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Oud Hoorn 90 jaar jong! 

Waarde leden, 

Gefeliciteerd met uw negentigste 
verjaardag! Is uw vereniging een 
dame of een heer op leeftijd? Ik 
moet zeggen dat ik bij Oud Hoorn 
- ondanks alle mannelijke voorzit
ters - toch het meest aan een kra
nige, stijlvolle, een beetje deftige 
dame denk. Net niet adellijk. Als 
23-jarige sprak ik ooit zo'n negen
tigjarige en vertelde haar, nu zij 
daar reeds in de eerste minuut 
prangend naar vroeg, dat ik de 
sociaal-liberale beginselen was 
toegedaan. In mijn jeugd was dat 
bepaald een voorlijk begrip. Ik 
dacht dat het wel in goede aarde 
zou vallen. En dat wij over die inti -
miteit bij het staande handkopje 

thee nog wat langer stil zouden 
blijven staan. Zij draaide zich ech
ter met negentig jaar ervaring soe
pel op haar hakken om en riep 
bruusk over haar schouder: 'Ja, van 
twee walletjes eten kunnen we 
allemaal!" Zoiets blijft je bij. Die 
twee walletjes, ik denk er wekelijks 
aan. Ik heb haar nooit meer gezien. 
De lijst waarin u bijhoudt hoe het 
onze binnenstad vergaat, is bijzon
der. Ik lees hem altijd. Er zweemt 
hier en daar wat jaren zeventig 
actietaal en een priemend zuur 
verdrietig vingertje is nooit ver 
weg. Maar het houdt wel wakker. 
En zo hoort dat. De Oude Dame 
Oud Hoorn is beslist niet van twee 
walletjes wanneer het om onze 
binnenstad gaat. Er staat maar één 

Tijdens een modeshow van Middeleeuwse kledij in de Oosterkerk was veel moois te zien! 

belang compromisloos voorop: 
onze oude monumentale stad. 
Voor het stadsbestuur is Oud 
Hoorn soms zo een beetje als de 
schoonmoeder van de stad. Som -
mige dochters krijg je nooit hele
maal. Zo van haar houden als zij 
als moeder doet? Nee, dat lukt je 
naar haar mening nooit. En laten 
we eerlijk zijn: er gaat niets boven 
die moederliefde. Lieve schoon -
moeder, nog vele, vele jaren! En 
word de allergrootste van Neder
land. Alleen Leiden moeten wij 
nog verslaan. 

Uw schoonzoon, tevens burge
meester der jarige stad Hoorn, 

Onno van Veldhuizen 
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De tulpenrage van 1637 

Het is 21 februari 1632. Glazen
maker Claes Pot koopt een huis 
met erf en achterhuis, bestaande 
uit drie woningen aan de westzijde 
van het Oude Noort, voor de prijs 
van fl. 5600,-. 
Verkoopster was Hester Jansdr., 
petemoei van Hieronymus Cools, 
die namens haar optrad bij notaris 
Claes Jacobus Curtius. In een ver
klaring van 26 december 1643 staat 
te lezen: " ... het huis daar de Drij 
Tulpen in de voorgevel staen, 
gelegen op 't Oude noort, west 
zijde, en belent ... Mr. IJsbrant v. 
Broeck ten noorden ... " 
Dezelfde plaatsbepaling staat 
te lezen in de koopacte van 
1632. Alleen: de drie tulpen in 
de voorgevel worden niet 
genoemd. Vermoedelijk zaten 
die er wel, want tussen 1638 en 
1643 is er nauwelijks een ande-
re reden te bedenken, waarom 
iemand die naam aan de latere 
schuilkerk 'de Drij Tulpen' gege
ven zou hebben. Wel verklaart op 
16 november 1633 P. CL Pot tegen
over notaris Curtius, dat het huis 
hem niet toebehoort. Die verkla
ring wordt herhaald in een stuk 
van 21 september 1636. Maar: op 
3 augustus 1638 verkoopt Annetje 
Jansdr" weduwe van Pieter Claesz. 
Pot, het huis aan Reynder Jansz. 
Deze "verklaart schuldig te zijn 
fl. 7000,-, waarmede het huis be
zwaard is"1) 

Oude geschriften melden dat in 
1633 de tulpenhandel zeer alge
meen was geworden in Holland en 
West-Friesland. 
"Voor die tulpenbollen wierd alhier 
een huys verkogt staand aan de 
westzijde van het Oude Noord tus
sen de Roode Steen en de Gelderze 
Steeg, staande drie tulpen in de 
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gevel uytgehouden en is tans een 
Roomsche kerk." Deze mededeling 
dateert van omstreeks 1800. Maar 
ook dokter Velius maakt er in zijn 
Kronyk van Hoorn melding van. 

Voorgeschiedenis 
Bij de tulpenhandel speelden vanaf 
1580 een rol: botanici en kwekers; 
rijke regenten en kooplieden, die 
buitenhuizen bouwden en tuinen 
aanlegden; handelaars, die bollen, 
klisters en bloemen verkochten, 
maar daar een promessenhandel 
van maakten en dus verwerden tot 
speculanten. 
De eerste, die tulpen kweekte in de 
Zeven Provinciën was Walich 
Ziwertsz" een Amsterdamse apo
theker en fanatiek protestant, die 
zich vooral heeft verzet tegen het 
Sinterklaasfeestvieren (de naam 

Drs. J. P. H. v.d. Knaap 

Walich doet denken aan een 
Hoornse familie van die naam, die 
nauwe handelsrelaties met Amster
dammers had). 
De tulp werd echter zo'n beetje 
geïntroduceerd in de Nederlanden 
door Carolus Clusius van Atrecht, 
geleerde en botanicus in dienst van 
de keizers Maximilianus II en 
Rudolf II en vanaf 1593 hoogleraar 
aan de universiteit te Leiden. Hij 

bracht zijn collectie planten en 
bloemen mee, waaronder de 
mooiste verzameling tulpen in 
de wereld van die tijd. Samen 
met apotheker Dirck Cluyt 
uit Delft heeft hij binnen een 
jaar gestalte gegeven aan de 
Hortus Botanicus. De be
langstelling voor tulpen was 
toen al groot; regelmatig wer
den ze uit de Hortus en ook 

uit zijn eigen tuin gestolen. 
Positieve bijkomstigheid: hoe-

wel hij niet de enige bezitter van 
tulpenbollen, -zaden en -klisters 
was, was zijn verzameling wel de 
meest gevarieerde en de beste (in 
kwaliteit). Als gevolg van o.a. de 
diefstallen Uustitie ondernam er 
niets tegen) kwamen ze nu overal 
in de Nederlanden terecht. Ze 
deden het goed en allerlei variëtei
ten werden gekweekt. Zij waren 
als het ware de voorlopers van de 
bloemen, die later in de handel 
zouden komen. Clusius heeft veel 
van zijn bollen en bloemen wegge
geven voor niets. Een aantal van 
zijn vrienden deed hetzelfde; zijn 
collega Mathias Lobelius heeft in 
1581 een lijst gemaakt, waarop o.a. 
staan: Marie de Brimeu (Den 
Haag), Joris Rye (Mechelen) en 
Jean de Brancion. 
De Leidse Universiteit timmerde 
in die jaren flink aan de weg. Dat 



moest ook wel: er waren nog maar 
zo'n 100 studenten en dat moest 
oplopen. De theologische faculteit 
stond - toen al! - als veel te 
vrijzinnig bekend en vele aspi
rant-predikanten gingen studeren 
aan Noord-Duitse Hogescholen. 
Leiden moest dus promotie nastre
ven en dat lukte, o.a. door het aan
trekken van geleerden als Clusius. 
Hij overleed in 1609, 83 jaar oud. 
De mooie kleuren van de tulpen 
kwamen tot stand door ziekte. Het 
mozaïekvirus zorgde voor prachti
ge variëteiten, maar die waren 
nauwelijks te behouden of door te 
kweken. 

Hoveniers 
Er waren tulpenhoven. Eén daar
van werd aangelegd bij het land
huis Moufe-schans. Eigenaar was 
Johan Serlippens, burgemeester 
van Terneuzen. Zijn vriend, de 
fel anti-Spaanse dominee Petrus 
Hondius was een fervent tuinier. 
Hij heeft in ijltempo een kruidhof 
aangelegd met zes bedden tulpen, 
een geweldig aantal in die tijd. 
Vermoedelijk kreeg hij die bollen 
van Clusius en apotheker Chris
tiaan Porret uit Leiden. Dat moet 
dus voor 1609 geweest zijn. 
In 1621 publiceerde de dominee 
over dit landgoed een episch ge
dicht van 16000 verzen. Hij 
kweekte er ook anjers, narcissen en 
hyacinten en hij keek neer op hen, 
die zich door de bollengekte lieten 
meeslepen. Maar toch kon hij zijn 
trots niet bedwingen toen prins 
Maurits na een bezoek aan de 
Moufe-schans prompt in de pa
leistuinen van Den Haag tulpen 
liet planten; zoveel, dat ze tenslot
te te koop werden aangeboden.2) 
De Zeeuwse familie Hondius, met 
name de predikanten, hadden 
relaties in Hoorn: Jacobius Hon
dius was er dominee en een boete
prediker van formaat. Zijn preken 
tegen slapheid in den gelove en 
tegen het pijproken kwamen aan! 

Ook zijn zoon is in Hoorn predi
kant geweest. 
Er bestaat trouwens een Fundatie 
Hondius, die jaarverslagen uitgeeft 
vanaf 1952, vermoedelijk te Nij
megen. Meer hierover valt niet te 
achterhalen. 3) 

Rond 1620 was de tulp zeer ge
zocht onder de elite en een hobby 
van enkele zeer invloedrijke men
sen. In de volgende jaren zou de 
tulp zich explosief verbreiden. 
Maar al voor die tijd 'zat er geld in'. 
Vooral voor de gewone man.Je had 
nodig: een stukje grond (niet al te 
best) en een paar bollen of wat 
zaad. Je plantte en het groeide als 
je een beetje uitkeek. Relatief wei
nig werk en: succes leek gegaran -
deerd. Leek. Daarom begonnen 
velen als gekken te telen. De mooie 
producten stegen snel in prijs; er 
werd flink geselecteerd. Maar de 
mooiste bloemen waren nog zeer 
zeldzaam en daarom peperduur. 
Topper was de Semper Augustus. 
In 1624, volgens Nicolaas van 
Wassenaer, nog maar 12 in getal. 
Een bod van fl. 3000,- per bol 
werd resoluut afgewezen. Daarop 
volgden de Admiralen en Gene
ralen, de Vinceroys, de Duces, de 
Testamenti Clusii e.a. Eén van de 
duurste zou de Admirael van 
Enckhuysen worden. Maar de 
Admirael van Hoorn deed er wei-

nig voor onder. Die was al op de 
markt in 1612. Al deze meest 
gewilde bloemen leden aan het 
mozaïekvirus en hadden dus fraaie 
kleuren ... 
Haarlem en de geestgronden 
waren het centrum, maar ook in 
West-Friesland werd veel geteeld 
en verkocht. De bakermat van de 
huidige bloemenexport werd in 
deze tijd gelegd. 

Handel en nijverheid 
Rond 1620 waren bloemenkwe
kers te vinden in en om Haarlem, 
Alkmaar, Hoorn, de Streek, Enk
huizen, Medemblik, Leiden, Delft, 
Gouda en Utrecht.4) Men kweekte 
en leerde al doende. Er waarden 
ook onbetrouwbare handelaars 
rond, die een slechte reputatie kre
gen. Je kon aan een bol, klister of 
zaadje nu eenmaal niet de kwali
teit aflezen. Het proces van bol tot 
bloem duurde maanden. Bij 
oplichterij was bewijs moeilijk te 
leveren en justitie had er dus geen 
vat op. 
Apothekers begonnen bollen in 
voorraad te nemen. Ook zij had
den geen goede naam. Ze kwakzal
verden nogal. Hun zaken waren 
vaak drank- en rookholen. 
In de twintiger jaren begon men te 
exporteren, o.a. op de Frankfurter 
Messe. Geïllustreerde catalogussen 

Rechtsboven in de hoek van de plaat op pag. 6 staat deze afbeelding van een samenkomst van 
bollenverkopers in Hoorn. 
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werden gemaakt. Er waren Neder
landse schilders genoeg om de 
illustraties te maken. Ze werden er 
slecht voor betaald: twee tot zes 
stuivers per afbeelding. Judith 
Leyster, Pieter Nolpe, Hendrick 
Pot en Pieter Holsteyn hebben zich 
ermee bezig gehouden. Maar ook 
in bloemenstillevens vindt men 
tulpen afgebeeld. Een schildering 
was tenslotte goedkoper dan een 
echte tulp. 
Er is zelfs in Hoorn een tegelbak
kerij geweest, waar tulpentegels 
werden geproduceerd. In het 
Pietershof zijn daar nog exempla
ren van te zien. En de Duitse kun -
stenaar Jacob Marell zou een 

gebrandschilderd glas hebben 
gemaakt, dat in de Oosterkerk te 
Hoorn is geplaatst. 5) 

Tegen 1633 waren tulpen in de 
Nederlanden ruim voorhanden, 
wel zo'n 500 varianten, waaronder 
zeer zeldzame. Nog steeds werden 
bollen gestolen. Het werd zelfs zo 
erg, dat een kweker in Hoorn zijn 
veldjes omringde met struikel
draad. Aan het eind ervan - in zijn 
huis - zat een bel, zodat bollenra -
pers snel werden gesnapt! 
Steeds meer liefhebbers gingen 
met de bollen aan de slag. Er viel 
geld aan te verdienen, vooral voor 
de niet-rijke man. Met name 
ambachtslieden, die het niet breed 

hadden, konden ermee aan de slag 
en er waren geen gildeverplichtin -
gen. Een ieder was vrij. 
In Hoorn bijvoorbeeld liep de 
lakennijverheid flink terug. De 
tulpenkweek was voor veel wevers 
dan ook een aantrekkelijk alterna
tief, maar niet voor hen alleen. 
Bovendien: de Nederlanden ken
den sociale mobiliteit. Je kon van 
leerjongen miljonair worden en 
dientengevolge van stand en aan -
zien veranderen. Of dat nu via de 
Oostzeevaart of de tulpenhandel 
gebeurde, maakte niet uit. Alleen 
het laatste vereiste weinig investe
ring, toen de tulpenrage losbarstte, 
die mensen met slechts tien gulden 

Gravure Crispijn v.d. Passe, 163 7. Floraes Mallewagen. De zeilwagen geeft de onvoorspelbare tulpenhandel aan. Bloemengodin Flora met drie 
tulpen in de hand. De drie mannen dragen Flora's zotskap. Hun namen zijn: Leegwagen, Graegrijck en Leckersbaard. De dames voorop heten 
Vergaeral en Ydel Hope. De draad breekt en de vogel vliegt weg. 
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in hun bezit de mogelijkheid gaf 
voor honderd gulden en meer in te
kopen! En dat overkwam de floris
ten, die de bloemenhandel als een 
goede en gemakkelijke investering 
zagen. Gelukszoekers, maar ook 
eerzame ambachtslieden en kwe
kers waagden zich eraan. Het zou 
niet goed gaan! Er kwamen bloem -
kwekersverenigingen met regels 
en bloemfestivals. Tuinieren is in 
de 17e eeuw een soort nationale 
hobby geworden. En: een beleg
gingsvorm. Bovendien: Neder
landers stonden dan wel bekend als 
krenterig, maar ook als geweldige 
liefhebbers van gokken. Loterijen 
waren populair. Geen Nederlander 
zou zijn geld in een oude sok stop
pen, als hij kans zag met investe
ringen iets te verdienen. 

