, een ambachtelijke
steenhouwerij op aan de Westerdijk bij de Gortsteeg. Door de
komst van zware electromotoren
werd het later een electrische
steenhouwerij, hoewel er nog veel
ambachtelijk werk aan te pas
kwam.
Het natuursteen dat gebruikt
werd, was voornamelijk graniet uit
Zweden en Noorwegen, marmer
uit !talie en grijze of blauwe hardsteen uit België, uit Wallonië.
Hoewel in die tijd een reis naar
België nog een hele onderneming
was, werd de hardsteen daar toch
meestal persoonlijk in de groeves
op kwaliteit uitgezocht. Deze steen
werd veruit het meeste verwerkt
en in grote hoeveelheden ingekocht. D e Italiaanse en Scandinavische steensoorten werden ingekocht via een monster.
Aanvankelijk werd de steen per
spoor naar Hoorn vervoerd en ver-

volgens met een kleine gehuurde
vrachtauto van het station Hoorn
naar de werkplaats aan de
Westerdijk gereden.
Door de garage van Westerdijk
nummer 15 werd het materiaal
met behulp van houten rollen en
trollies naar achteren de werkplaats ingesleept.
Een trollie is een kleine handzame
wagen met een groot laadvermogen.
Na de Tweede Wereldoorlog vond
het gehele vervoer per vrachtauto
plaats. Het Hoornse transport
bedrijf 'Groot Internationaal
Transport', destijds gevestigd op de
hoek van de Paardensteeg voerde
dit transport meestal uit.
Ook transportbedrijf PAX uit
Leeuwarden en De Waard uit
Langendijk werden in de '70 -er en
'80-er jaren wel ingeschakeld voor
vervoer, omdat deze firma's
beschikten over luchtgeveerde
opleggers.

Westerdijk 15/ 17. Rechts woning en werkplaats; links hijsinstallatie.
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Een stukje vakmanschap van Leo
Vogelpoel: het oorlogsmunument in
Medemblik aan de Nieuwstraat/Breestraat. Dit monument werd al in 1940 onthuld en toont een in baksteen uitgehouwen
soldaat. Dit naar ontwerp van reserve-luitenant Benninga, in samenwerking met de
toenmalige gemeente-architekt F.]. Ruiter.
Op de plaquette staat de tekst: 'Ter herinnering aan het garnizoen in deJaren 19391940 en zijn gevallenen'.

Wat in de werkplaats gemaakt
werd, kwam voornamelijk terecht
in de bouw, in kerken en op
begraafplaatsen, maar eind j aren
'70 is er ook in opdracht van
een grote baggermaatschappij een
herdenkingssteen geleverd bij het
gereedkomen van een groot project in Koeweit.

De meest gemaakte producten
waren dorpels en neuten (onderstuk van een deurpost), grafstenen
en -zerken en natuurstenen vloeren.
Bijzondere projecten in Hoorn
waren het monument voor de
gevallenen in de Nieuwsteeg, in de
zijgevel van het voormalige stadhuis door Leo Vogelpoel gemaakt
en het gemetselde monument voor
de gevallenen in de Nieuwstraat in
Medemblik, waarbij de soldaat
ook door Leo Vogelpoel gehakt
is (zie illustratie pagina 80).
De gedenksteen in de gevel van het
pand naast cafe 'de Volendammer'
aan de Italiaanse Zeedijk te H oorn,
op de plek waar tot 1955 de Joodse
synagoge heeft gestaan is door
Theo Vogelpoel, de zoon van Leo,
gemaakt alsmede de natuurstenen
aankleding van het interieur van
de voormalige AMRO-bank op de
Rodesteen en de RABO-bank aan
de Veemarkt. Ook het marmerwerk en het altaar in de r.k. kerk
aan de Joh. Poststraat zijn geleverd

Het interieur van de Engelbewaarderskerk aan de Joh. Poststraat. De marmeren vloer en het
altaar werden ook vervaardigd door Theo Vogelpoel. Rechts pastor Weel tijdens de inzegening
van een huwelijk.

door Theo Vogelpoel, evenals de
aankleding van de kapel behorend
bij 'Dijk en Duin', het voormalige
bezinningscentrum aan het eind
van de Eikstraat.
Het inhakken van letters was tijd-

rovend en zwaar werk, dat grote
concentratie vereiste. De letters
werden eerst met de hand met
potlood op het steen afgetekend en
uitgezet, zodat alles netjes in verhouding stond. Vooral Leo Vogelpoel was heel kritisch op zijn eigen
werk.
Tegenwoordig gaat het met de
computer.
Het plaatsen van de grafstenen op
de kerkhoven hoorde ook bij het
werk. Leo signeerde zijn bijzondere producten door ergens aan de
rechteronderkant met kleine lettertjes zijn naam te hakken.
Hoewel zijn leven in het teken
stond van de eenvoud, was hij ken nelijk trots op zijn werkstukken.
Theo deed niet aan signeren.