Het voorspel 
De Engelse schrijver Mike Dash 
meent dat de tulpenmanie in 
Hoorn is begonnen. Volgens hem 
was de stad sinds 1550 ernstig in 
verval geraakt. In de zomer van 
1633 werd een huis verkocht voor 
drie zeldzame tulpen. Een gevel
steen herinnert daaraan. In dat jaar 
stegen de prijzen van bloembollen 
in West-Friesland sterk. Er ging 
zelfs een West-Friese boerderij 
met land erbij voor een partij bol
len van de hand. De tulp was be
taalmiddel geworden in een gebied 
dat zwaar door recessie getroffen 
was. Een middelgroot huis in 
Hoorn zal desondanks toch wel 
500 gulden hebben opgebracht. En 
een boerderij nog wel meer! 
Helaas: de heer Dash zit er een 
beetje naast. Het huis De Drij 
Tulpen werd immers door glazen
maker Claes Pot gekocht op 31 
januari 1632 voor fl. 5600,-. De 
koopacte bestaat nog. Het is moge
lijk, dat het huis die naam al had. 
Maar zeker is het niet. Wel staat 
vast dat de naam 'De Drij Tulpen' 
vanaf 1643 in gebruik was. De 
reden voor die naam kan een heel 

andere zijn. De drie tulpen worden 
vaak als een symbool van de 
Heilige Drie-eenheid gebruikt 
(Vader, Zoon en Heilige Geest). 
Het huis werd door Pot gekocht 
om er een schuilkerk in onder te 
brengen.Was Claes Pot familie van 
Hendrick Gerritsz. Pot, de (katho
lieke) schilder, die o.a. een gravure 
van de stad Hoorn heeft gemaakt? 
En: de man, die voor bloemlezin -
gen uit die tijd allerlei tulpen heeft 
geschilderd? 
Dat er in Hoorn sprake was van 
een ernstige recessie is niet waar. 
De stad stond juist op de top van 
zijn welvaart. Wel ging de laken
nijverheid gebukt onder sterke 
concurrentie van Haarlem en 
Leiden. Het is niet onlogisch als 
vele ambachtslieden uit die sector 
zich met het kweken en verhande
len van bloembollen en -zaden 
zijn gaan bezighouden. In West
Friesland zelf werd flink wat aan 
de tulpenkwekerij gedaan. Namen 
als 'De Admirael van Enckhuysen' 
en 'De Admirael van Hoorn' zeg
gen in dat verband genoeg. En 'De 
Duce' was vernoemd naar Arnoud 
Duck, kweker te Oudkarspel. 
Na het twaalfjarig bestand werd de 
oorlog tegen Spanje hervat. Dat 
leidde tot onzekerheid en achter
uitgang van de handel ter zee. 
Maar dat gold niet voor Hoorn 
alleen, maar voor heel Holland en 
Zeeland. 
Na enige jaren was dat probleem 
trouwens niet meer van betekenis. 
En in 1631 begon een koortsachti
ge stijging van de welvaart in de 
hele Nederlandse economie. Wel 
schijnt er samenhang te bestaan 
tussen het verval van de lakennij
ver heid in Haarlem, Gouda, 
Leiden, Hoorn en het toenemend 
aantal wevers dat zich stort op de 
bollenteelt in en om diezelfde ste
den. 
De krankzinnige tulpenrage zou 
haar catastrofale climax bereiken 
in de dolle maanden december 

De gevelsteen die herinnert aan schuilkerk 
De Drij Tulpen aan het Achterom. 

1636 en januari 1637. Maar al in 
1634 deden sterke verhalen de 
ronde over hoeveel er in Holland 
met tulpen te verdienen viel. Veel 
van die verhalen waren niet waar, 
b.v. dat er in de Schermer een stuk 
bouwland was gekocht voor zes 
bloemen of dat een onwetende 
matroos, net terug uit de Oost een 
zeer zeldzame Ros en -bol per 
ongeluk voor een ui had aangezien 
en dus had opgegeten ... 6) 

Voor en tegen 
Er werd gewaarschuwd, vanaf de 
kansel. De overheid verklaarde 
handel in goederen, die niet in 
bezit waren van de koper of de 
verkoper onwettig en immoreel en 
verbood al in de twintiger jaren 
dat soort termijnhandel. Maar 
overal doken de tussenhandelaars, 
ook wel floristen genoemd, op: in 
Haarlem, Gouda, Delft, Rotter
dam, Leiden, Amsterdam, Utrecht, 
Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik. De gevaarlijke ter
mijnhandel verhoogde de risico's 
aanzienlijk, maar vooralsnog ble
ven de prijzen stijgen. En handha
ving van het verbod bleek welhaast 
onmogelijk. Er zijn pamfletten 
bewaard gebleven, waarin de ge
beurtenissen van eind 1636 wor
den beschreven. Voor- en tegen
standers van de handel kwamen 
aan het woord. 

Bekend zijn de drie "Samen
spraecken tusschen Waermondt 
ende Gaergoedt" geschreven door 
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NN en gepubliceerd in Haarlem 
door Adriaen Roman. De taal be
vat zeer veel Westfriesismen en 
herinnert aan de dialectpoëzie van 
Brederode. Onwillekeurig denkt 
men dan aan 'de Gaergoedtsbo
gaert' aan het Keern te Hoorn. Zou 
dat die West-Friese boerderij kun
nen zijn geweest, die voor een par
tijtje bollen werd verhandeld?7) 
Gaergoedt is in dat verhaal een 
wever die zich in de tulpenrage 
heeft gestort. Waermondt is een 
beduusde maar eerlijke leek, die 
nauwelijks kan geloven dat een
voudige wevers en tuinders zoveel 
geld (kunnen) verdienen. Gaer
goedt moet toegeven dat hij dat 
geld niet heeft, maar straks als het 
zomer is en de bollen uit de grond 
komen. Inderdaad belegden velen 
in dat jaar hun spaargeld in de bol
lenhandel. Een pamflet uit 1636 
beschrijft hoe zo'n handeltje in 
zijn werk zou gaan: 
Astutus verkoopt een bol voor 
fl. 350,- aan Jan de wever. Die ver
koopt met fl. 50,- winst de bol aan 
Dirck de schoenlapper. Die doet 
hetzelfde aan Pieter de snij der. En 
zo volgen de kopers elkaar op: 

Cornelis de leydecker, Teunis de 
glaezenmaker, Willem de hove
nier, Getart de sackedrager, Joost 
de twijnder. Jan de ketelboer is de 
laatste en die betaalt dan fl. 750,-. 
Uiteindelijke betaling geschiedt 
aan iedereen pas bij verkoop van 
de bol door Jan de ketelboer aan 
een welgestelde liefhebber. 8) 

In datzelfde jaar verscheen de 
"ontdeckingh der dwaesheydt 
derghenen die haer tegenwoor
digh laten noemen Floristen", 
waarschijnlijk geschreven door 
Cornelis Zacharias. En een jaar 
later "Nieu-Iaers Pest-spiegel, 
waerin te sien is de rechtveerdige 
peststraffe Gods voorgestelt tot 
opmerck der weeldig Neder
landers in dese snoode Eeuwe" 
en: "Geshockeerde Blom-Cap 
T'samen ghenaeyt van veelderhan -
de lappen ende wel warm gevoert 
met Schotse boeken-vellen gema
eckt op 't versoeck van verschey
den niet-Tulpisten maer oprechte 
Bloemisten ofte Liefhebbers van 
alle bloemen en bloemkens"." 
Beide laatste pamfletten waren 
gedrukt in Hoorn. Maar toen was 
het al gebeurd. 9) 

De boerderij De Gare GoedsBogert aan het Keern te Hoorn. 
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Gevelsteen in de voorgevel van boerderij 
De Gare GoedsBogert. 

De klap valt 
In 1636 vertegenwoordigt een bol 
van 3000 gulden een geweldige 
hoeveelheid waren. Twee last 
tarwe kost dan fl. 448,-, 4 last 
rogge fl. 558,-, 4 vette ossen 
fl. 480,-, 8 vette varkens fl. 240,-, 
12 vette schapen fl. 120,-, 2 oks
hoofden wijn fl. 70,-, 4 tonnen 
acht guldens bier fl. 32,-, 2 tonnen 
boter fl. 192,-, 1000 pond kaas 
fl. 120,-, een bed met toebehoren 
fl. 100,-, een pak kleren fl. 80,-, 
een zilveren beker fl. 60,-, een 
schip fl. 500,-. 
Na de grote veiling van Alkmaar 
op 5 februari 1637 (die nog gewel
dige prijzen liet zien.) stortte de 
bollenhandel binnen enkele dagen 
totaal in. Al op 3 februari echter 
stagneerde het bieden op een ver
koop in Haarlem. Paniek! Iedereen 
trachtte te verkopen, wat natuur
lijk niet lukte. De prijzen daalden 
van 1 tot 5 procent van voordien. 
Een overgrote vraag had geleid tot 
'vodderij'. Er werd teveel inferieu
re kwaliteit aangeboden tegen 
schandalige prijzen. Er waren sim -
pelweg te veel contracten. Er was 
te weinig geld. Er waren te weinig 
bollen. En dus blies de tulpenma
nie zichzelf op! Nog in diezelfde 
maand werd een wanhoopsverga
dering in Amsterdam gehouden 
van vertegenwoordigers uit de 
handel van de voornaamste steden. 
Namens Hoorn waren Adriaens 
Jansz. Spranger en Mr. Jacob 
Chirurgijn aanwezig. Ook waren 



twee floristen uit de Streek en drie 
uit Enkhuizen en Medemblik daar. 
Men besloot advies aan de Staten 
van Holland te vragen. Maar of dat 
ook gebeurd is? 
Het was niet mogelijk om de scha
de te verhalen op de floristen. Die 
hadden te weinig geld. Hoe moest 
de crisis worden aangepakt? Half 
maart schreef het stadsbestuur van 
Hoorn aan de Staten van Holland 
om een oplossing, die de verliezen 
van kwekers en floristen kon be
perken, aan de hand te doen. Er 
was haast bij! Het Hof van Holland 
adviseerde om alle koopovereen -
komsten op te schorten, totdat 
men enig inzicht had in de geleden 
schade. Feitelijk moest men het 
zelf maar uitzoeken. En aldus 
geschiedde. Men zag er vanaf aan -
maningen op te stellen namens 
tulpenhandelaren. Protesten en 
dagvaardingen werden terzijde 
gelegd, met name in Hoorn. Dat 
was een geluk voor de floristen! De 
meesten van hen waren immers 
niet rijk. Desondanks bleven nog 
veel processen over. De Neder
landse economie bleef onder dit 
alles vrijwel onberoerd. Andere 
'bedrijfstakken' floreerden. Gedu
rende de zeventiende en achttien
de eeuw gaven de Nederlanden in 
de wereld de toon aan op het 
gebied van de handel in bloemen. 
De prijzen stabiliseerden zich. Een 
zeldzamen tulp zou in het ergste 
geval niet meer opbrengen dan 
fl. 315,-. Maar de tulpengekte 
sprak toen sterk tot de verbeelding 
en was het gesprek van de dag. 

In 1640 was in Holland een gravu -
re van Chrispijn van de Passe te 
koop, genaamd 'Floraes Malle
wagen' en gemaakt naar een schil
derij van Hendrick Gerritsz. Pot. 
Op deze afbeelding is Flora te zien 
op een zeilwagen, volgepakt met 
slempende kappisten (een verwij
zing naar de zotskap) met in haar 
hand de meest gezochte tulpen: de 

Generael Bol, de Admirael van 
Hoorn en de Semper Augustus. De 
kar rijdt zeewaarts, zijn ondergang 
tegemoet. Op de achtergrond is de 
zee te zien en een deel van een 
stadssilhouet. Dat zou best een 
stukje Hoorn kunnen zijn met de 
Oosterkerk. Of Haarlem met de St. 
Bavo. Hendrick Gerritsz. Pot 
(katholiek, geboren te Haarlem en 
overleden in Amsterdam in 165 7) 
was enige tijd werkzaam in Hoorn, 
waar hij o.a. een havengezicht 
heeft gegraveerd. 
Van de Passe heeft op zijn gravure 
in de vier hoeken inzetten ge
plaatst, waaronder de bekende bol
lentuin van Gouda en taferelen 
van de taveernehandel in Haarlem 
en Hoorn. Er was in die jaren nog 
een tweede gravure in de handel, 
gestoken door Cornelis Danckerts 
naar een schilderij van Pieter 
Nolpe. Dezelfde, die pater Tyras, 
de pastoor van 'De Drye Tulpen', 
in 1638 op zijn doodsbed heeft 
vereeuwigd. De gravure draagt het 
opschrift: "Floraes Geckskap af
beeldinge van 't wonderlijcke laer 
van 1637 doen d'eene Geck d'an
der uytbroeyde, de luy Rijck son-

Kleine Oost 9. In de nok van de gevel is 
een kleine gevelsteen te zien met één tulp. 

der goet, en Wijs sonder verstant 
waeren". lü) 

Tenslotte 
Zou de schuilkerk 'De Drij 
Tulpen' dan toch iets met de tul
penhandel van doen hebben ge
had? Was Claes Pot (de koper van 
dat huis) naast glazenmaker wel
licht ook bloemenkoper of bollen
kweker? Was Claes Pot misschien 
familie van de schilder Hendrick 
Gerritsz. Pot, die in Hoorn werkte 
en over tulpen heeft geschilderd? 
Had Claes Pot iets van doen met 
de Hoornse tegelbakkerij? Is 
Hester Jansdr. familie van Annetje 
Jansdr" de vrouw van Claes Pot? 
Wie was Marijtje Jansz" de latere 
vrouw van de schilder Pieter 
Nolpe? En zijn de schilder Pieter 
Nolpe en Marijtje Jansdr. mis
schien door pater Tyras in 'De Drij 
Tulpen' getrouwd? 

Aantekeningen 
Over 'De Drij Tulpen' zie: P. 
Schrickx, de aantekeningen over 
de schuilkerken, DoRegemeente, 
etc. 

Noten 
1. Archief Westfriese Gemeen -

ten, Hoorn: Archief staties 
Parochies te Hoorn, no. 686, 
727. 

2. Dash: pg. 93, 94. 
3. V d. Knaap: pag. 101,103. 
4. Dash: pag. 118, 203. Gravure: 

pag. 198. 
5. Pavord: pag. 180 en pag. 181. 

Het glas bevindt zich in het 
Frans Halsmuseum in Haar
lem. Overigens twijfel ik aan 
de juistheid van de medede
ling. 

6. Pavord: pag. 158, 169. Illus
traties op pag. 176 en 181. Dash: 
pag. 123. 

7. Pavord: pag. 163. 
8. Krelage: het manuscript over 

de tulpenwindhandel in het: 
Economisch Historisch Jaar-
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Floraes Geeks-kap 

boek, XXI, pag. 41. Krelage, 
Bloemenspeculatie, pag. 200. 

9. Pavord, pag. 176. Illustratie, 
Frans Halsmuseum in Haar
lem; 17 4, illustratie, British 
Museum, London, Departe
ment of Prints and Drawings. 

10. Aan het Kleine Oost staat een 
huis met gevelsteen, waarop 
een tulp is afgebeeld. De steen 
dateert uit de tweede helft van 
de 18e eeuw. Het huis is echter 
veel ouder. Ook weten wij, dat 
in het begin van de 16e eeuw 
schipper Jacop de Infante in 
Hoorn op het Oost woonde en 
met zijn schip op de Orient 
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voer. Vandaar bracht hij o.a. de 
pioenroos en de papaver naar 
Hoorn. Hij werd ook wel 
Coppijn de Infante genoemd, 
omdat zijn moeder een Spaan
se was, die met een Hoornse 
poorter was getrouwd. 

Bronnen 
Archief Westfriese Gemeenten, 
Hoorn. 
Dash, M: Tulpengekte, Utrecht, 
1999. 
Knaap, J. P. H. v. d.: Oosterkerk, 
teken van tegenspraak, Hoorn, 
1976. 
Krelage, E. H.: Economisch Histo-

risch Jaarboek XXI, 's Gravenhage, 
1943. 
Krelage, E. H.: Bloemenspeculatie 
in Nederland, Amsterdam, 1942. 
Pavord, A.: The Tulip, Blooms
bury, London, 1999. 

Bij het 90-jarig bestaan van de 
vereniging hoort ook een pre
sentje. Daarom ontvangt u als 

lid bij dit kwartaalblad een setje 
ansichtkaarten, die nog eens 

duidelijk maken, waarom het de 
moeite waard is om lid van Oud 

Hoorn te zijn en te blijven. 



Historisch Museum Turkije-Nederland 

Half januari 2007 heropende het 
Historisch Museum Turkije-Ne
derland zijn deuren in het monu
mentale pand in de Wisselstraat. 
Na een lange periode van omzwer
vingen door de stad, keerde het 
museum terug naar de plek waar 
het ooit begon. Het pand, inmid
dels eigendom van de Stichting 
Hendrick de Keijser, is van binnen 
fraai gerestaureerd. Het bevat nog 
verschillende interessante details 
die teruggaan tot de bouw in 1613. 
Achter de Muntstraat lag aan het 
begin van de 17e eeuw het Geer
tenklooster verscholen. Kapel, ge
bouwen en grond besloegen een 
deel van de Nieuwstraat en beide 
zijden van de Wisselstraat. Ooit 
moet de Wisselstraat een straatje 
van achteruitgangen zijn geweest. 
Van het Muntgebouw bijvoor
beeld, in de Muntstraat, en het 
Oude Vrouwenhuis, waarvan de 
fraaie gevelsteen boven het poortje 
van 1606 dateert. Een uitzondering 
daarop vormt het langgerekte 
pand, waar zich nu weer het mu
seum heeft gevestigd, dat evenwij
dig aan de straat loopt. Tot 1885 zat 
de Bank van Lening er en later 
diende het stadsomroeper J. Volten 
tot onderdak. Over de vraag of de 
straat is genoemd naar de lommerd 
zijn de historici het nog niet eens. 

....................................... . . 
Historisch Museum 
Turkije-Neder]and 

1 €korting 
l op de toegangsprijs 

Egbert Ottens 

Het Turks museum opnieuw ingericht in het gerestaureerde 17e eeuwse pand in de Wissel
straat. De heer Senol Oçakli houdt zijn museum in ere! 

Senol Oçakli, éen van de eerste 
'gastarbeiders' uit Turkije, en on
danks zijn onmiskenbare Turkse 
tongval Horinees, is vrijwilliger in 
zijn eigen museum. Hij zit boorde
vol verhalen over het land van zijn 
geboorte, de culturele rijkdom
men, de gebruiken. En over zijn 
komst naar Nederland en zijn 
ervaringen als buitenlandse werk
nemer in den vreemde. Als free
lance journalist verzamelde hij 
documenten of kopieën, die in het 
bijzonder betrekking hebben op de 
al vier eeuwen bestaande relatie 
tussen Nederland en Turkije. 

De officiële opening vindt zater
dagmiddag 21 april 2007 plaats en 
staat mede in het teken van de 650 
jarige stadsrechten van Hoorn. Er 
komt een tentoonstelling gewijd 
aan de Mevlana-orde, die acht
honderd jaar geleden in Konya 
werd gesticht. Mevlana is éen van 
de grondleggers van de tolerante 
islam. Hij benadrukte in zijn werk 
sterk het gemeenschappelijke in de 
grote wereldreligies. Zijn ideeën 
zijn ook nu nog van groot belang 

waar het gaat om integratie en ge
meenschapsdenken. 

Na de opening zullen op de Rode 
Steen dansende derwisjen optre
den (bij slecht weer wordt dat ver
plaatst naar de Oosterkerk). Tege
lijkertijd wordt een nieuwe tulp 
gedoopt en komt er in het West
fries Museum een kleine tentoon
stelling van voorwerpen waar een 
tulp op voorkomt en waarvan 
enkele herinneren aan de tul pen -
manie uit het begin de zeventiende 
eeuw, die een even grote hype was 
als de internetgekte aan het begin 
van dit millennium, die tot de 
grote koersval op de internationale 
beurzen leidde. Daarover leest u 
meer m het artikel van Van der 
Knaap. 

Met bijgaande bon krijgen lezers 
van ons Kwartaalblad een euro 
korting op de toegangsprijs. Het 
museum is geopend van woensdag 
tot en met zondag van 11 tot 17 
uur. Op zondag vanaf 12 uur. Wie 
de bon niet wil uitknippen mag 
het Kwartaal blad laten zien. 
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Oud Hoorn-website niet in de prijzen 

In het j.l. decembernummer van 
het kwartaalblad konden wij mel
ding maken van het feit dat de 
website van onze vereniging was 
genomineerd voor de Archieven -
prijs 2006. Juist op het moment dat 
het decembernummer verscheen 
werd ook de uitslag bekend ge
maakt. Uit een groep van ruim 50 
websites van historische verenigin -
gen moest de jury een keuze 
maken. 
De jury was het unaniem eens over 
de hoge kwaliteit van de inzendin
gen. Men vond het dan ook moei
lijk om tot één winnaar te komen. 
De winnaar in de categorie 'Beste 
Website Historische Verenigingen' 
is geworden 'Stichting Novio
magus.nl'. Een eervolle vermelding 
ging naar de website van de 'Ver
eniging Vrienden Amsterdamse 
Gevelstenen'. Door deze keuze viel 
de site van onze vereniging buiten 
de prijzen. 
Bij de beoordeling van de genomi
neerde websites is door de jury 
onder andere gelet op de zoek
functie van de website, het zoekre-

sultaat, de interactiviteit en of in 
één oogopslag helder is waar de 
website over gaat. Bij de beoorde
ling van de website van onze ver
eniging waren de bevindingen van 
de jury als volgt. De jury is erg 
positief over de functie 'Gestelde 
vragen'. Dit is een informatief item 
en zal de bezoeker zeker aanspre
ken. Jammer wordt het gevonden 
dat de website verder vooral intern 
gericht is en niet interactief is. 
Verder maakte de jury nog enkele 
op- en aanmerkingen. Zo vond 
men de interface rommelig en vol 
en het zou een absoluut verbeter
punt zijn om dit beter te structure
ren. De jury gaf het volgende 
advies mee: de Vereniging Oud 
Hoorn is op weg naar een goede 
website, maar is er nog niet. Men 
zal zich meer op de buitenwereld 
moeten richten en de website beter 
structureren. 
Voor de vrijwilligers die zich in -
zetten voor de verenigingswebsite 
is het juryrapport een stimulans 
om de site verder te verbeteren. In 
2005 heeft dit ook zo gewerkt toen 

Uit de Pakhuiswinkel 

Frans Zack 

de verenigingssite van 'Site
recensie.com' de Golden Award 
ontving. 

Oproep 
In aansluiting op dit juryrapport 
past tevens de volgende oproep. In 
de scholenrubriek van onze websi
te wordt binnenkort de beschrij
ving van de Mariaschool en de Jo
zefschool gepubliceerd. Uiteraard 
voorzien van foto's en in de huis
stijl zoals men die kan zien in de 
kerken - en bedrijvenrubriek. 
Hiermee wordt een stuk stadshis
torie ontsloten. De redactie van de 
website is nu op zoek naar auteurs 
voor andere Hoornse scholen zoals 
b.v. de school in de Muntstraat, de 
Peperstraat en die in de Joh. Mes
schaertstraat. Maar ook b.v. de 
Ambachtsschool aan het Keern om 
maar enkele voorbeelden te noe
men. 
Weet u iets te vertellen of heeft u 
foto's van deze of andere Hoornse 
scholen mail dan uw belangstelling 
naar: 
info@oudhoorn.nl 

Voor het feestjaar 2007, ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten van onze stad, is een speciale vlag gemaakt in 
twee maten. Een kleine in de maat van 70x100 cm. Kosten€ 10,00 en een grote in de maat van 150x225. 
Kosten€ 27,50. Het is de bedoeling dat u deze vlag het gehele jaar heeft uithangen, wat de stad een feestelijk aan
zien zal geven. 
Voor degene die de nostalgie van 1957, 600 jaar stadsrechten nogmaals wil ervaren, hebben wij de DVD 600 jaar 
stad te koop. Op deze DVD geniet u 40 minuten lang van de onvergetelijke stadsfeesten in 1957. De prijs van deze 
DVD is € 25,00. 

Op 25 januari j.l. heeft de presentatie van Hoorn Oh Ja 2006, plaatsgevonden in de Oosterkerk. Het blad staat 
weer vol met foto's en begeleidende tekst over het wel en wee van het afgelopen jaar in onze mooie stad Hoorn. 

Bij telefonische bestelling, toezending na overmaking van het bedrag vermeerderd met de portokosten op post
giro 2144888. Ook kunt u op dezelfde basis bestellen via e-mailadres: winkel@oudhoorn.nl 
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Van de bestuurstafel 

Bestuurswisselingen 
Twee bestuursleden hebben aan -
gegeven met hun bestuursactivi
teiten te stoppen. Marjan Faber 
had dat vorig voorjaar aangekon
digd. Na tien jaren is het tijd voor 
wat anders, vindt zij. Het aange
kondigde vertrek van secretaris 
Nelleke Huisman kwam onver
wacht. Met ingang van dit jaar is 
Nelleke als directeur in dienst 
getreden bij IntermarisHoeksteen. 
Om belangentegenstellingen te 
voorkomen heeft ze haar functie 
beschikbaar gesteld. Daarvoor 
toont het bestuur begrip. Nelleke 
is twaalf jaar bestuurslid. Een klei
ne commissie vanuit het bestuur is 
thans op zoek naar een secretaris 
voor de vereniging. 

Voorj aarsledenvergadering 
De voorjaarsledenvergadering 
vindt woensdagavond 11 april a.s. 
plaats, in de Oosterkerk. Het be
stuur hoopt dan kandidaten voor 
de vacatures aan u voor te stellen. 

Hoorn 650 
Veel activiteiten staan op het pro
gramma voor de viering van 650 
jaar stadsrechten. De Stichting die 
alles organiseert en coördineert 
schotelt ons een breed en interes
sant programma voor. Voor elk 
wat wils. Ook de activiteiten ter 
gelegenheid van ons 90-jarig 
bestaan, worden mede in het kader 
van Hoorn 650 op de activiteiten -
lijsten genoemd. Het wordt al met 
al een heel druk jaar. 

Vereniging Oud Hoorn 90 jaar 
Tijdens de najaarsledenvergade
ring en in het vorige nummer is 
melding gedaan van de activiteiten 
die we ter gelegenheid van onze 

verjaardag organiseren. Met de 
voorbereiding daarvan gaat het 
goed. Over het jaar verspreid zult u 
merken wat er allemaal vanuit de 
vereniging te doen is. 
Met dit Kwartaalblad wordt een 
extra uitgave van het Verenigings
blad gepubliceerd, waarin een 
tweetal artikelen over 650 jaar 
Hoornse stadsrechten van Joost 
Cox en een artikel van Jan de 
Bruin over de geschiedenis van 
Hoorn. Dit nummer wordt ver
luchtigd met oude illustraties en 
zal ook te koop zijn voor belang
stellende bezoekers aan onze jarige 
stad. 
Vijf Hoornse kunstenaars hebben 
opdracht gekregen om elk een 
ontwerp en vijftig genummerde en 
gesigneerde afdrukken te maken 
van één van de vijf monumentale 
panden die Oud Hoorn bezit. 
Vrijdagmiddag 15 september zul
len de werken worden gepresen
teerd. Leden kunnen de drukken 
kopen, per stuk of in een map. Per 
stuk bedragen de kosten € 50,
Voor de map met vijf afdrukken 
moet€ 250,- worden betaald. De 
kunstenaars die opdracht kregen 
zijn: Thea van Lier, Arie de Jong, 
Peter de Rijcke, Peter Dorleijn en 
Christiaan Heidenrijk. 

Velius 
De vertaling in hedendaags 
Nederlands van de beroemde kro
niek van Velius over de vroegste 
geschiedenis van onze stad, vormt 
het hoogtepunt van ons herden -
kingsjaar. Donderdagmiddag 15 
november 2007 zullen de beide 
kloeke delen (samen 750 pagina's) 
waaruit de publicatie bestaat, in de 
Oosterkerk worden gepresenteerd. 
Dit heugelijke feit wordt omlijst 

Egbert Ottens, voorzitter 

door een aantal bijzondere activi
teiten. 
Beide delen zijn ingebonden in 
een stevige band en geïllustreerd 
met een groot aantal afbeeldingen 
in kleur en zwart-wit. Wie voor 
1 juli 2007 intekent kan de Velius
boeken voor de speciale prijs van 
€ 25,- krijgen. Na verschijning is 
de prijs € 32,50. Maakt u het 
bedrag ad€ 25,- voor 15 mei a.s. 
over op rekening 307770 230 t.n.v. 
Vereniging Oud Hoorn, onder 
vermelding van 'inzake Velius' 
over, dan wordt uw naam opgeno
men in de intekenlijst in het boek. 

Aandacht voor stadsschoon 
blijft nodig 
Hoorn ziet er met de viering van 
650 jaar stadsrechten pico bello uit. 
Het is een feest om door de stad te 
dwalen langs de grote monumen -
ten en door de knusse straten. De 
Hoofdtoren, het Westfries Mu
seum, ·de Boter hal, de Ooster- en 
de Noorderkerk, het Pietershof, 
onze eigen Pakhuizen. Maar een 
rondgang door een aantal straten 
net achter de grote publiekstrek
kers, toont dat er op andere plaat
sen weinig aandacht voor het 
stadsschoon is geweest. Dan stuit je 
op al vele jaren verpauperde pan
den die een aanfluiting voor de 
stad zijn. Enkele jaren geleden 
dienden twee raadsleden bij de 
gemeenteraad een initiatiefvoor
stel in voor het voeren van een 
actief aanschrijvingsbeleid. Het 
toenmalige college oordeelde dat 
volstrekt onnodig. Het voorstel 
werd naar de prullenbak verwezen. 
Eigenaren waren mans genoeg om 
hun bezit in goede staat te houden. 
Niet dus. De voorbeelden die in 
het voorstel werden genoemd, 

13 



Het pakhuisje aan het Nieuwe Noord dat 
op instorten staat. 

staan er deels in dezelfde of nog 
meer vervallen staat bij. Misschien 
is het zaak om die prullenbak toch 
nog maar eens leeg te halen op 
zoek naar dat voorstel. Laat het 
college, met de ontwikkeling van 
de Westerdijk in het achterhoofd, 
bijvoorbeeld eens goed naar een 
straat als het Achterom kijken. 
Daar moet heel wat gebeuren. Een 
pand als Achterom 21-23 staat op 
instorten. De stenen liggen los op 
de hoek van voor- en zijgevel. Een 
direct gevaarlijke situatie. Maar 
ook de Nieuwe Noord verdient 
aandacht van het college. Het van -
uit historisch oogpunt unieke pak
huisje, rechts vanaf de Turfhaven, 
is inmiddels tot een bouwval ver
worden. Nog een winterstorm en 
het staat niet meer. Misschien is 
dat wel de bedoeling van de eige
naren. Maar daarom hoeven we 
dat niet te laten gebeuren. Meer 
straten in de binnenstad, zoals de 
Leliestraat, een deel van de Itali
aanse Zeedijk en de Dubbele 
Buurt (nrs 46 en 48), vertonen op 
sommige plekken een zwaar ver
waarloosd beeld. Zijn we de waar
devolle kwalificatie van be
schermd stadsgezicht op die 
manier wel waard? 
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Oostereiland 
Het bestuur was verrast en ver
heugd over het bericht van het col
lege dat overwogen wordt om het 
Oostereiland aan te kopen en een 
cultuurhistorische bestemming te 
geven, die aansluit bij het maritie
me verleden van onze stad. Het 
college wenst, als de raad zich ach
ter de ideeën van het college 
schaart, onderzoek te doen naar de 
kosten en baten en de vraag of de 
markt geïnteresseerd is in de door 
de gemeente gewenste ontwikke
ling. Dringend willen wij het col
lege en de raad meegeven dat niet 
alleen naar de markt gekeken moet 
worden voor de meest aantrekke
lijke invulling in het voorgestelde 
scenario, maar dat Hoorn ook 
goed moet uitzoeken in hoeverre 
voor deze door de stad en de ge
meenschap voorgestane ontwikke
ling een beroep gedaan kan wor
den op provinciale, rijks- en Euro
pese fondsen. Zo veronderstellen 
wij dat het voor een deel bekosti
gen van de ontwikkeling van de 
plannen uit de realisering van 
woningen, zodanig marginaal is, 
dat die voorwaarde de gewenste 
ontwikkeling eerder belemmert 
dan bevordert. Oud Hoorn ziet 
wel iets in een voor ons land uniek 
museumeiland. Een aantal be
staande museale functies uit onze 
stad zou daar samengebracht kun
nen worden, en elkaar kunnen 
versterken. Ter voorkoming van 
misverstanden: het Westfries Mu
seum moet op de markante plek 
en in het markante gebouw op de 
Rode Steen blijven. Maar ook dat 
museum kampt met ruimtege
brek. 