De plaquette aan de gevel van Westerdijk 15.

Het bedrijf bestaat niet meer. De
oprichter, Leo Vogelpoel, overleed
in 1952, maar al veel eerder kreeg
hij hulp van zijn zoon Theo, die
het bedrijf tot 1998 draaiende
hield. Dichtbij en verweg is nogal
wat duurzaam werk van de firma
Vogelpoel te zien. Altijd met veel
zorg gemaakt.
81

Van de bestuurstafel
A. G.F. van Weel voorzitter
Ledenvergadering steunt het
bestuur maar noopt tot verdere
actie
De meeste leden hebben waarschijnlijk in de krant gelezen dat
de afgelopen voorjaarsledenvergadering rumoerig is verlopen en
eindigde met een verzoeningsgebaar van de voorzitter aan leden
die zich buiten spel voelen staan.
Aanleiding voor het rumoer was
het voorstel van verontruste leden
om te komen tot een wijziging van
de statuten. De vergadering besloot met grote meerderheid om
de voorgestelde statutenwijziging
niet te behandelen. Ook zou het
bestuur onvoldoende verantwoording afleggen over het gevoerde
beleid. Wat de inhoud van het
voorstel tot statutenwijzigingen
betreft, u bent daarover door middel van een brief (het toegevoegde
agendapunt) voor de vergadering
apart geïnformeerd.
Het verloop van de vergadering is
voor het bestuur aanleiding geweest om zich te beraden, niet in
de laatste plaats over de geuite
onvredegevoelens. Daarbij is de
conclusie getrokken dat de vergadering ongelukkig is verlopen en
dat het bestuur de sfeer tijdens de
vergadering beter had moeten
aanvoelen. Het bestuur kwam tijdens de vergadering in een zeer
ongemakkelijke positie, mede omdat enkele leden zeer fel uithaalden naar de voorzitter in een
poging hem persoonlijk te bescha digen. Een week na de vergadering
heeft een van de woordvoerders
het bestuur schriftelijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Desalniettemin realiseert het bestuur
zich dat het anders had gemoeten.
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De discussie had meer inhoudelijk
moeten worden gevoerd. Oud
Hoorn heeft als vereniging daarvan schade ondervonden. Veel
leden voelen zich bovendien ongemakkelijk indien de sfeer op deze
wijze negatief wordt beïnvloed.
Het bestuur zal zich tot het uiterste inspannen om de huidige problematiek het hoofd te bieden. Het
is echter zo dat daarvoor meer
nodig is dan alleen een constructieve opstelling van het bestuur.
Oud Hoorn is een cultuurhistorische vereniging met zo'n 2000
leden, ruim 100 vrijwilligers en
veel gewaardeerde activiteiten.
Oud Hoorn is vooral een vrijwilligersorganisatie. De vereniging
kent geen betaalde krachten. Het
bestuur bestuurt de vereniging
samen met de leden die in allerlei
geledingen actief zijn. Het functioneert niet boven maar naast de
vrijwilligers in de werkgroepen.
Het bestuur van een dergelijke
organisatie moet dicht bij de leden
functioneren. In dat opzicht is er
een duidelijk verschil met een professionele organisatie. Op sommige momenten wordt van ons als
bestuur zodanig veel verwacht dat
wij niet altijd in staat zijn om op
het juiste tijdstip de juiste oplossingen te bewerkstelligen. De afgelopen ledenvergadering is daarvan
een voorbeeld.
Na het evalueren van deze vergadering heeft het bestuur gezocht
naar acties waarbij de probleempunten aan de orde kunnen
komen en waarbij suggesties aan gedragen kunnen worden die bijdragen tot oplossingen. De gesprekken binnen het bestuur hebben ertoe geleid dat het bestuur de

komende periode drie acties zal
ondernemen:
• in de maanden mei en juni zal
een bestuursvertegenwoordiging, in wisselende samenstelling, spreken met de diverse
werkgroepen (redactie kwartaalblad, gidsen, internet werkgroep, werkgroep beeldbeheer,
huisoverleg, werkgroep micromilieu, bezorgers en anderen).
Het doel van deze gesprekken is
te vernemen welke opvattingen
er leven binnen het actieve
kader ten aanzien van doelstellingen, organisatie en werkwijze. Aansluitend worden de reacties gegroepeerd en besproken
in een vergadering waarvoor
alle vrijwilligers worden uitgenodigd. De bevindingen worden
tenslotte gerapporteerd aan de
ledenvergadering, voorzien van
aanbevelingen.
• het bestuur heeft enkele leden
gevraagd of zij bereid zijn de
organisatie van de vereniging te
bestuderen en om, waar nodig,
met voorstellen te komen tot
verbeteringen. Deze werkgroep
is ook gevraagd om daarbij de
statuten onderwerp van studie
te laten zijn. De werkgroep die
inmiddels van start is gegaan,
bestaat uit de leden Dick Louwman, Gerard Beemsterboer,
Tine Eggers en Fokko de Boer.
De voorstellen van deze werkgroep worden voorgelegd aan
de ledenvergadering.
• op zo kort mogelijke termijn zal
een bestuursdelegatie spreken
met een tweetal woordvoerders
tijdens de ledenvergadering in
een poging om de tegenstellin gen te overbruggen.