Kades 
De kademuren Onder de Boomp
jes moeten inderdaad nodig wor
den hersteld. Daarover is niemand 
het oneens. Langdurig gebrek aan 
onderhoud eist zijn tol. Het is 
uitermate zuur dat door gebrek 

aan tijdig onderhoud de prachtige 
monumentale zilveressen zouden 
moeten wijken. Ook al gaan 
omwonenden met de plannen 
akkoord, het gaat er bij ons nog 
niet in dat er geen andere oplos
sing is. Daarom tekent Oud Hoorn 
bezwaar aan tegen het afgeven van 
de kapvergunning door de 
gemeente. Hoe kan het dat op het 
Munnickenveld de bomen inder
tijd wel bewaard konden blijven, 
en er elders in ons land voldoende 
voorbeelden zijn van geslaagde 
kaderestauraties met behoud van 
monumentale bomen? De twee 
grote bomen die het dichtst bij de 
Achterstraat staan kunnen mis
schien behouden blijven door het 
water ter plaatse een meter te ver
smallen. De stelling dat de kade 
versterkt moet worden om zware 
voertuigen van bijvoorbeeld de 
brandweer in noodgevallen te 
kunnen dragen, is ons inziens 
betwistbaar. De kade is aan de 
Weeshuistuinkant zo smal dat als 
daar een brandweerwagen opge
steld zou moeten worden, ruimte 
om te kunnen werken ontbreekt. 
College, voor u de bomen om -
haalt, bekijk alles nog eens zorg
vuldig. Gemeenteraad maak uw 
rol waar: ga na of er echt geen 
betere alternatieven zijn. Het mo
numentale aanzicht van deze bij
zondere plek is anders voor min -
stens een decennium vernield. 

Nu we het toch over de kademu
ren hebben. Een rondgang langs de 
verschillende grachten in onze 
stad, laat op veel plaatsen een zor
gelijke situatie zien. De kademu
ren en de kades, zoals bij het 
Munnickenveld richting Spoor
straat (de westzijde) zijn behoorlijk 
gescheurd. Ook andere kades ver
tonen achterstallig onderhoud, 
overdadige mosgroei en scheuren. 
Door tijdig in te grijpen kunnen 
grote investeringen - en bomen -
wellicht be- en gespaard blijven. 



Technische School Hoorn 
De vlag voor het behoud van de 
zaagtandvleugel van de TSH kan 
nu echt uit. 
Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak 
voor de vrijwilligers van onze ver
eniging, begin 2007, kon ik ver
heugd melden dat de zaagtand
vleugel van het gemeentelijke 
monument van de TSH behouden 
zou blijven. Samen met de monu -
mentencommissie hebben we ons 
als vereniging het afgelopen jaar 
ingezet voor het behoud van dit 
markante pand. Het is een van de 
weinige monumentale gebouwen 
uit die periode in onze stad. En dat 
is het vooral door de interessante 
vorm en constructie van de prak
tijklokalen. Een aansprekend ont
werp, uit de nadagen van het 
Nieuwe Bouwen. Terecht dat dit 
complex nog maar een paar jaar 
geleden op de gemeentelijke mo
numentenlijst was gekomen. 
Twijfel zaaide wethouder Van Es 
door enkele dagen later in het 
Dagblad van Westfriesland op te 
merken dat het 'zaagtanddak' deels 
behouden kon worden. En dat B. 
en W niet het gehele praktijkge
bouw wilden behoeden voor sloop. 
'Het ging', zei hij 'om het deel van 
het pand langs de Liornestraat. Dat 
is het beeldbepalende deel van het 
pand als je de stad inrijdt.' Ook de 
stukken die de raadsleden kregen 
voorgelegd waren niet duidelijk. 
Namens Oud Hoorn wees ik als 
inspreker daarop en vroeg de raad 
zich expliciet voor het behoud uit 
te spreken, zodat er geen misver
stand meer over zou kunnen ont
staan. 
Enigszins tot onze verrassing, maar 
beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald, pleitten alle fracties 
voor behoud van de zaagtandvleu -
gel. Daarbij brak menigeen zich de 
tong over het woord 'zaagtanddak
vleugel'. Voor wethouder Van Es 
was de raadsbreed gedeelde opvat
ting duidelijk. Hij had, zei hij eer-

De voormalige Technische School Hoorn aan de Johan Poststraat. 

lijk, alleen voor het geval dat, nog 
geprobeerd enige ruimte te creë
ren. Met de uitspraak van de raad 
zijn wij als Oud Hoorn 'verlegen 
blij'. En voor alle anderen die geen 
tongklem wensen te krijgen bij het 
uitspreken van dit scrabblewoord. 
De vorm van het dak is die van een 
chaletdak. De gevels van de prak
tijklokalen hebben aan beiden zij
den de vorm van 'zaagtanden' 
gekregen. 
Natuurlijk wordt het spannend 
hoe de zaagtandvleugel in het 
nieuwe ontwerp ingepast gaat 
worden. Er zijn voorbeelden in ons 
land waar iets dergelijks op cre
atieve, speelse en verantwoorde 
wijze is gebeurd. 

Nog even de school. De TSH is 
gebouwd in de periode 1956-1959. 
De lange bouwduur was het ge
volg van het instorten van een kel
derwand tijdens de bouw. Het ont
werp is van Architectenbureau 
Kuiper, Gouwetor, De Ranitz en 
Bleeker uit Rotterdam. Dit bureau 
ontving meer opdrachten uit 
Hoorn. Burgemeester Canneman 
en architect Gouwetor kenden el
kaar persoonlijk. De voor de om
geving forse en strakke gebouwde-

len langs de Johannes Poststraat en 
de St. Eloystraat, zijn kenmerkend 
voor het Nieuwe Bouwen. De 
zaagtandoplossing van de praktijk
lokalen langs de Liornestraat is 
minstens zo bepalend voor de late
re benadering van de architectoni
sche en stedenbouwkundige opga
ven van het Nieuwe Bouwen. 
Het Nieuwe Bouwen is beïnvloed 
door De Stijl en Bauhaus. Deze 
stromingen stonden als reactie op 
de afschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog, voor een rationele 
benadering van de bouwkunst. Van 
hun geometrische, open verkave
lingen, strakke architectuur en 
sobere en doelmatige gebouwen, 
verwachtten zij een positieve 
invloed op de mens. In Amsterdam 
en Rotterdam ontstonden op deze 
ontwikkeling twee belangrijke 
groepen: De8 en De Opbouw. 
Merkelbach, éen van de oprichters 
van De8, is de grote theoreticus 
van het Nieuwe Bouwen in Ne
derland. 'Een gebouw is nooit 
mooi of lelijk', zei hij ooit, 'het is 
goed of slecht.' 
Het Nieuwe Bouwen kreeg pas in 
de jaren dertig in Nederland voet 
aan grond. Het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, stond op-
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Ca. 1957. De zaagtandvleugel van de Technische School Hoorn in aanbouw. 

bloei in de weg. De Amsterdamse 
tuinsteden zijn deels onder invloed 
van deze stijl gebouwd. Het 
Nieuwe Bouwen was al over haar 
hoogtepunt heen, toen de overloop 
op gang kwam. In Hoorn is in de 
jaren vijftig relatief wem1g 
gebouwd. Hoorn kent derhalve 
weinig gebouwen die tot het 
Nieuwe Bouwen gerekend kunnen 
worden. Om die reden is behoud 
van de TSH van belang. 

Westfries Museum 
De soap over het naar huis sturen 
van de bestuurscommissie van het 
Westfries Museum is, hopen wij, 
beëindigd. De bestuurscommissie 
heeft zelf het besluit genomen niet 
langer als zodanig te willen opere
ren. Er was geen vertrouwensbasis 
meer. 
Het schouwspel was weinig ver
heffend en kent alleen maar verlie
zers. De Vereniging Oud Hoorn is 
één van de organisaties die een 
afgevaardigde in de bestuurscom -
missie had. Vanuit de beheerscom -
missie voor het Westfries Museum 
heeft de grondlegger van onze ver
eniging, J. Chr. Kerkmeijer, Oud 
Hoorn opgericht. Vandaar onze 
gevoeligheid op dit punt. Samen 
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met het Westfries Genootschap en 
de Stichting Vrienden van het 
Westfries Museum hebben we ons 
in een brief tot het college gewend 
en onze zorg uitgesproken. Dat 
heeft tot een gesprek met een af
vaardiging van het college geleid, 
niet tot andere besluiten. Het col
lege wil, met de aanstaande pen -
sionering van de directeur van het 
museum, Ruud Spruit, de handen 
vrij hebben, op weg naar een even -
tuele privatisering. Het is niet aan 
onze drie verenigingen om over de 
toekomstige organisatievorm te 
oordelen. Verzelfstandiging is een 
optie. Maar het museum moet dan 
wel voldoende mogelijkheden 
krijgen om op eigen benen te 
staan. Uit de afgelopen tijd weten 
we dat op onderwerpen als beveili
ging, klimaatinstallatie en restau -
ratie, een flinke inhaalslag te 
maken valt. En ook in een gepriva
tiseerde situatie heeft het museum 
een bestuur nodig, dat zijn basis in 
onze lokale gemeenschap vindt. 
Wanneer ons dat wordt gevraagd 
zullen we ondanks de ervaringen, 
proberen mensen uit onze vereni
ging af te vaardigen. De algemene 
raadscommissie heeft zich begin 
dit jaar over de situatie uitgespro-

ken. Men steunt het besluit van het 
college, al vond men raadsbreed 
dat het aan communicatie en om
gangsvormen had ontbroken. 
Wethouder Van der Maat erkende 
dat en trok het boetekleed aan. Het 
had beter en correcter gekund. Wij 
betreuren het dat Ruud Spruit in 
deze sfeer afscheid van zijn muse
um moet nemen. Wat men ook 
over hem zou willen denken, 
Ruud Spruit is voor de promotie 
van Hoorn en de rijke geschiedenis 
van West-Friesland, maar vooral 
voor het museum van grote 
betekenis geweest. De heer Wes
tenberg is door het college aange
zocht om de mogelijkheid van pri
vatisering van het museum te 
onderzoeken. We wensen hem 
daarbij wijsheid en wachten zijn 
bevindingen met belangstelling af 
Inmiddels heeft ook een gesprek 
met hem plaats gevonden. 

Monumentencommissie 
Het schijnt dat het college op zijn 
eerdere voorstel om de drie verte
genwoordigers vanuit de Hoornse 
gemeenschap terug te brengen 
naar één, terugkomt. Momenteel 
zijn Oud Hoorn met twee en 
Stichting Stadsherstel met éen lid 
in de Monumentencommissie ver
tegenwoordigd. Wij hebben ons 
fel tegen deze plannen verzet, die 
een gevolg zijn van de samenvoe
ging van de Welstandscommissie 
met de Monumentencommissie. 
Er ligt nu een voorstel om terug te 
gaan naar twee afgevaardigden, 
één van Oud Hoorn en één van 
Stadsherstel. Ontevreden met deze 
uitkomst zijn wij niet. Maar wij 
hebben nog steeds redenen om 
ervoor te blijven pleiten de waar
devolle inbreng vanuit onze ver
eniging niet terug te brengen. We 
wachten af 

Monumentenwacht 
Gedeputeerde Staten van Noord
Holland willen de Stichting Mo-



numentenwacht Noord-Holland 
dit jaar steunen met een bedrag 
van € 346.500. De inspectie van 
Noordhollandse monumenten 
wordt hiervoor aangemerkt als een 
dienst van algemeen economisch 
belang. De monumentenwacht 
voert ongeveer 1600 inspecties per 
jaar uit op de meest uiteenlopende 
monumenten, waaronder oude 
woonhuizen, kerken en molens. 

Storm van 18 januari 2007 
Ook ons Pakhuis ondervond de 
gevolgen van de storm. Er waaiden 
pannen van het dak. Herstel is 
inmiddels uitgevoerd. Her en der 
in de stad sneuvelden bomen, 
waaronder de 240 jaar oude boom 
in de tuin van Habes, achter de 
Gouw en de Lange Kerksteeg. 

Opgravingen Winstonlocatie 
Deel 3 en 4 van het verslag van de 
opgravingen op het terrein van de 
voormalige Winstonbioscoop door 
de Hoornse Archeologische Dienst 
is onlangs verschenen. Het onder
zoek bracht bewoningsresten in dit 
oudste deel van de stad aan de 
Roode Steen aan het licht, die uit 

de 13e eeuw dateren. Er is afval van 
een leerbewerker gevonden naast 
resten van schoeisel en andere 
gebruiksvoorwerpen van leer. Deel 
3 beschrijft de belangrijkste sporen 
die in de verschillende woonni
veaus zijn aangetroffen. In deel 4 
komt onderzoek naar dierlijk bot, 
visresten en botanische resten aan 
de orde. De rapporten liggen oa ter 
inzage bij de Vereniging Oud 
Hoorn in het Pakhuis en bij de 
voorlichtingsbalie in de hal van het 
stadhuis. 

Een Hoornse canon? 
Tijdens de gemeentelijke nieuw
jaarsreceptie schoot burgemeester 
Onna van Veldhuizen mij aan. 
'Zou het', zei hij, 'nu onze stad 650 
en jullie vereniging negentig jaar 
bestaat, niet aardig zijn als er een 
Hoornse canon komt? We zouden 
dan de eerste stad in Nederland 
zijn die over een eigen canon be
schikt.' De Amsterdamse Jordaan is 
ons inmiddels gepasseerd, maar de 
Jordaan is geen stad en zelfs geen 
officieel stadsdeel, maar onderdeel 
van het Stadsdeel Binnenstad. Dus 
het kan nog. De canon van 

Melknapsteeg. 

Nederland werd vorig jaar gepre
senteerd. Het is een lijst van voor 
de geschiedenis van ons land 
belangrijke gebeurtenissen, perso
nen, kunstwerken, die samen laten 
zien hoe ons land zich heeft ont
wikkeld. De Nederlandse canon 
kent vijftig 'vensters', die elk de 
opening vormen naar een verhaal. 
Veel Nederlandse vensters blijken 
ook een venster voor de Hoornse 
historie. De vroegste geschiedenis 
van ons land is aan Hoorn voorbij
gegaan. Maar vanaf de 13e eeuw, 
het venster Floris V (Een Holland
se graaf en ontevreden edelen) 
heeft Hoorn een stevige partij in 
de vaderlandse geschiedenis mee
geblazen. 
Wie van onze leden vindt het leuk 
om dit jaar aan een Hoornse canon 
te werken? Men kan zich opgeven 
bij de vereniging of bij mij 
( es.ottens@quicknet.nl). 

Een brief 

Tot slot een brief die ik als voorzit
ter van een verontwaardigde Melle 
Knap kreeg. 

Van 22 maart tot en met 17 mei 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de plek van de voormalige Winston-bioscoop. Eén van de 
vele voorwerpen die gevonden werden, is dit in goede staat verkerende ruiterspoor. Het is te dateren in de 15e eeuw. 
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Beste Egbert, 
Uit hoofde van jouw functie als voor
zitter van de Vereniging Oud Hoorn 
stel ik je op de hoogte van het schanda
lige feit dat de gemeente Hoorn het 
naambordje van de Melle Knapsteeg 
vervangen heeft door zo'n saai, lelijk en 
reflecterend exemplaar met het - bo
vendien ook nog onjuiste - opschrift 
'Melknapsteeg'. 
De bewoners van de Melle Knapsteeg 
zijn natuurlijk zeer verontwaardigd 

over dit staaltje overheidsvandalisme en 
geschiedvervalsing en vrezen dat het 
ontvreemde straatnaambordje nu bij 
wijze van jachttrofee ergens ten stad
huize opgehangen is. 
Het hoeft verder geen betoog dat mijn 
trouwe verzorgers alweer een nieuw 
bordje in voorbereiding hebben. Maar 
voor de Oud Hoorn-gidsen levert het 
moeten koersen op een foutief bordje 
natuurlijk wel de nodige verwarring. Ik 
vertrouw er op dat jij ze bij dit tijdelijk 

ongemak zult begeleiden en steunen. 

Met vriendelijke groeten, 
Melle Knap 

Natuurlijk ben ik gaan kijken. De 
nieuwe reflecterende straatnaam -
bordjes passen inderdaad niet in 
het oude stadsbeeld. Waar zijn die 
geëmailleerde bordjes van vroeger 
gebleven? Dat zijn toch collectors
items? 

WANDELINGEN SEIZOEN 2007 

25 mei 2007. Aanvang 19.30 uur. Kloosterwandeling 
Start: Roode Steen. Bezichtiging: Archeologische Dienst. Tentoonstelling over de opgravingen van de Blokkerse 
kloosters. 

8 juni 2007. Aanvang 19.30 uur. Havenwandeling 
Start: Roode Steen. Bezichtiging: Maquette naar de situatie van ca. 1630 in Museum van de 20e eeuw. 

22 juni 2007. Aanvang 19.30 uur. Van stadhuis naar stadhuis. 
Start: Roode Steen 

6 juli 2007. Aanvang 19.30 uur. Vrouwen van Hoorn. 
Start: Roode Steen. Bezichtiging: Koepelkerk. 

20 juli 2007. Aanvang 19.30 uur. Hofjeswandeling 
Start: Plantsoen voor station. Bezichtiging: St. Pietershof. 

3 augustus 2007. Aanvang 19.30 uur. Bossuwandeling 
Start: Oosterpoort 

17 augustus 2007. Aanvang 19.30 uur. Wallenwandeling 
Start: Oosterpoort. Bezichtiging: Oost Indisch Pakhuis. 

Bij alle wandelingen wacht u een verrassing t.g.v. de viering van 650 jaar stadsrechten. 

16 september 2007. Aanvang 11.00 uur. Jubileumwandeling t.g.v. de viering van 650 jaar stadsrechten en 
het 90-jarig bestaan van Oud Hoorn. Met korte, op de historie van Hoorn betrekking hebbende, declamaties. 
Start: Roode Steen. Onderwerp: Poortjes en tuinen. 

Deelname aan alle wandelingen is gratis. 
Voor meer informatie: www.oudhoorn.nl / e-mail: info@oudhoorn.nl 
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In memoriam Giel van der Zei 

Op nieuwjaarsdag is Giel van der 
Zel overleden. Hij moest door een 
kleine attack al enige tijd eerst in 
Lindendael en de laatste maanden 
in het Liornehuis verpleegd wor
den. Giel en zijn vrouw Corrie 
leerde ik kennen, door de kaarten 
van het oude Hoorn, die Giel in de 
loop van de jaren verzameld had. 
Als ik voor een bepaald artikel dat 
in het kwartaalblad zou komen 
geen goede foto had ter illustratie, 
belde ik Giel op en vroeg hem of 
hij een kaart voor mij te leen had, 
die erbij paste. Dan ging hij zoeken 
in zijn verzameling fotoboeken en 
belde later terug met meestal het 
goede nieuws, dat ik maar langs 
moest komen. Ik mocht de betref
fende kaart altijd meenemen, ter
wijl ik dat eigenlijk nogal eng 
vond, want er mocht 
natuurlijk niets mee gebeu
ren. Gelukkig heb ik de 
geleende kaarten altijd weer 
'heelhuids' terug kunnen 
brengen. Die bezoekjes aan 
Corrie en Giel waren altijd 
heel gezellig. 
Zo'n tien jaar geleden heb ik 
Giel gevraagd of ik een aan -
tal van zijn kaarten op dia 
mocht laten zetten, zodat ik 
er voor de vereniging Oud 
Hoorn een voorstelling mee 
kon geven. Dat mocht, maar 
toen Giel en ik de kaarten 
hadden uitgezocht, bleek al 
tijdens het uitzoeken, dat 
Giel als ouwe Horinees 
allerlei leuke anekdotes wist 
te vertellen, die ik als oud 
Amsterdammer natuurlijk 
niet wist. Toen zijn we die 
dia-voorstellingen maar met 

de geschiedenis van het betreffen -
de deel van Hoorn en Giel wist 
vaak wel over het één en ander een 
smakelijk verhaal te vertellen. Het 
werden drukbezochte voorstellin -
gen, waarbij niet alleen Giel, maar 
ook menig andere Horinees in de 
zaal overluid commentaar gaf Aan 
die samenwerking met Giel denk 
ik nog steeds met veel plezier 
terug. Als ik de dia's in de slee 
gerangschikt had, ging ik op een 
ochtend naar Giel en dan liet ik 
hem op een kleine viewer zien 
welke fotokaarten er allemaal 
meededen en dan maakte hij aan -
tekeningen bij welke dia hij iets 
wist te zeggen. Hij typte dat dan 
keurig netjes uit en dan stond er 
steevast bij: en nu gaat Femke weer 
wat zeggen. Dat was zijn scenario, 

Femke Uiterwijk 

maar tijdens de voorstelling had hij 
dat blad papier eigenlijk niet no
dig, want verscheen de betreffende 
dia groot op het doek, dan wist hij 
precies wat hij wilde vertellen. Dat 
zat allemaal in z'n hoofd. 
Toen Giel in Lindendael werd 
opgenomen, wilde hij altijd graag 
het nieuwste kwartaalblad hebben. 
Maar dat verdween nog al eens, 
dus hing er voortaan een tas aan de 
armleuning van zijn rolstoel waar 
hij het blad in bewaarde. 

In het kwartaalblad van 15 decem-
ber 1999 staat een interview met 
Giel en zijn vrouw Corrie over 
hun leven in Hoorn, gemaakt door 
Rogier Overman. Giel noemt zich
zelf daarin: een Horinees in hart en 
nieren. En dat was hij zeker! 

z'n tweeën gaan doen. In het 26 november 2005: de opening van de multifunctionele ruimte in het O.I. Pakhuis. Vl.n.r.: zoon Ciel, 
0. 1. Pakhuis. Ik praatte over vader Ciel van der Zei, Femke Uiterwijk en Roger Tonnaer. 
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Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn - 2006 

1. Leden 
Het ledental van de vereniging is 
ook in het afgelopen jaar stabiel 
gebleven met een ledental van 
ruim 2000 leden. De contributie is 
op hetzelfde niveau gehouden als 
voorgaande jaren. Met de aanvaar
ding van de gewijzigde statuten in 
de voorjaarsledenvergadering is 
het z.g. partnerlidmaatschap geïn
troduceerd. Bij meerdere leden op 
één adres wordt een reductie van 
50% verleend voor het tweede en 
volgende lid. 
De ledenexcursie met als thema 
Westfries was dit jaar wederom op 
de fiets. De route voerde met korte 
bezoekjes langs het Westfries Mu
seum, het Westfries Genootschap, 
het Westfries Archief, het Westfries 
Gasthuis en het Westfries Museum. 
Tijdens de voorjaarsledenvergade-

ring werd het voorstel voor wijzi
ging van de statuten besproken en 
goedgekeurd. Met deze laatste wij
ziging zijn naast het al genoemde 
partnerlidmaatschap de maximale 
omvang van het bestuur vastge
steld evenals de maximale duur 
van het bestuurslidmaatschap en 
de benoeming van de voorzitter 
door de ledenvergadering. Tijdens 
het themagedeelte van de vergade
ring konden de leden na een korte 
presentatie met elkaar discussiëren 
over 'Nieuwbouw in een histori
sche omgeving'. 
De najaarsledenvergadering stond 
in het teken van de uitreiking van 
de jaarlijkse onderscheiding aan de 
heer J. Slegten van de z.g. methode 
van Wijhe en de stichting De 
Oosterkerk, de benoeming van een 
nieuwe voorzitter, de heer Egbert 

P.M. Huisman, secretaris 

Ottens, en het afscheid van Ton 
van Weel na een periode van 
twaalf jaar als voorzitter. Hij werd 
op voorstel van het bestuur be
noemd tot erelid van de vereniging 
en ontving uit handen van de 
loco-burgemeester van Hoorn de 
versierselen, behorende bij het lid
maatschap van de Orde van 
Oranje Nassau. 
Begin 2006 heeft het bestuur een 
themabijeenkomst onder leiding 
van Coen Droog georganiseerd 
over de Kadernota Binnenstad. 
Samen met het Architectuur
centrum heeft het bestuur een 
thema-avond georganiseerd als af
ronding van de ideeënprijsvraag 
over de invulling van het z.g. 'gat 
aan de Westerdijk', waar ooit de 
oude Parkschouwburg heeft ge
staan. 

De ledenexcursie ging ook langs het Huisje van Oud van de Historische Stichting 'De Cromme Leeck' aan de Zomerdijk buiten Wognum. 
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2. Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 
dertien maal vergaderd. Vanaf 
begin 2006 werkt het bestuur met 
een z.g. termijnagenda. De bedoe
ling daarvan is om per vergadering 
een aantal onderwerpen diepgaan -
der te kunnen bespreken. Dat 
biedt ook de mogelijkheid om met 
onze vertegenwoordigers in com -
missies en onze contactpersonen 
periodiek te kunnen overleggen. 
Kort na zijn benoeming heeft het 
bestuur overleg gevoerd met de 
nieuwe wethouder voor Kunst en 
Cultuur, de heer Cees van der 
Maat. Zowel in dit gesprek alsook 
via het indienen van zienswijzen 
en correspondentie heeft het 
bestuur het standpunt van Oud 
Hoorn gedurende het afgelopen 
jaar over een groot aantal zaken 
aan het gemeentebestuur kenbaar 
gemaakt. Dat betrof ondermeer de 
bouw van een kiosk in het Ooster
plantsoen, het behoud van de 
zaagtandvleugel van de voormalige 
Technische School Hoorn, de eva
luatie van het experiment met 
drijvende terrassen, de plannen 
voor het Weeshuiscomplex, de 
kaders voor de invulling van het 
Oostereiland, de kadernota voor 
het bestemmingsplan Binnenstad, 
het bestemmingsplan Schelphoek, 
het herstel van de kademuur 
tegenover Onder de Boompjes en 
het behoud van de monumentale 
boom bij de planontwikkeling 
voor het Missiehuiscomplex. 
In het verslagjaar heeft Ton van 
Weel afscheid genomen als voorzit
ter van de vereniging. In zijn plaats 
is Egbert Ottens benoemd tot nieu -
we voorzitter. Aan het einde van 
het verslagjaar hebben de bestuurs
leden Marjan Faber en Nelleke 
Huisman te kennen gegeven dat 
zij hun bestuurslidmaatschap in het 
voorjaar willen beëindigen. 
Tijdens zijn eerste optreden als 
voorzitter heeft Egbert Ottens de 
ideeën van het bestuur over de vie-

Koepoortsweg 73: aangekocht door Stichting Stadsherstel. 

ring van het 90-jarigjubileum aan 
de leden gepresenteerd. 

3. Eigendommen 
Evenals in 2005 is in 2006 de mees
te aandacht besteed aan het vereni
gingspand, Onder de Boompjes 22. 
In 2006 moest nog een aantal zaken 
worden afgerond, zoals het voeg
werk van de gevel van het pand. 
Aan de overige panden is het regu -
liere onderhoud uitgevoerd. 

4. Stadsbeeldbewaking 
Zoals hierboven bij punt 2 al is 
vermeld heeft het bestuur over een 
groot aantal onderwerpen de 
standpunten van de vereniging 
kenbaar gemaakt. Helaas is het niet 
gelukt om de realisering van een 
permanente bloemenkiosk in het 
Oosterplantsoen te voorkomen. 
Ook is er nog weinig gebeurd met 
ons verzoek om actie van het ge
meentebestuur voor het opknap
pen van de grafmonumenten op 
de begraafplaats aan het Keern. 
Meer succes hebben wij gehad bij 
het behoud van de zaagtandvleu -
gel van de voormalige Technische 
School. Ook zijn wij als bestuur 
tevreden over de ontwikkeling van 
het Weeshuiscomplex, de restaura
tie van boerderij Meta (Draafsingel 

59), de herinrichting van de 
Nieuwstraat, de aankoop van het 
pand Koepoortsweg 73 door 
Stadsherstel, het niet afsluiten van 
het Arminiaanse Glop, het experi
ment met de terrasboten en de 
nieuwe start van het gemeente
bestuur voor de planontwikkeling 
van het Oostereiland. 

5. Vertegenwoordigingen en 
representaties 

Albert de Graaf heeft de vereni
ging in 2006 voor de laatste maal 
vertegenwoordigd in de stichting 
Kerkmeijer-de Regt. Zijn plaats is 
ingenomen door Ton van Weel. 
Ook is Albert de Graaf in 2006 
onze vertegenwoordiger geweest 
in de vereniging Het Carillon (zie 
het jaarverslag in het Kwartaalblad 
2006/4). Jaap Bronkhorst en Frans 
van Iersel hebben de vereniging 
vertegenwoordigd in de Monu
mentencommissie. Zij hebben 
over een reeks van aanvragen voor 
monumentenvergunningen advie
zen uitgebracht (zie hiervoor de 
rubriek Stadsbeeldbewaking in het 
Kwartaalblad). Ook hebben zij het 
voorstel beoordeeld van het 
gemeentebestuur om de monu
mentencommissie en welstands
commissie samen te voegen en het 
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aantal vertegenwoordigers te 
beperken. Oud Hoorn heeft zich 
samen met Stadsherstel sterk ge
maakt voor een krachtige invloed 
vanuit de monumentenhoek in de 
toekomstige commissie, wat deels 
lijkt te zijn gelukt.Jaap Bronkhorst 
is eveneens onze vertegenwoordi -
ger in de welstandscommissie en 
heeft per vergadering verslag uit
gebracht aan het bestuur over de 
adviezen van de commissie. 
Kort nadat onze vertegenwoordi -
ger in de beheerscommissie, Fokko 
de Boer, met het bestuur zijn 
werkzaamheden als commissielid 
had besproken, werd de beheers
commissie door het gemeentebe
stuur ontheven van haar taak: een 
handelwijze waarover wij samen 
met het Westfries Genootschap en 
de stichting Vrienden van het 
Westfries Museum onze veront
rusting hebben uitgesproken. 
Onze actie is zonder succes geble
ken, waarmee voorlopig aan onze 
vertegenwoordiging in de beheers
commissie een einde is gekomen. 
Tenslotte heeft Marjan Faber ons 
vertegenwoordigd in de stichting 
Maquette Hoorn 1650, was Femke 
Uiterwijk actief in de stichting de 
Hoornse Schouw. Tine Eggens en 
Henk Overbeek hebben actief 
deelgenomen aan het comité 
Open Monumentendag en Henk 
Overbeek heeft ook onze belangen 
behartigd bij het Nationaal 
Contact Monumenten. 
Via Nelleke Huisman als porte
feuillehouder geschiedenis is ge
werkt aan het programma voor het 
feestjaar 2007 van de stichting 
Hoorn 650. De historische compo
nent komt tot uiting in wandelin
gen, lezingen, tentoonstellingen, 
theaterproducties, de historische 
optocht en de aankleding van de 
stad. 

6. Werkgroepen en publicaties 
Kwartaalblad 

Ook dit jaar heeft de redactie veel 
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werk verzet en zorg besteed aan de 
uitgave van het Kwartaalblad. Aan 
het einde van het verslagjaar heeft 
Henk Saaltink afscheid genomen 
van de redactie 

Zomeravondwandelingen 
Het wandelseizoen is uitstekend 
verlopen. Honderden belangstel
lenden namen deel aan de verschil
lende wandelingen. Absolute top
per was de hofjeswandeling met 
meer dan 160 deelnemers. Tijdens 
de voorjaarsledenvergadering heb
ben Hieke Stapel en Trudy de 
Rooij afscheid genomen als coördi
natoren van de gidsen. Hun rol is 
overgenomen door Gerard Beem -
sterboer en Diana van den Hoogen. 

Lezingen 
In het lezingenprogramma voor de 
zomer werd aandacht besteed aan 
30 jaar Stadsherstel, de geschiede
nis van West-Friesland en het 
landschap en het Stationsgebied in 
Hoorn. Na de zomer kwam het 
leven omstreeks het jaar 1000 aan 
bod en het thema vrouwenlisten. 
Een aantrekkelijk programma dat 
veel belangstellenden opleverde. 
Vanaf het nieuwe seizoen 2006/ 
2007 is de toegangsprijs voor niet
leden verhoogd tot € 3,50. Voor 
leden is de prijs gelijk gebleven. 

Publicaties 
In het verslagjaar is een publicatie 
uitgebracht door de publicatie
stichting Bas Baltus 'Maria in 
Hoorn' van Jan Piet van der Knaap. 
Ook de uitgave van Velius nadert 
zijn voltooiing. De werkzaamhe
den zijn zodanig afgerond dat de 
publicatie in het jubileumjaar 
2007 zal plaatsvinden. 