Hopelijk kunnen de rapportages en de concrete
voorstellen in de najaarsledenvergadering met de
leden worden besproken.
Indien niet alles tijdig is
afgerond zal het bestuur de
stand van zaken rapporteren, waarna in een volgende
ledenvergadering besluiten
kunnen worden genomen.
Het leek het bestuur goed
om de leden op deze wijze
te informeren. Uitgangspunt blijft dat de Vereniging
Oud Hoorn blijft staan voor
haar doelstellingen en dat
daarbij de hulp van u allen
niet kan worden gemist.
Delft. Komen zulke terrasboten ook in de Appelhaven in Hoorn te liggen?
Proef met drijvende
terrassen in Appelhaven en
aantal leden bereid bij toerbeurt
Bierkade
Uit het persbericht van 12 mei
op zaterdag actief te zijn. Daarom
Tijdens de bestuursvergadering
komt naar voren dat er goed
heeft het bestuur in zijn mei-vervan 13 april hebben de wethouders
geluisterd is naar onze standpunHansen en Helling een uiteenzetgadering, op voorstel van bestuursten. Er is inderdaad gekozen voor
lid Coen Droog, besloten om
ting gegeven over het voorstel om
een zeer terughoudende uitmonbij wijze van proef de komende
stering (zie het Delftse model vooralsnog voor de bezetting van
twee zomerseizoenen de exploitade zaterdag te gaan werken met
foto), een beperkte ligduur en
tie van twee terrasboten toe te
slechts twee boten en geen vlotten.
een z.g. pool.
staan. De Hoornse raad heeft een
In die pool zitten op dit moment
Oud Hoorn kan zich nu vinden in
paar maanden geleden met klem
het voorstel dat alles in zich heeft
Willy Wiggelaar, Gerard Beemsterverzocht om zo'n voorstel.
boer, Dré Ruttenberg en Huub
van een stijlvolle oplossing. Wij
vragen ons wel af of er ook duideTijdens de discussie tussen bestuur
Ursem.
en collegeleden hebben wij noglijkheid bestaat over de uitgangsOverigens heeft het bestuur tijdens
maals verduidelijkt welke punten
punten van de evaluatie over twee
de mei-vergadering de notitie
jaar. Op dit moment kennen wij de
voor Oud Hoorn belangrijk zijn en
blijven. Oud Hoorn is altijd zeer
uitgangspunten over de monitoVrijwilligersbeleid vastgesteld. Na
bevreesd geweest voor het z.g.
het gesprek met de vrijwilligers is
ring van de proef niet.
Volendam-effect: veel gedoe, veel
de oorspronkelijke notitie op een
kleur, veel reclame, uitbundige
aantal onderdelen aangepast. De
Het beheer van het Oost-Indisch
definitieve versie wordt zo spoedig
verlichting, onbeperkte afmeting.
Pakhuis
Toeters en bellen die de historische
mogelijk op de website geplaatst:
Het blijkt niet zo eenvoudig om
en monumentale kwaliteit aantaswww.verenigingoudhoorn.nl
voor het beheer van het Oostten zonder veel toegevoegde waarIndisch Pakhuis gegadigden te vinde, noemden we dat. Geen vlotten
Monumentencommissie
den voor de zaterdag. De dinsdag
of constructies die daarop lijken.
Het college van B&W heeft het
en de donderdag zijn met Willy
Ook geen derde boot bij de Hoge
advies van de commissie om het
Wiggelaar en Henk Halsema goed
Brug. Alleen toestemming voor
pand Dorpsstraat 143 op de monu voorzien maar ondanks de oproep
het zomerseizoen, in de wintermentenlijst te zetten overgenoin het laatste kwartaalblad heeft
maanden dienen de schuiten te
men. Daarmee lijkt het pand gered
zich geen fulltimer voor de zaterzijn weggehaald.
en is een einde gekomen aan een
dag gemeld. Wel is een groeiend
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lange .lijdensweg. Ook heeft de
commissie positief geadviseerd
inzake de plaatsing van het pand
Dorpsstraat 219 op de lijst.
De Oud Hoorn-wens tot plaatsing
van de totale gevelwand van de
Draafsingel krijgt steeds meer vaste
grond (pag. 79). De commissie
heeft ingestemd met de z.g. reden gevende beschrijvingen van de
nummers 43, 44, 45, 48, 52 en 53.
De commissie heeft negatief geadviseerd inzake de afsluiting van de
steeg Arminiaanse Glop naast
rijksmonument Ramen 18. De
steeg is een openbare weg.
De commissie is akkoord gegaan
met de splitsing van rijksmonument Grote Oost 55 waardoor de
oude toestand weer wordt hersteld.
Hoorn 650 jaar stad
Op gemeentelijk niveau is een
organisatiecomité, gesteund door
een Commissie van Aanbeveling,
van start gegaan ter voorbereiding
op de festiviteiten van de viering in
2007. In datzelfde jaar viert de vereniging het heuglijke feit dat zij 90
jaar bestaat.
Intussen is in het bestuur het overleg gestart over de wijze waarop de

Grote Oost 55
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Arminiaanse Glop. Geen poort tussen Ramen 16 en 18?

vereniging aan beide jubilia mede
vorm kan geven.
Vele gedachten gaan over tafel. Eén
daarvan is in ieder geval afgevallen
bij gebrek aan draagvlak: een
standbeeld van Johan C. Kerkmeijer in het Noorderplantsoen.
Een te kostbaar project waarvoor
te weinig handen op elkaar te krijgen zijn. Wel staat nu de uitgave
van de hertaling van de Kroniek
van Velius voor het jubileumjaar
gepland. Alle leden van de redactiecommissie hebben zich verplicht zich tot het uiterste in te
spannen om deze toezegging waar
te maken. Ook de Publicatiestichting Bas Baltus wil de viering
van 650 jaar stad opluisteren met
een bijzondere kleurrijke uitgave:
de Atlas van Hoorn.
Dag van de Architectuur 2005 in
Hoorn
Ieder jaar wordt er landelijk aandacht geschonken aan de moderne
architectuur in ons land. Dat
gebeurt op de Dag van de Architectuur die ook in Hoorn al jaren lang wordt georganiseerd door het
Architectuurcentrum Hoorn. Dit
jaar wordt op zondag 3 juli een
excursie georganiseerd op de fiets.
Tijdens die rondgang worden

moderne gebouwen aangedaan
zoals bijvoorbeeld het Regionaal
Historisch Centrum op de Blauwe
Berg. Aansluitend vindt het traditionele architectuurdiner plaats.
Tijd en plaats worden nog bekend
gemaakt, maak houdt u alvast
ruimte vrij in uw agenda!

Beeldkwaliteitsplan niet in plaats
van structuurplan
De provincie Noord-Holland is
niet van plan aan te sturen op de
vervanging van structuurplannen
of -visies door beeldkwaliteitsplannen. Gedeputeerde Staten willen het gebruik van structuurplannen en structuurvisies juist stimuleren met als onderbouwing een
Beeldkwaliteitsplan (BKP). Het
BKP is een instrument als onderdeel van het wettelijk voorgeschreven planologisch onderzoek. Het
maakt expliciet de cultuurhistorische en landschappelijk consequenties zichtbaar van nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen zoals
die in structuurplannen en -visies
staan. Het BKP is ook niet vrijblijvend. Het maakt onderdeel uit van
de wettelijk voorgeschreven algemene ruimtelijke onderbouwing
bij bestemmingsplannen en artikel
19-procedures.

Kleine Oost 1 zoals het vroeger was
Chiel van der Zel junior
Ons gezin bewoonde Kleine Oost
1 van 1970 tot 1982. De bouwkundige en woongeschiedenis van dit
pand werd reeds in het kwartaalblad van juni 1984 behandeld.
Voordat mijn herinneringen aan
ons verblijf in dit huis verdrongen
worden door triviale reminiscen ties aan armetierige voetbalwedstrijden of de fysionomie van mijn
kapper tijdens regenachtige dagen,
leek het mij aardig om deze op
papier te zetten, opdat men wete
dat Kleine Oost 1 niet alleen maar
een mooi 'snoetje' is (was).
Voor mij, als persoon opgroeiend
van tiener tot jongvolwassene tijdens de jaren zeventig, bleek dit
pand de volmaakte romantische
entourage te vormen. Vier (!) sepa -

rate kelders, twee zolders, een 'deftige voorkamer (compleet met
schilderij in de schouw), veel geheimzinnige loze ruimtes, nisjes,
bedstede en een keur aan ingebouwde kasten en kastjes. Ideaal
voor een puber om de fantasie met
ongerichte doch gretige vleugelslag op los te laten.
Niet dat het trouwens in het begin
zo leuk was, als mijn ouders bijvoorbeeld op visite gingen, om
hier als elfjarige alleen te verblijven. (Geen verwijt!) Vooral niet als
dan juist op zo'n avond een harde
wind onheilspellend rond het
hoekhuis huilde en de lang niet
meer zo 'fitte oude dame' deed
kraken tot in haar gebinte. Dakpannen die verschoven, korreltjes