In en rond het Oost-Indisch 
Pakhuis 

Onder leiding van Coen Droog 
heeft ook in 2006 een actieve 
groep vrijwilligers het beheer 
gedaan. Ook zijn weer vele uren 
besteed aan onze ledenadministra -
tie, de verwerking van de contri
buties en de verspreiding van de 
Kwartaalbladen. 

Dit bord vestigt de aandacht op onze foto
tentoonstelling in het O.I. Pakhuis. 

Vanaf afgelopen zomer heeft de 
werkgroep, die zich bezighoudt 
met de website, onder leiding van 
Jan Floris een fiks aantal verbete
ringen gerealiseerd. Deze inspan -
ningen hebben er in geresulteerd 
dat de site van Oud Hoorn is ge
nomineerd voor de Archievenprijs 
2006 met zes kanshebbers in onze 
groep. Kort voor het einde van het 
verslagjaar is de uitslag bekend ge
worden. De prijs is aan een andere 
site toegekend, maar de verbete
ringen worden bijzonder gewaar
deerd. 
De werkgroep Beeldbeheer heeft 
inmiddels 7.500 foto's in de beeld
collectie ingebracht. Via onze 
eigen intranet kunnen de bezoe
kers van het Oostindisch Pakhuis 
de foto's bekijken. 
Ook onze documentalist Christ 
Staffelen heeft ons documentatie
centrum uitgebreid met een aantal 
publicaties. Hij heeft daarover in 
het Kwartaalblad verslag gedaan. 
Ook is hij met het oog op de toe
gankelijkheid bezig aan de opzet 
van een catalogus. 
Tenslotte, na de openingstentoon -
stelling is in 2006 door bestuurslid 
Liesbeth van Apeldoorn, samen 
met Ank Lubbers bij de opening 
van monumentendag een nieuwe 
tentoonstelling ingericht met als 
thema 'Feest'. 



Men vraagt ons 

Twee reacties kreeg ik op het arti
kel en de foto's in het vorige kwar
taalblad over de speeltuin Zon en 
Vreugd aan de Westerdijk. Aller
eerst een briefje van mevrouw J.v. 
Wiegen-v.d. Zel, Tjotterlaan 218, 
Zaandam: "Vandaag ontving ik het 
blad Oud Hoorn. Dat vind ik altijd 
heel leuk. Ik ben in Hoorn geboren. Tot 
mijn 37ste jaar heb ik in Hoorn ge
woond. Onze 3 kinderen zijn ook alle 
3 in Hoorn geboren. Nu hadden zij het 
in het blad over de speeltuin, die aan de 
Westerdijk was. Ik weet dat nog heel 
goed. Het vreemde was dat het alleen 

maar voor katholieke kinderen bestemd 
was. De namen die er ook bij staan 
beamen dit. Zo was het in die tijd. De 
kinderen moesten bij elkaar vandaan 
gehouden worden. Gelukkig is er nu 
veel veranderd. Mijn hart hangt altijd 
nog naar Hoorn. Dat wou ik even 
kwijt. Ik ben 86 jaar." Later vertelde 
haar dochter Ank Lubbers nog, dat 
het met de zwembaden net zo ge
steld was. Het bad aan de Wester
dijk was een openbaar zwembad 
en er was een katholiek zwembad, 
het Flevobad, aan de andere kant 
van Hoorn, aan de dijk naar Schel-

Femke Uiterwijk 

linkhout/Enkhuizen. Even voor 
het dierenasiel. 
Zijn er misschien mensen, die nog 
iets weten te vertellen over dat 
Flevobad. Misschien zijn er nog 
foto's in uw bezit, die we in ons 
kwartaalblad kunnen afdrukken. 

Ook Gerard Ariëns stuurde mij 
een e-mail met de volgende in
houd: "Tot mijn stomme verbazing 
zag ik mijn vrouw op foto 1 van speel
tuin Zon en Vreugd. Het gaat om 
Lineke Beenker die vooraan in de 
zandbak staat. Zoals gezegd staat ze 

Foto 1: 1957. Leden van de 'Schutterij' trekken een kanon over de keitjes van de Roode Steen richting Grote Noord. 
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gebeurtenis. En het leek mij wel 
gepast om daarvan een paar bij dit 
artikel af te drukken. Bij mij zijn 
geen namen bekend, maar wellicht 
zijn er onder u die ze wel weten. 
Sommige foto's hebben ook in een 
niet meer bestaand blad gestaan, 
De Spiegel. Het originele onder
schrift zet ik er dan maar bij. 
Het feest begon al toen het nog 
licht was. Bij foto 1 staat: De 
Schutterij marcheerde met forse 
tred en rommelende kanonnen 
door de straten om de wacht te 
betrekken. 

Foto 2: 1957. De komst van de vijandige vloot wordt aangekondigd. 

Op foto 2 wordt het helemaal 
serieus, want, ik denk bij het 
Statenlogement of op de Roode 
Steen, dat is op de foto niet te zien, 
wordt als onderschrift gegeven: 

vooraan met haar gezicht richting 
camera. Donker haar en gekleed in een 
jurkje. De foto moet in 1963/1964 
genomen zijn." 
Andere reacties heb ik niet gekre
gen. Wel wil ik nog vermelden, dat 
ik wat betreft de namen van de 
leerlingen op de klassefoto van 
1951 op de stoep van de Jozef
school ook nog aanvullende infor
matie had ontvangen van Wim 
Verberne en J. H. J. van Bockx
meer. De brief, die Peter de Groot 
echter stuurde, was zo volledig, dat 
ik besloot die in z'n geheel af te 
drukken. Ik vergat echter de heren 
Verberne en Van Bockxmeer te 
noemen, waarvoor mijn excuses. Ik 
hoop wel, dat ze een volgende keer 
weer reageren! 

Hoorn, 600 jaar oud 
Dit jaar vieren we dat Hoorn 650 
jaar geleden stadsrechten kreeg. In 
1957 werd het 600-jarig bestaan 
van onze stad gevierd en van die 
viering is een film gemaakt, die de 
heer Bakker al enkele malen voor 
belangstellenden in het O.I. Pak
huis heeft vertoond. Eén van de 
evenementen, die toen plaatsvon -
den, was een herhaling van de Slag 
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op de Zuiderzee, waarbij de aan
voerder van de Spaansgezinde vij
and, graaf Bossu, gevangen werd 
genomen en onder tromgeroffel 
triomfantelijk de stad werd inge
voerd. Wat ik al enkele malen op 
die film heb gezien, is, dat deze 
happening 's avonds in het donker 
plaatsvond, zodat het toege
stroomde publiek van de 'strijd' op 
zee helemaal niets heeft kunnen 
zien. Nou ja, hoe dan ook, er zijn 
wel foto's gemaakt van deze 

Om ongeveer negen uur 's avonds 
trad de Burgemeester met Schout 
en Schepenen van Hoorn naar bui
ten en las het bericht van een ijlbo
de voor, waarin de komst van de 
vloot van admiraal Bossu wordt 
aangekondigd. 
Graaf Bossu, gevangengenomen, 
wordt later op de avond begeleid 
door trommelaars door de stad 
gevoerd. Nu is foto 3 overdag ge
maakt, maar de heren op de foto 
zien er wel gevaarlijk uit met die 

Foto 3: 1957. De trommelaars oefenen nog even in het julianapark. 



helmen en ook zijn er nog een paar 
lieden met hellebaarden te onder
scheiden. Wellicht hebben zij 
Bossu 's avonds met hun trommels 
de stad in gebracht. Maar wie zijn 

Woensdag 21 maart 

het en behoorden ze bij een plaat
selijk muziekkorps? 
Ik ga ervan uit, dat alle kostuums 
door de firma Ridderikhoff gele
verd zijn. Iedereen ziet er zo ver-

OVERZICHT LEZINGEN 2007 

DrsJoost Cox - 650 jaar stadsrechten van Hoorn 
Jubileumlezing aan de vooravond van de viering van 650 jaar stadsrechten. 

zorgd uit! De fa. Ridderikhoff was 
toen nog aan de Roode Steen 
gevestigd en kleedde menig stad
genoot in historisch kledij bij 
allerlei festiviteiten. 

Deze lezing zal speciaal in het teken staan van de stadsrechten die Hoorn in 1357 kreeg van graaf Willem V. Is dit 
jaar wel juist of vergissen we ons misschien een jaartje? 

Dinsdag 24 april 
Drs.Martijn Manders - De zoektocht naar de Hoorn 

De schepen de Eendracht en de Hoorn, onder bevel van schipper Willem Cornelisz Schouten, zoeken in opdracht 
van de Zuidelijk Compagnie een nog niet ontdekte route naar de Molukken via Zuid Amerika. 

Zondag 6 mei, aanvang 13.30 en 16.00 uur. 
Dick Bakker - Extra voorstelling oude films van Hoorn. 

Enorm was de belangstelling voor de vertoning van deze films op 21 januari waardoor veel bezoekers geen plaats 
meer konden krijgen. Om deze groep nu ook in de gelegenheid te stellen zullen deze films opnieuw worden ver
toond. 
Let op: Er vinden twee voorstellingen plaats op zondagmiddag 

Maandag 8 oktober 2007 
Jan de Bruin - Watersnood en waterkeringen sedert Floris V. 

Op donderdag 7 maart 1918 vond de eerste lezing plaats voor de Vereniging Oud Hoorn in het destijds vermaar
de etablissement De Witte Engel. Het onderwerp van deze lezing was watersnood en waterkeeringen sedert 
Floris V. Ter gelegenheid van de viering van het 90-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn zal over ditzelfde 
onderwerp een lezing worden gehouden door de heer Jan de Bruin, medewerker van het streekarchief te Hoorn 
maar dan wel met de kennis van heden. 

Dinsdag 6 november 2007 
Diederik Aten - Natte handelsoorlog. Conflict tussen de marktsteden Hoorn, Alkmaar en Purmerend. 

De lezingen zullen plaatsvinden in theater 'Het Pakhuis', Onder de Boompjes 21 te Hoorn. Alle avonden begin
nen om 20.00 uur m.u.v. zondagmiddag 6 mei. De toegang voor leden bedraagt€ 2,50, niet leden betalen€ 3,50. 
Telefonisch reserveren: 0229-273570. 

Internet: www.oudhoorn.nl 
e-mail: info@oudhoorn.nl 
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Het fluitschip weer terug in Hoorn 

Het door de heer Drijver gebouw
de schaalmodel van het fluitschip 
De Risdam is weer terug in Hoorn. 
Oorspronkelijk heeft dit schip 
enige tijd in de hal van het stadhuis 
gestaan maar toen het daar niet 
meer nodig werd geacht, kwam 
het terecht op de directeurskamer 
van Cape Holland in Den Helder. 
Dit is echter nooit de bedoeling 
geweest van de bouwer want hier
door was het niet meer toeganke
lijk voor publiek. Juist het fluit
schip, dat voor de economische 
ontwikkeling van Hoorn van het 
allergrootste belang is geweest, 

verdient een betere plaats. Het 
allereerste model van dit door 
Pieters Jansz. Liorne ontwikkelde 
scheepstype werd in Hoorn ge
bouwd. Velius schrijft hierover in 
zijn kroniek bij het jaar 1595, " 't Is 
ook aenmerkenswaerd dat dit Jaer 
de Schepen die men Hoorensche 
Gaings of Fluiten noemt voor 
d'eerste mael hier in onze Stad 
geboud werden zijnde de selve 
viermael soo lang als Wijd en seer 
bequaem tot de Zeevaert" iets ver
der vervolgt hij "dies sy soo gesocht 
werden dat in acht jaren tijds meer 
als tachtig sulke schepen hier tot 

Vl.n.r.: Huub, Gerard en Erik bij het fluitschip in Den Helder. 
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Gerard Beemsterboer 

Hoorn uytgereed werden tot groot 
proftjt van de Burgers." 
Volgens een aantekening van 
Sebastiaan Centen in de vierde 
druk zou Liorne zich gebaseerd 
hebben op de maten van de ark 
van Noach waarvan in het boek 
Genesis staat dat deze 300 el lang 
en 50 el breed was, dus een ver
houding van 1 : 6. Tot die tijd was 
het gebruikelijk dat schepen een 
verhouding van breedte tot lengte 
hadden van ongeveer 1 : 3. Bij het 
fluitschip werd dit wel 4 of 5 en 
soms zelfs 6 keer de breedte. Men 
merkte dat deze verlengde schepen 
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door was het niet meer toeganke
lijk voor publiek. Juist het fluit
schip, dat voor de economische 
ontwikkeling van Hoorn van het 
allergrootste belang is geweest, 

verdient een betere plaats. Het 
allereerste model van dit door 
Pieters Jansz. Liorne ontwikkelde 
scheepstype werd in Hoorn ge
bouwd. Velius schrijft hierover in 
zijn kroniek bij het jaar 1595, " 't Is 
ook aenmerkenswaerd dat dit Jaer 
de Schepen die men Hoorensche 
Gaings of Fluiten noemt voor 
d'eerste mael hier in onze Stad 
geboud werden zijnde de selve 
viermael soo lang als Wijd en seer 
bequaem tot de Zeevaert" iets ver
der vervolgt hij "dies sy soo gesocht 
werden dat in acht jaren tijds meer 
als tachtig sulke schepen hier tot 

Vl.n.r.: Huub, Gerard en Erik bij het fluitschip in Den Helder. 
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Gerard Beemsterboer 

Hoorn uytgereed werden tot groot 
profijt van de Burgers." 
Volgens een aantekening van 
Sebastiaan Centen in de vierde 
druk zou Liorne zich gebaseerd 
hebben op de maten van de ark 
van Noach waarvan in het boek 
Genesis staat dat deze 300 el lang 
en 50 el breed was, dus een ver
houding van 1 : 6. Tot die tijd was 
het gebruikelijk dat schepen een 
verhouding van breedte tot lengte 
hadden van ongeveer 1 : 3. Bij het 
fluitschip werd dit wel 4 of 5 en 
soms zelfs 6 keer de breedte. Men 
merkte dat deze verlengde schepen 



Verslag van de najaarsledenvergadering 
14 oktober 2006, Oosterkerk te Hoorn 

Aanwezig: de bestuursleden Van 
Weel (voorzitter), Huisman (secre
taris), Spiekker (penningmeester), 
Droog, Floris, Van Apeldoorn, 65 
leden en 6 belangstellenden. 

Afwezig met bericht: De leden 
Bronkhorst, Faber, Beemsterboer, 
Schaper, Pijl, Lo, Kok, Louwman 
en van Papenrecht. 

1. Welkom en opening 
De voorzitter heet alle aanwezige 
leden van harte welkom, vooral 
de ereleden Uiterwijk, Boezaard, 
Hoogeveen, De Graaf en Lamers, 
en Henk Saaltink met zijn vrouw 
en dochter, in een kerkgebouw dat 
vrij is van de bonte knaagknever. 
Hij maakt melding van de afbe
richten en deelt mede dat erelid 
Jan Piet van der Knaap wegens 
ziekte niet aanwezig kan zijn. Hij 
wenst Jan Piet namens alle aanwe
zigen sterkte. 

2. Bestuursmededelingen 
De voorzitter is bijzonder ver
heugd over de grandioze inzet in 
het afgelopen jaar van onze vrijwil
ligers. Zij hebben op veel terreinen 
veel werk verzet. Zonder hen kan 
de vereniging niet draaien. Hij wijst 
daarbij ook op onze vernieuwde 
website: www.oudhoorn.nl. 
Verder geeft hij aan dat het bestuur 
niet onverdeeld gelukkig is met de 
geplande invulling van de oude 
schouwburglocatie. Ook is het 
bestuur verontrust over de opstel
ling van het college t.a.v. het 
behoud van de zaagtandvleugel 
van de Technische School Hoorn 
en over de voorstellen om de 
monumentencommissie en wel
standscommissie in elkaar te voe
gen. Oud Hoorn is samen met 
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Het veelbesproken gat dat na de afbraak 
van de oude Parkschouwburg aan de 
Westerdijk is achtergebleven. 