cement ritselend achter de wan den. Het waren geluiden waarmee
ik toen nog onbekend was en die
dus voor mij afkomstig konden
zijn van geesten van het verbitterde soort, die dat weerloze knulletje
wel eens te grazen wilden nemen!
Meestal vluchtte ik dan naar de
kleine huiskamer van het achterhuisje en barricadeerde ik de deur
naar het voorhuis. Het nuchtere
neonlicht van de aangrenzende
keuken bleek dan ineens heel
troostrijk.
Een reëel gevaar bedreigde ons
gezin een aantal jaren later op de
avond van 2 april 1973 toen een
zeer zware storm over Nederland
trok. Eén met uitschieters tot
windkracht twaalf, als mijn adoles-
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centenhoofdje destijds tenminste
de grens tussen feiten en melodrama wist te eerbiedigen. We hadden
natuurlijk de wind al door de kastanjebomen bij de brug horen
donderen en dakpannen op straat
horen kletteren.. Wat kan je meer
doen bij dergelijk geweld dan binnen blijven; zeker als niemand
boven de één meter zeventig uitkomt! Zo zaten we wat onrustig
naar het getutter van 'De kleine
waarheid' te kijken, toen we ineens
een enorme klap hoorden. Binnen
was niets te zien, maar buiten des
te meer: de hele topgevel van het
achterhuis was op straat gewaaid,
en passant het arme in zedig grijs
uitgevoerde Dafje van mijn broer
tot een onrustig sculptuur vervormend. Later bleek dat de vileine
Noordooster een gat in het aan de
binnenzijde onbeschutte dak van
het achterhuis had geblazen en zo
de gevel de Vollerswaal op had
kunnen drukken. Beneden -binnen
was dus alles intact gebleven, maar
mijn ouders achtten het toen veiligheidshalve beter om mij bij de
familie Last op het Grote Oost
onder te brengen. Hoe sterk die
storm toen wel niet was, bleek ook
de volgende morgen vroeg nog: de
wind had bijna al het water de
haven uitgestuwd. De Vollerswaal
was gereduceerd tot een pathetisch
beekje en de woonboten aan de
Slapershaven lagen schots en
scheef in de blubber; als padden na
een copieuze maaltijd. De schade
aan ons huis werd hersteld door
aannemer Kaat, die een houten
gevel aanbracht, wat het achterhuisje een Zaans uiterlijk gaf Deze
situatie zou zo blijven tot aan de
'restauratie'.
Ook spannend, maar aangenamer
van aard waren de vondsten die we
deden. Allereerst in de kelder van
het voorhuis, die zich over de
gehele breedte en lengte van het
pand uitstrekte. We troffen hier
tegen de oostelijke muur een acht86

tal zeventiende-eeuwse tulpentegels aan. Achtergebleven afdrukken van andere tegels er omheen
maakten duidelijk dat hier eens
een fraai tableau moest hebben
gezeten. 'Verse' beschadigingen
aan de resterende tegels onthulden, dat het tableau met enig
geweld verwijderd moest zijn.
Later vernamen we dat men in
1963 stenen pilaren had gemetseld
ter ondersteuning van een aangetaste draagbalk. Mogelijk zijn de
tegels toen weggehaald, al dan niet
met toestemming van de vorige
eigenaar van het huis, de heer
Visser. Maar dat is pure speculatie.
In ieder geval raakten wij door
deze overblijfselen en de roetsporen daarboven ervan overtuigt dat
hier in de zeventiende eeuw een
kookgelegenheid moest zijn geweest.
In deze kelder vonden we ook
enkele gave oude flessen en een
massieve kraan van geel koper. De
heer Visser vertelde ons later dat
deze kraan aan de buitenkant van
de voorgevel had gezeten en water
zou hebben geleverd om de ramen
mee te lappen. Zijn vrouw had de
kraan tijdens de oorlog vanwege
het opeisen van koper door de
Duitsers in de kelder verstopt.
Visser was toen zelf afwezig, als
zijnde gezagvoerder op de Holland
Amerika Lijn.
Enige jaren daarna stuitten we bij
het wegbreken van een wandje op
de verdieping van het voorhuis op
een kast met oude schaven. In het
hout van het gereedschap waren de
initialen 'MZ' geslagen, wat mijn
vader tot de conclusie bracht dat
dit gerei het eigendom moest zijn
geweest van Marinus Zuidweg.
Deze was bewoner van Kleine
Oost nr. 1 van 1900 tot aan zijn
overlijden in 1930 en hij was
mede-eigenaar van de toenmalige
houtzagerij aan de overkant van
het Kleine Oost.
Zelf op zoek naar verborgen schat-

ten werd mogelijk toen mijn moeder mij verzocht een 'bruidssluier'
(plant) uit de tuin te verwijderen.
Elke kans om de archeoloog uit te
hangen werd natuurlijk met beide
handen aangegrepen en zo had ik
dat gedeelte van de tuin al snel
herschapen in een loopgraaf van
allure. Aan het eind van de middag
keerde mijn vader terug van de
voetbalwedstrijd van Hollandia en
hij kon maar net voorkomen dat
hij met fiets en al in de afgrond
stortte. Niet onbegrijpelijk daalden
er toen wat verwensingen op mijn
beslijkte hoofdje neer, maar die
kon ik ootmoedig incasseren, want
de vondst van een mooie, Delftsblauwe tegel verzachtte veel.
Voor een liefhebber van kleine,
besloten ruimtes bleek dit huis een
eldorado te zijn. Ik heb er enkele
jaren in een bedstede geslapen.
Weliswaar eentje zonder deuren,
maar toch bijzonder knus. Om
languit te kunnen liggen - want dat
deed men vroeger niet - had mijn
vader een uitsparing in de loze
ruimte achter het voeteneinde
gemaakt, zodat mijn voeten als het
ware in het niets verdwenen. Het
kamertje, waar ik toen in sliep, had
het eikenhouten bolkozijn dat in
het artikel van juni 1984 genoemd
wordt. Het glas van enkele ruitjes
was zo oud, dat het een vervormd
uitzicht gaf Twee andere bedsteden bevonden zich in het achterhuisje. Ook innemend was de kleine voorraadkelder onder dit pand.
Men kon deze alleen bereiken via
een luik in de vloer van de provisiekast. De vloer alsmede een
brede, opstaande rand van één
meter hoogte die langs de muren
liep, was betegeld met mooie,
grote, groen en geel geglazuurde
plavuizen.
Wat de bouwkundige geschiedenis
van het huis betreft ben ik een
leek, maar met deze kelder en
andere details van dit achterhuisje

in herinnering lijkt het mij dat
deze aanbouw toch minstens
anderhalve eeuw ouder moet zijn
geweest dan de datering van 1903
die men in het derde kwartaalblad
van 1984 als het meest waarschijnlijke acht. Voer voor deskundigen!
De panden hadden tijdens de
periode dat wij er verbleven en
waarschijnlijk ver daarvoor al sterk
te lijden van de vrachtauto's van de
BBN, de firma's Stoel & Van
Klaveren, Ooms en Kwaad. (alle
rond de Vollerswaal gelegen destijds) die hier de hoogte naar het
Kleine Oost opdenderden. Elke
keer als zo'n kolos, met een flinke
vaart meestal, deze helling nam,
trilde het hele huis. Het gebeurde
dan regelmatig dat de naald van
m'n pick-up oversloeg. Soms ontging mij dat en vindt u het vreemd
dat ik dan weinig van de teksten
van Bob Dylan en Randy Newman
begreep, die door de ontstane hiaten nogal abstract werden.
Vanuit de vele ramen hadden wij
uitzicht op het water van de
Vollerswaal en de Karperkuil en
daarop gebeurde regelmatig wel
iets. Alleen al door het af- en aan varen van de binnenvaartschepen
bijvoorbeeld, die zand en grind
aanvoerden voor bovengenoemde

De voorgevel van Kleine Oost 1 in vroeger
Jaren.

Kleine Oost 1. De zijde langs de Vollerswaal met aanbouw (kwartaalblad juni 1984).

firma's,
behoudens
Wasserij
Kwaad dan natuurlijk. Zo was er
een schipper die niet achteruit kon
varen. Zijn vrouw, wier staccato
geuite lachjes mij altijd deden den ken aan glanzende pompoentjes in
de zomerzon: fris en aanminnig,
kon het wel, dat achteruitvaren.
Op een dag kwam hij dwars op de
gracht te liggen met zijn schip. De
achtersteven tegen de kade van de
Vollerswaal en de boeg bijna in de
tuintjes van de huizen aan de Zon.
Daar was toen nog geen achterpad.
Het roeibootje van de familie
Ramkema werd door deze artistieke manoeuvre teruggebracht tot
een bouwpakket voor gevorderden.
Ook zal ik niet licht de speedboateigenaar vergeten, die met zijn
gerace door de gracht menigeen
flink irriteerde. Daar kwam echter
op een dag een zeer bevredigend
einde aan: weer te snel varend,
stond hij stoer rechtop in zijn boot,
totdat het stuur ineens afbrak en
de patser achterover in zijn scheepje tuimelde. Nog is het leedvermaak groot, als ik denk aan de
ontluisterde macho in zijn bootje
dat als een woerd verblind door