Stadsherstel bevreesd voor verlies 
aan invloed. 
Het bestuur heeft over de toekom -
stige inrichting van het Ooster
eiland een standpunt bepaald, dat 
inhoudt dat wat ons betreft de 
invulling recht moet doen aan de 
historische en culturele waarden 
van deze locatie. Wij nemen geen 
deel in de klankbordgroep, omdat 
wij ons niet in een te vroeg stadi
um willen committeren aan 
bepaalde plannen. Uiteraard volgt 
het bestuur de ontwikkelingen 
kritisch. 
Wij hebben als bestuur geen succes 
behaald in de procedure voor het 
realiseren van een permanente 
bloemenkiosk en toiletvoorziening 
in rijksmonument Oosterplant
soen. 
Tenslotte memoreert de voorzitter 
dat wij blij zijn met het nieuwe 
Westfriese Archief en dat in het 
programma van Hoorn 650 jaar de 
historische component in de vorm 
van wandelingen, tentoonstellin -
gen, lezingen, theaterproducties en 
de historische optocht goed aan 
bod komt. Samen met de viering 
van het 90-jarig bestaan van de 
vereniging wordt 2007 een mooi 
feestjaar. Bij agendapunt 5 komen 

M.Faber 
we terug op de plannen voor de 
viering van ons 90-jarig bestaan. 
Ter afsluiting van het punt 
bestuursmededelingen neemt de 
voorzitter met lovende woorden 
afscheid van Henk Saaltink als lid 
van de redactie van het Kwartaal
blad. De voorzitter geeft aan dat 
Henk veel kennis heeft van de 
geschiedenis van de stad. Met deze 
kennis en veel inzet is Henk jaren
lang een gewaardeerd lid geweest 
van de redactiecommissie en heeft 
als zodanig veel voor de vereniging 
betekend. Vanwege zijn gezond
heid moet Henk zijn loopbaan als 
actieve vrijwilliger van Oud 
Hoorn nu beëindigen. Met bloe
men voor zijn vrouw en de uitgave 
van de kaarten van Blaeu voor 
Henk onderstreept de voorzitter 
de dank van de vereniging voor de 
activiteiten van Henk. Henk geeft 
aan dat aan alles een einde komt en 
bedankt de voorzitter voor de 
mooie woorden en het cadeau. 

3. Uitreiking van de jaarlijkse 
onderscheiding 

Namens het bestuur stelt de voor
zitter aan de leden voor om de. 
jaarlijkse onderscheiding dit jaar 
toe te kennen aan de heer Jacob 
Slegten en de stichting Oosterkerk 
vanwege de bijzondere methode 
voor de bestrijding van de bonte 
knaagknever en de inspanningen 
van het stichtingsbestuur om de 
financiële middelen te verzamelen 
om het werk te kunnen laten uit
voeren en daarmee de kerk weer 
voor een reeks van jaren in goede 
staat te brengen. De leden stem -
men in met het voorstel van het 
bestuur. 
De heer Slegten ontvangt bloe
men, de onderscheiding en een 



attentie. Via de heer Slegten deelt 
de stichting Oosterkerk in de 
onderscheiding en ontvangt daar
bij van de vereniging Oud Hoorn 
een bijdrage van € 10.000,-. Zo
wel de heer Slegten als de heer van 
der Pijl, namens de stichting de 
Oosterkerk, bedanken de vereni
ging voor de onderscheiding en 
geven een korte toelichting op de 
uitgevoerde werkzaamheden en 
het resultaat. De heer van der Pijl 
deelt tenslotte mee, dat op 28 okto
ber 2006 de kerk officieel zal wor
den heropend en haar functie als 
cultureel centrum weer volledig 
kan waarmaken. 

4. Bestuursverkiezing 
De secretaris geeft een korte toe
lichting op de selectieprocedure 
voor een nieuw kandidaat be
stuurslid, tevens kandidaat voor
zitter. Als resultaat van de proce
dure stelt het bestuur voor de heer 
Egbert Ottens te benoemen tot be
stuurslid, tevens voorzitter van de 
vereniging Oud Hoorn. Egbert 
houdt een korte presentatie over 
zijn motivatie, zijn ervaringen en 
zijn betrokkenheid bij Oud 
Hoorn. De secretaris meldt dat er 
geen tegenkandidaten zijn inge
diend. Hierna brengt de voorzitter 
het voorstel van het bestuur in 
stemming: 71 leden stemmen voor, 
geen tegen en geen onthouding. 
Ton van Weel draagt hierna de 
voorzittershamer over aan Egbert 
Ottens, die het vervolg van de ver
gadering leidt. 

5. Presentatie van de plannen 
voor het jubileumjaar 

Egbert Ottens begint de presenta
tie met de samenstelling van het 
jubileumcomité. Dat zijn Gerard 
Beemsterboer, Sevanja Nods, Ton 
van Weel en hijzelf In de afgelo
pen maanden hebben zij verschil
lende ideeën verzameld voor de 
viering van het 90-jarig bestaan. De 
bedoeling is om de leden te laten 

kennisnemen van de ideeën en van 
de leden te vernemen of deze 
ideeën verder kunnen worden uit
gewerkt. De ideeën betreffen naast 
een aantal lezingen ondermeer de 
publicatie van de kroniek van 
Velius en een daarbij horende ten -
toonstelling. Verder wordt gedacht 
aan het vervaardigen van bronzen 
plaquettes, het maken van zeef
drukken van de panden van Oud 
Hoorn, het vervaardigen van 
ansichtkaarten van fraaie foto's van 
Hoorn, een beeld van Velius, her
stel van de sculptuur van Judith en 
Holofernes bij het Claes Stapelhof 
en steun aan een restauratieproject 
in Suriname. De heer Van Dronge
len en ook enkele andere leden 
plaatsen kanttekeningen bij dit 
laatste voorstel en Rik Singer is 
geen voorstander van de bronzen 
plaquettes. Hij suggereert een 
combinatie van ansichtkaarten en 
gedichten over Hoorn. Jan Hoek 
stelt voor een link naar Hoorn 650 
jaar te leggen. Dat is gebeurd. 
Pim van der Waal vraagt naar het 
totale budget. Egbert geeft aan dat 
m.u.v. de publicatie van Velius een 
globale begroting is opgesteld, die 
neerkomt op ca. € 40.000,-. Bij de 
begroting 2007 wil het bestuur 
definitieve besluiten laten nemen 
over de activiteiten voor de viering 
en het bijbehorende budget. Voor 
de uitgave van Velius is al een 
voorziening getroffen. Deze is toe
reikend om de uitgave te kunnen 
financieren. Daarnaast zal het 
bestuur belangstellenden laten 
voorintekenen en subsidies aan
vragen. 

6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt 
van de rondvraag. 

7. Afscheid van Ton van Weel 
als voorzitter 

Namens het bestuur spreekt de 
secretaris, Nelleke Huisman, Ton 
als scheidend voorzitter toe. Zij 

brengt zijn betrokkenheid bij het 
onderwerp stadsbeeldbewaking 
naar voren, alsook zijn bezielende 
leiding bij de vele acties van het 
bestuur richting de gemeente. 
Daarnaast was hij altijd vol lof over 
onze vrijwilligers en heeft hij veel 
inzet gepleegd voor de realisatie 
van ons verenigingsgebouw. Al 
met al was Ton - zeker als voorzit
ter - het boegbeeld van de vereni
ging Oud Hoorn. Namens het 
bestuur stelt zij voor om Ton het 
erelidmaatschap van de vereniging 
toe te kennen. De leden stemmen 
hier bij acclamatie mee in. Ton 
ontvangt de speld, behorende bij 
het erelidmaatschap en ook de uit
gave met de kaarten van Blaeu. 
Cecilia van Weel ontvangt bloe
men. 
Vervolgens voert de loco-burge
meester van Hoorn, de heer 
Jacques van Es, het woord en 
memoreert de activiteiten van Ton 
voor de vereniging. Hij benadrukt 
dat Ton als voorzitter Oud Hoorn 
een eigen uitstraling en positie 
heeft gegeven en in zijn functie 
van voorzitter de vereniging heeft 
opgebouwd tot wat deze nu is, met 
meer dan 2000 leden en ruim 200 
vrijwilligers. Als blijk van waarde
ring voor zijn persoonlijke inzet 
heeft Hare Majesteit besloten om 
Ton te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hierna 
spelt de heer Van Es de bijbeho
rende versierselen op bij Ton van 
Weel. 
Als laatste spreekt Ton zelf Hij 
benoemt zijn liefde voor Hoorn, 
een prachtige historische stad met 
veel sfeer. Hij geniet daar elke dag 
van. Dankzij de inzet van velen 
staat de vereniging Oud Hoorn als 
een huis en hij hoopt dat Oud 
Hoorn strijdbaar mag blijven en 
mensen kan blijven boeien en bin -
den. 
Hij dankt iedereen voor het plezier 
dat hij heeft beleefd aan zijn acti
viteiten voor Oud Hoorn. 
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Het documentatiecentrum van Oud Hoorn 

November 2006 t/m januari 2007 

Deze periode is het bestand van 
het documentatiecentrum van 
onze vereniging weer flink uitge
breid. Ik vermeld allereerst een 
paar van de jongste aankopen. 
Gerben Graddesz Hellinga schreef 
het schitterende boek 'Zeehelden 
uit de Gouden Eeuw'. Naast de 
Grote Drie, te weten Piet Heyn, 
Maerten Tromp en Michiel de 
Ruyter, wordt er nog een twintig
tal andere zeehelden in dit boek
werk besproken. Ik noem slechts 
Witte de With, Jacob van Heems
kerk en onze eigen Pieter Florisz. 

Van de reeks boeken 'Duizend jaar 
weer, wind en water in de Lage 
Landen' kon in december deel 5 
aan de eerste vier worden toege
voegd. In dit deel bespreekt de 
heer Jan Buisman de periode 1675-
1750. Aan de hand van het weer 
schildert hij ons de rampen en zor
gen, maar ook de mooie en zonni
ge tijden uit de geschiedenis van 
ons voorgeslacht. Niet alleen het 
dagelijkse bestaan onderging de 
invloed van het weer, ook de poli
tiek, oorlogen en cultuur werd er 
door beïnvloed. Net als in de eer
dere delen komt ook in deel 5 
Hoorn vele malen aan de orde. In 
deze monumentale reeks staan nog 
drie delen gepland teneinde de 
duizend jaar vol te maken. 
Een interessant boekje is Joost 
Jansz.' uit 1971. Het verscheen als 
toelichting bij de heruitgave van de 
kaart van Holland door Joost Jansz. 
uit 1575 (zie kaart op pag. 31). Deze 
in Amsterdam geboren beeldhou
wer, architect, ingenieur en kaart
maker was alom bekend onder de 
naam Joost Jansz. Beeldtsnijder. Als 
beeldhouwer en bouwmeester 
werd hij ook wel Joost Jansz. Bil-
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hamer genoemd. In Hoorn kennen 
wij hem onder deze laatste naam 
als de bouwer van de Oosterpoort 
uit het jaar 1578. 
Vervolgens noem ik, natuurlijk 
onder dankzegging aan de gulle 
gevers, de schenkingen uit de afge
lopen periode. Als eerste vermeld 
ik graag de heer Willem Vinger
hoed. Via Hans Rijswijk ontvingen 
wij van hem een kopie-uitgave van 
een speciale aflevering van Hol
landia Nieuws. Deze is in 1958 in 
de vorm van een klein boekje uit
gebracht ter gelegenheid van het 
60-jarig jubileum van de Hoornse 
voetbal- en atletiekvereniging 
'Hollandia'. Daarnaast ontvingen 
wij van Willem Vingerhoed onder 
meer een stapel afleveringen van 
het informatieblad van de Stich
ting Noorderkerk van november 
1982 t/m december 1995. 
Dankzij een schenking van Henk 
Saaltink is onze vereniging een 

Pieter Florisz (zie boek 'Zeehelden uit de 
Gouden Eeuw'). 

Christ Staffelen 

grote hoeveelheid naslagwerken 
rijker geworden. Het betreft 26 
jaargangen van het 'Tijdschrift 
voor geschiedenis', bijna allemaal 
compleet, 30 jaargangen van 'Bij
dragen en mededelingen betref
fende de geschiedenis der Neder
landen', ook bijna allemaal com
pleet, en 9 exemplaren van 'Kro
niek', een jaarlijkse lijst van ver
schenen boeken en. artikelen op 
het terrein van de Nederlandse 
geschiedenis. 

Over de nieuwe aanwinst 'Luchtig 
verpakt, Hoorn in vogelvlucht' van 
Hans Rijswijk en Klaas Laan werd 
in het vorige kwartaalblad al het 
nodige geschreven. Inmiddels heb
ben we daarvan ook een tweede 
editie m het documentatie
centrum kunnen opnemen. Dit 
betreft de speciale uitgave voor de 
bewoners van de nieuwe wijk 
Bangert en Oosterpolder. Deze 
wijkt op een drietal plaatsen dui
delijk af van de eerste uitgave. 
Ook het door Jan Piet van der 
Knaap geschreven 'Maria in 
Hoorn' werd al eerder vermeld. 
Wat betreft de Maria-verering in, 
Hoorn door de eeuwen heen is 
deze uitgave een waardige opvol
ger van het boekje, dat P. Noorde
loos in 1939 over dit onderwerp 
schreef Overigens bezit ons docu
mentatiecentrum nog geen exem -
plaar van dát werkje. Dus als u het 
heeft en u kunt het missen, dan 
weet u waar u er mee naar toe 
kunt. 

Voor zover het laatste nieuws uit 
het documentatiecentrum. Voor 
vragen, opmerkingen, schenkin
gen en anderszins kunt u mij bel
len op nummer 0229-235227. 



De kaart van Holland door Joost Jansz, 1575. 
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Mede gebaseerd op informatie vanuit 
de gemeentelijke Monumentencom
missie en de Welstandscommissie 

15 februari 2006 

ALGEMEEN 
In de rubriek Van de bestuurstafel 
heeft u al een enkele meer algeme
ne opmerking over ontwikkelin -
gen in het stadsbeeld kunnen 
lezen. Wim Oussoren en ik zijn 
van plan om voor elk Kwartaalblad 
één of enkele straten in de binnen -
stad kritisch te beschouwen. 
Een succes voor onze stad: Inter
maris verwierf met steun van de 
gemeente € 0,7 miljoen subsidie 
voor de restauratie van de Wees
huistuinen. Complimenten. We 
hopen dat hiermee een succesvolle 
restauratie mogelijk wordt. 

Achterom naast 16. 
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De gemeenteraad heeft in de 
Stadsvisie 2005 hoogbouw van 
meer dan tien lagen afgewezen. De 
ruimtenood noopt tot bouw op 
inbreilocaties: Pelmolenpad, Sta
tionsgebied, Holenweg en kleinere 
locaties her en der over de stad 
verspreid. Het college dat in 2006 
aantrad heeft de plannen voor het 
Stationsgebied voorlopig in de ijs
kast gezet. 
Gemeente en Intermaris realiseren 
wonen boven winkels in de bin -
nenstad. Oud Hoorn juicht de ver
sterking van de woonfunctie van 
de binnenstad toe. 
De 'Kadernota binnenstad' schetst 
de uitgangspunten voor het nieu
we bestemmingsplan binnenstad. 
In een tegelijkertijd verschenen 
nota krijgt het horecabeleid meer 
ruimte. Oud Hoorn heeft op de 

nota's gereageerd. In het 'Eind
verslag Inspraak Kadernota Be
stemmingsplan Hoorn-Binnen
stad' antwoordde de gemeente op 
de reacties. 

Burgemeester en wethouders zijn 
geen voorstanders van het aanlich
ten van monumenten. Dat is in de 
monumentencommissie medege
deeld. De Stichting Hoorn 650 wil 
in het feestjaar een aantal monu
mentale gebouwen en plekken in 
het licht zetten. Op verzoek heeft 
Oud Hoorn aanbevelingen gedaan. 

Achter de Vest 48 t/m 56 
De toekomst van deze karakteris
tieke pandjes is onzeker. lnter
maris werkt plannen uit na het 
verwerven van de woning van de 
voormalige burgemeester. Aan -
dacht vereist van de monumenten
commissie. Oud Hoorn is ingeno
men met de nieuwe functie van de 
toegangspoort binnen de Amster
damse Stijl. De houten poorten 
zelf verdienen een meer verzorgde 
uitstraling. 