amoureuze ambities stuurloos over
het water zwabberde.
In 1979 verliet ik het huis. Mijn
ouders zouden er nog tot 1982
blijven. De nieuwe eigenaar liet de
panden een aantal jaren later grotendeels neerhalen en weer opbouwen tot drie appartementen.
Het zal noodzakelijk geweest zijn
en de buitenkant werd vakkundig
gereconstrueerd, maar voor mij
persoonlijk is het een soort van
Connie Breukhoven geworden:
strak in het vel, maar volgespoten
met 'rommel' die er niet inhoort.
Het echte Kleine Oost 1 bestaat
eigenlijk niet meer. De specifieke
sfeer, het doorleefde, de geuren, de
geluiden, de knusheid, het
geheimzinnige, dat alles leeft nu
alleen nog maar voort in de herin nering van enkelen.
Ik heb nog steeds de grote, grofgesmede sleutel die toegang verschafte tot de grote kelder. En heimelijk hoop ik dat het eens een
magische sleutel zal blijken te zijn,
waarmee ik op een nacht de huidige nabootsing weer even zijn echte
karakter terug kan geven.
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Expositie werk van Carl Fahringer
Frans Zack
De Zuiderzee heeft vanouds een
grote aantrekkingskracht uitgeoefend op kunstschilders. Van heinde
en ver kwamen zij om de bedrijvigheid van de vissers, de oude
havenstadjes en het spel van licht
en water vast te leggen op het
doek. De Stichting De Gouden
Cirkel die het cultuurtoerisme aan
de steden rond de voormalige
Zuiderzee wil bevorderen, heeft
deze zomer als thema gekozen
"Schilders van de Zuiderzee".
Het Westfries Museum haakt daar
op in met een bescheiden expositie
gewijd aan het werk van Carl
Fahringer. Oudere inwoners van
Hoorn kunnen zich hem nog wel

herinneren: de wat sjofele kunstschilder die meestal 's zomers rond
de haven te vinden was. Deze kun stenaar was Carl Fahringer: een
nogal wonderlijke professor die les
gaf aan de kunstacademie in
Wenen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
was hij officieel oorlogsschilder en
legde hij de verschrikkingen van
de loopgraven vast. Daarnaast was
hij schilder van dieren en landschappen. Hij reisde heel Europa
rond en bezocht meerdere malen
het Indonesische eiland Bali. Maar
het meest verzot was hij op de stad
Hoorn. Tussen 1920 en 1951 keerde hij er telkens weer terug. Hij

Carl Fahringer: 25-12-1874 Wiener Neustadt (Nieder Österreich) / 04-02-1952 Wien.
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schilderde er de stad en de havens,
verkocht de doeken aan toeristen
of gaf ze weg aan de inwoners van
Hoorn in ruil voor onderdak of
een maaltijd. Nu, zo'n vijftig jaar
na zijn dood, is het werk van
Fahringer zéér gezocht. In het
Westfries Museum is een bescheiden selectie uit zijn Hoornse werk
te zien.
Mede hierdoor is het Westfries
Museum zeer geïnteresseerd in het
werk van Fahringer dat zich nog
her en der in Hoorn en WestFriesland moet bevinden. De
expositie van het werk van
Fahringer duurt nog tot 1 september 2005.

Discussieavond over toekomst binnenstad
Frans Zack

Er was ruim aandacht aan gegeven:
de Vereniging Oud Hoorn zou op
donderdagavond 17 maart een discussieavond organiseren. Om dit
initiatief onder de aandacht te
brengen was zelfs een speciale
krant uitgebracht. In deze krant
kon men lezen wat er tijdens deze
discussieavond aan de orde zou
komen: het meedenken over de
toekomst van de binnenstad van
Hoorn. In schouwburg Het Park
werd die avond dan ook heftig
gediscussieerd over dit onderwerp.
En na afloop van de discussieavond konden de 175 bezoekers

hun stem uitbrengen in de vorm
van voor of tegen de stellingen die
het onderwerp van het debat
vormden.
De Vereniging Oud Hoorn stelt
zich ten doel het behouden van de
schoonheid en het in herinnering
houden van het verleden van de
stad Hoorn vanuit de overtuiging
dat ons cultureel erfgoed het
waard is behouden te blijven voor
ons en onze kinderen. Nu de
gemeente Hoorn aan de vooravond staat van het nemen van
besluiten over de toekomst van de
binnenstad is het voor de vereni-

ging zaak geworden om de stem te
verheffen. De vraag 'welke kant
moet men in de toekomst op met
het historisch centrum?' liep dan
ook als een rode draad door de
hele discussie.
De eerste stelling was: De openbare ruimte is vol. Straten, stegen,
pleinen en plantsoenen. Welkom
in de dichtslibbende binnenstad
van Hoorn. Bedreigingen voor een
heldere openbare ruimte liggen op
de loer. Terrassen, bewegwijzering
en reclame. Zomaar een greep uit
het straatmeubilair dat de kwaliteit
van de openbare ruimte beïn-

Oud Hoorn-voorzitter verdedigt zijn stelling over de toekomst van de binnenstad.
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Aandachtige toehoorders tijdens de door de Vereniging Oud Hoorn georganiseerde discussieavond.

vloedt. Het publieke terrein krijgt
een voller gezicht. En daar wringt
de schoen: de openbare ruimte

moet leger. Of dienen andere
belangen inderdaad te prevaleren?
Stellingnemer 'voor' was architect

Ger Dallinga zet zijn visie over de toekomst van Hoorn uiteen.
90

Jan Rietvink. De brievenbus domineert het hele straatbeeld. Een
Grote Noord zonder de diverse
reclame-uitingen zou als proef
kunnen fungeren. De stelling van
Jan Rietvink kreeg 43 sympatisanten mee. Zijn opponent in deze
discussie was Hans Stuifbergen,
directeur van het Museum van de
20e eeuw. Hans Stuifbergen
noemde Hoorn een gastvrije stad
waar je kunt genieten van interessante doorkijkjes. Om dit te illustreren had Stuifbergen het nodige
fotomateriaal verzameld dat een
op zijn zachtst gezegd, nogal ongewoon (of juist gewoon?) beeld gaf
van de binnenstad. Van de aanwezigen waren het er 59 met de stelling van Stuifbergen eens.
Stelling twee had als thema: Het
winkelgebied moet kleiner. Zoals
veel steden etaleert Hoorn een
behoefte om de middenstand te
verbreden en te versterken. Oud

Hoorn denkt echter door het
bekende Hoornse 'winkelrondje'
te verkleinen - en alleen uit te
breiden richting het station - de
binnenstad aantrekkelijker te
maken voor winkeliers en consu menten. Of moet de vrije ondernemersdrang ook in het stadshart
ruim baan krijgen?
Hier waren het Eddy Boom en
Ton van Weel die het tegen elkaar
moesten opnemen. Eddy Boom,
voorzitter Stedenband HoornPribräm, gaf aan de hand van rapporten aan dat het in Hoorn niet
zo slecht gaat met het winkelbestand. "Op de Vale Hen liggen
go uden kansen voor ondernemers", aïdus Boom. Met deze stelling kreeg hij 72 stemmers op zijn
hand.
Oud Hoorn-voorzitter Ton van
Weel stelde dat Hoorn vele jaren
boven haar stand heeft geleefd.
"Zo'n dertig jaar geleden was het
moeilijk om winkelend publiek op
het Grote Noord tot voorbij de
Lange Kerkstraat te verleiden.
Sindsdien is het inwonertal verdrievoudigd en is de situatie nauwelijks anders geworden", aldus
Ton van Weel. Hij beoogde verder
de omvang van het soms kwakkelende winkelbestand bewust terug
te brengen door een strakker
gemeentelijk beleid. Met zijn stelling: De centrumfunctie van
H oorn wordt overschat kreeg hij
27 stemmers op zijn hand.
Stelling drie was: Laat het
Oostereiland met rust. Hier waren
het Ger Dallinga en Harry van
Lunteren die het tegen elkaar
moesten opnemen. Het Pelmolen pad, Vale Hen, het oude schouwburggebied, het stationsgebied en
het Oostereiland worden de
komende jaren opnieuw ingericht.
D eze gebieden vragen om een
eigentij dse en kwalitatieve invulling. Alleen: hoe geef je een nieuw
gezicht aan een oude stad zonder
het m onumentale karakter aan te

tasten? Door het Oostereiland
zov.eel mogelijk met rust te laten,
of is er behoefte aan een meer
ingrijpende facelift?
Harry van Lunteren, bewoner bin nenstad en VVD-raadslid, was er
in zijn stelling vóór om van het
Oostereiland een soort vermaakcentrum te maken. "Daarbij zullen
woningen noodzakelijk zijn om de
zaak te kunnen bekostigen", aldus
Van Lunteren. Met zijn stelling
kreeg Van Lunteren 4 7 stemmers
mee.

Ger Dallinga, oud-directeur
VROM gemeente Hoorn, bestreed
de stelling van Harry van
Lunteren. ''Alle functies die inmiddels voor het Oostereiland zijn
genoemd kunnen ook op andere
locaties in Hoorn. Sterker, de
meeste andere locaties zijn beter.
Zeker wanneer ze langs de Westerdijk kunnen worden gesitueerd",
aldus Dallinga. Dus: geen extra
verkeersbewegingen bij het Oostereiland, hetgeen Dallinga 41
stemmen opleverde.

Na afloop van de discussieavond konden de aanwezigen hun stem uitbrengen.
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'HOORN VERANDERDE
A.G.F. van Weel
1

Een schriller contrast is nauwelijks denkbaar. Anno
2005 wordt één van de mooiste en intiemste stadsbeelden van Hoorn ontluisterd door het autoblik gedrapeerd om de stadsgracht. Oud Hoorn streeft niet naar
een autovrije binnenstad, maar streeft wel naar behoud
van het historische stadsbeeld. Hier is sprake van direc-
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te confrontatie met de schoonheid van historisch
Hoorn. Oud Hoorn wil als geen ander een blikvrij
Munnickenveld uit oogpunt van de historische
schoonheid van de stad. En de bewoners dan met hun
auto? De parkeeroplossingen liggen om de hoek en aan
de Noorderstraat. De foto onder is gedateerd: 1932.