Achterom naast 16 
De muur is een armzalige ruïne. Is 
het niet mogelijk om hier een of 
twee woningen tussen te voegen, 
waarmee een verzorgde gevelwand 
aan het Achterom ontstaat? Project 
voor Intermaris misschien? 

Achterom 21 
Dit pand is een aanfluiting voor de 
stad. De stenen vallen uit de muur. 
Het is een bouwval. Instortings
gevaar. 



Achterom 29 
Bedrijfspand uit 1770, verkeert in 
een droevige staat van verval. De 
topgevel is gepleisterd, 'op vlucht' 
gebouwd. Tuitgevel met natuur
stenen dekplaten op schouders en 
segmentvormig fronton op de top 
met het jaartal 1770. Boven de 
ingang een getoogde pakhuisdeur 
met stenen omlijsting, waarboven 
een gesmeden hijsstaaf Inwendig 
grenen balkenplafond, onder
steund door stijlen, om en om. 
Aanvankelijk twee pakhuisjes 
(samen met Geldersesteeg onge
nummerd) in circa 1970 verbouwd 
tot één. De ondergevel is na 1970 
verbouwd. 

Achterom 78-80 
Bouwvergunning is verleend voor 
de realisering van 11 huurapparte
menten. 

Achterom 95 (rijksmonument) 
Hoekpand onder hoog met pan -
nen belegd schilddak, windvaan 
met paarden op de nok (stalhoude
rij). Pand kent een verwaarloosde 
aanblik. 

Achterstraat 17-21 
Gemeente werkt mee aan de reali
sering van acht appartementen in 
een hoog en fors nieuw gebouw. 
Oud Hoorn heeft zich tegen deze 
grootschalige ontwikkeling in de 
smalle Achterstraat verzet. De pan
den 19 en 21 zijn gesloopt. Nieuw
bouw is gestart. 

Baadland 
Oud Hoorn blijft standvastig plei-

ten voor een diepgaand historisch 
onderzoek naar deze oorspronke
lijk zeewerende dijk. We weten er 
weinig over. Wie helpt ons? 

Bangert-Oosterpolder 
Hoorns laatste grote nieuwbouw
wijk is volop in ontwikkeling. Er 
komen 3400 woningen met voor
zieningencentrum, water-, groen
en wegenstructuren. In het plan 
zijn de drie bestaande dorpslinten 
opgenomen. Aandacht is vereist 
voor de toename van de verkeers
druk, ook uit monumentaal oog
punt. 
Oud Hoorn heeft gepleit voor een 
cultuurhistorisch onderzoek van 
het plangebied gekoppeld aan de 
integratie van markante elementen 
uit het agrarisch verleden (o.a. 
behoud van oude houten fruitkas, 
overhaal, e.d.). In de nieuwe toe
gangsbrug is de loop van het veen
riviertje de Kromme Leek alsmede 
de loop van oude sloten verwerkt. 

Blauwe Berg 
De kunstijsbaan is gereed. Bouw 
van 226 woningen wordt voorbe
reid. Dat moet de aanleg van een 
park, een geluidswal, een rotonde, 
een bioscoop en een discotheek 
financieel mogelijk maken. De 
uitvoering van de dubbelrotonde is 
begonnen. Oud Hoorn maakt zich 
zorgen over de boompartij rond
om het monumentale missiehuis. 

Blauwe Berg - Mill Hill -
missiehuis 
Voor de verbouw van het missie
huis en de realisering van kantoor-

torens achter het missiehuis is een 
mooi plan uitgewerkt. Het karak
ter van het pand blijft bewaard, 
waarbij wordt teruggegrepen op 
de oorspronkelijke kloosterwaarde. 
Authentieke details worden terug
gebracht. Het gebouw wordt van 
binnen vrijgemaakt van onder 
andere verlaagde plafonds en 
scheidingswanden. 

Het monumentale metselwerk van 
trappenhuizen en de kapel worden 
behouden. De gevels blijven ook 
intact. In het dakvlak komen vrij 
forse dakkapellen. De vraag is of 
dat niet iets kleiner kan. In de 
kapel is een verdiepingsvloer ge
dacht over ongeveer de helft. De 
sfeer van de kapel gaat hierdoor 
teniet. Daar maken we bezwaar 
tegen. Zorg is dat uiteindelijk 
omwille van de kosten toch weer 
beknibbeld gaat worden op de 

Blauwe Berg - Mill Hill - missiehuis. 
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Dorpsstraat 230 te Zwaag. 

kwaliteit en dat de vele goede aan -
zetten alsnog verloren gaan. Verder 
is het voornemen om alle niet ori
ginele aanbouwen en aantastingen, 
zoals het ambulancegebouw, te 
saneren. De monumentencom -
missie heeft bemerkingen gemaakt 
die tot verdere verbetering van de 
plannen kunnen leiden. Tot hier 
zijn wij in het algemeen tevreden. 
Het overkappen van de binnen
plaats zal, vrezen we, het eind van 
de monumentale magnoliaboom 
betekenen. Het college schijnt 
inmiddels te hebben ingestemd 
met het verwijderen van de boom. 
Een advies van de monumenten -
commissie is niet gevraagd. Wij 
vragen ons af of alle alternatieven 
zijn meegenomen en de argumen
ten voor en tegen voldoende zijn 
gewogen. 

Blokker 
Restanten van het voormalige 
klooster Bethlehem uit 1475 opge
graven. Oud Hoorn ziet met be
langstelling uit naar de eerste 
schriftelijke rapportages over deze 
belangwekkende archeologische 
vondst. 
Het Bestemmingsplan Blokker-
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IJsselweg 2005 is in werking getre
den. Er komen verschillende 
bouwblokken in een parkachtige 
omgevmg. 

Breed 10 (rijksmonument) 
Het voorstel voor wijzigen van de 
voorgevel is met verdeeld advies 
van de monumentencommissie 
aan het college toegezonden. Naar 
aanleiding van opmerkingen van 
de monumentencommissie is een 
nieuw plan voor wijziging van de 
voorgevel ingediend. Oud Hoorn 
betreurt dat de uitstraling als 
woonhuis verloren gaat en vindt 
dat teveel woonhuizen worden 
opgeofferd aan andere functies. De 
monumentencommissie blijft ver
deeld. 

Breed 30 (rijksmonument) 
Monumentencommissie adviseert 
negatief over het aanbrengen van 
een extra verdieping. 

Buurtje-Pakhuisstraat 
De monumentencommissie stem -
de niet in met de realisering van de 
tuindeuren. De welstandscommis
sie wel. Uitvoering heeft inmiddels 
plaats gehad. 

Dorpsstraat 230 
(gemeentelijk monument) 
Oktober vorig jaar stortte de stolp 
in. De nieuwe eigenaar had een 
verbouwingsplan bij de gemeente 
ingediend, nadat eerder een sloop
vergunning was geweigerd. De 
gemeente deed aangifte van 
beschadiging van een gemeentelijk 
monument, legde een sloopverbod 
op om te voorkomen, dat histo
risch materiaal verdween en eiste 
een restauratieplan op verbeurte 
van een dwangsom. De monu
mentencommissie is van oordeel 
dat restauratie wenselijk en moge
lijk is en adviseert negatief op de 
vraag om het object van de 
gemeentelijke monumentenlijst af 
te voeren. De politie was eind 2006 
nog met onderzoek naar opzet 
bezig. Maar of dat onderzoek nog 
zin heeft na het voor de gemeente 
negatieve oordeel van de rechter? 
De vraag is of de gemeente zich 
voldoende op de zaak had voorbe
reid, omdat de rechter zich slechts 
tot de formele gronden beperkte. 
Nu wordt voorgesteld om de ver
nielde stolp alsnog van de monu
mentenlijst te halen. Toch zou de 
gemeente de eigenaar duidelijk 
moeten maken dat de nieuw te 
bouwen woning qua vorm en 
karakteristiek bij de verloren gega -
ne stolp moet aansluiten. 

Draafsingel 13 t/m 16 en 55-56 
Oud Hoorn heeft het gemeentebe
stuur verzocht om de totale gevel
wand te willen beschermen. Er is 
ondertussen flinke vooruitgang 
geboekt bij het maken van de 
beschrijvingen van de individuele 
panden. De monumentencommis
sie ondersteunt deze ontwikkeling 
van harte, merken wij. De panden 
Draafsingel 13 t/m 16 en 55/56 
zijn aangewezen tot gemeentelijk 
monument. 

Draafsingel 59 
Boerderij Meta is grondig en zorg-



vuldig opgeknapt en verrijkt het 
stadsbeeld ter plaatse. Nu de villa 
Schermeroord. Het idee om er 
twee wooneenheden in te maken 
spreekt Oud Hoorn aan. Een 
monumentenvergunning is afge
geven. De brug tussen het sportin -
stituut en de stadsboerderij wordt 
uitgevoerd in glas, van de daklijn 
tot aan de onderzijde. 
Voor de aanpassing van twee dak
kapellen op de villa wegens bewo
ning is de monumentencommissie 
in tweede instantie, na indiening 
van een ander plan, akkoord 
gegaan. 

Dubbele Buurt/Kleine Noord 
Er zijn voorlopige plannen voor 
het complex van de z.g. 'natte 
Schermer': Kleine Noord 47 (rijks
monument), 49, 51 en Dubbele 
Buurt 46-48. De monumenten
commissie heeft zich gebogen over 
de eerste ideeën, o.a. over het 
handhaven van de bestaande per
cellering, het al dan niet slopen 
van Vale Hen 46-48 (Oporto, 
gemeentelijk monument en naar 
een ontwerp van architect Bleijs). 
Dit pand moet volgens Oud 
Hoorn gehandhaafd blijven. Het is 
toch te gek voor woorden dat een 
pand net zo lang wordt verwaar
loosd tot slechts sloop lijkt te res
ten. De monumentencommissie 
heeft gevraagd om een betere stu
die. De gevels aan het Kleine 
Noord zullen daarbij zeker niet 
veranderd mogen worden. De 
plannen zijn teruggenomen. Er 
komt een nieuw plan. Maar daarbij 
mag zeker haast worden gemaakt, 
want vooral het pand Dubbele 
Buurt 46-48 verandert met de dag 
meer in een bouwval. 

Eikstraat 1 
(gemeentelijk monument) 
De monumentenvergunning is 
verleend: de kerk wordt verbouwd 
tot zeven wooneenheden. Het 
markante gebouw zelf dateert uit 

Gouw 9 t/m 17. 

1934 en is in de stijl van de late 
Amsterdamse School ontworpen 
door de Hilversumse architect C. 
Trappenburg. Hoorn moet zeer 
zuinig zijn op haar geringe aantal 
bouwwerken in de stijl van de 
Amsterdamse School. De ontwik
kelaar wil extra dakramen aan -
brengen om het nog niet verkoch
te appartement aantrekkelijker te 
maken. De monumentencommis
sie is tegen. De bouwer is met de 
bouw van 51 appartementen in 
Residence Eikstaete begonnen. Nu 
nog de vier vrijstaande woningen. 

Gedempte Turfhaven 
Hoorns winkeluitstallingsbeleid 
staat vier stoeptegels-breedte com
mercieel gebruik toe van de open
bare ruimte, als de doorgang voor 
het voetgangersgebied op het trot
toir maar 150 cm bedraagt. Hoe 
staat het met het handhavingsbe
leid? Hoe staat het met de herin
richting volgens de Leidraad? Het 
schijnt dat het herinrichtingsplan 
in voorbereiding is. Oud Hoorn 
pleit voor handhaving van de oude 
bestrating voor het Sint Pietershof 
en van de bestrating van de 
Spoorstraat langs het ho( 

Gerritsland 53 
Dakramen aangebracht waar als-

nog vergunning voor werd aange
vraagd. Uitwerking is afgekeurd 
door de monumentencommissie. 

Gouw 
Geslaagde uitvoering van de herin
richting volgens de Leidraad. 

Gouw 9 t/m 17 
Intermaris heeft het plan voor de 
bouw van 14 woonappartementen 
boven de winkelruimte ingediend. 
Er is vergunning verleend voor het 
slopen van de buitengevel van de 
nummers 13-15-17, de balklaag, de 
plafonds, de dakconstructie, de 
dakbedekking van het magazijn 
achter de winkel. Bouwvergun -
ning inmiddels verleend. 

Gravenstraat 1 
Opslagruimte wordt tot wonmg 
verbouwd. 

Grashaven 
College is voornemens planologi
sche vrijstelling (art. 19 WRO) te 
verlenen voor de aanleg van tien 
opstelplaatsen voor kampeerwa
gens op het parkeerterrein. 

Grote Noord 1 
(rijksmonument) 
Plan voor drie appartementen op 
de verdiepingen. 
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Aanvraag om monumentenver
gunning en bouwvergunning 
ingediend in verband met beoogde 
verbouwing. 

Grote Noord 2-4-6 
Oud Hoorn is zeer te spreken over 
de uitvoering van de nieuwbouw 
op de locatie van de voormalige 
Winstonbioscoop. Vormgeving 
leek gewaagd, blijft fors maar past 
heel goed op deze plaats. 
Ook de materiaalkeuze en de 
kleurstellingen zijn verantwoord. 
Een aanwinst voor het stadsbeeld. 
Het eindresultaat verdient onze 
waardering. 

Grote Noord 40-42-44-46 
Planologische vrijstelling overwo
gen voor het maken van extra 
doorbraken in de scheidingsmu -
ren. Inmiddels is de bouwvergun -
ning verleend. 

Grote Noord 41 
(beeldbepalend) 
Veranderen van de voorgevel. Er 
komt een moderne pui op de 
begane grond, uitgevoerd in glas 
en hardsteen. Commissie is met 
enkele wijzigingen akkoord. 

Grote Noord 64 
Plan voor inbouw van apparte
menten. 

Grote Noord 83 
(rijksmonument) 
Plan voor acht appartementen 
door Intermaris. Monumenten -
vergunnmg en bouwvergunning 
aangevraagd. 

Grote Noord 100 
Plan voor wijzigen voorgevel. 

Grote Noord 113 
(rijksmonument) 
Het in 2002 na een melding 
van Hermans herontdekte schitte
rend plafond (pand met luifel) 
blijft gehandhaafd. 
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De monumentencommissie is 
akkoord met het wijzigen van het 
interieur. Wat monumentaal is, 
wordt behouden. Er komt een sta
len spiltrap om de te maken 
bovenwoning te bereiken. Monu -
mentenvergunning verleend. 

Grote Oost 7D 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor het splitsen van het 
oorspronkelijke appartement m 
twee appartementen. 

Grote Oost 26 
(rijksmonument) 
Ingrijpend verbouwingsplan voor 
de bestemmingsverandering tot 
woning. Monumentencommissie 
reageert uiteindelijk positief op 
het ontwerp van de nieuwe entree 
in dit kleinere Bleijspand. Monu
mentenvergunning aangevraagd. 

Grote Oost 29 
(rijksmonument) 
De begane grond van het voorma
lige postkantoor wordt thans 
betrokken door de Kunstuitleen. 
Daarmee heeft dit beeldbepalende 
rijksmonument weer een goede 
publieke bestemming gekregen. 
Boven komen zeven appartemen -
ten. Ook dat is een aanwinst voor 
de straat en de stad. 

Grote Oost 58-60-62 
(rijksmonument) 
Kwaad van de bonte knaagkever 
bestreden met de z.g. verhittings
methode. Oud Hoorn heeft bijge
dragen in de kosten: één van de 
jubileumactiviteiten in het kader 
van het 90-jarig bestaan in 2007. 
Monumentenvergunning verleend 
voor het aanbrengen van gebrand
schilderde achterzetramen. 

Grote Oost 98-100 
De monumentencommissie is 
akkoord gegaan met het starten 
van procedure tot plaatsen op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Grote Oost 119 
Aandacht van de gemeente is ver
eist voor een aantal ongewenste 
ontwikkelingen aan de oneven 
zijde van het Grote Oost. Boven 
nummer 119 verscheen een armza
lig dakopbouwtje. 

Grote Oost 127 

En de daklijst van Grote Oost 127 
is kobaltblauw geschilderd, een 
kleur die normaal niet voorkomt 
in deze omgeving. 

Holenweg 
Inbreilocatie op de plaats van de 
huidige Philipsopstallen; super
markt op het terrein van transpor
teur Groot. Daarnaast plan voor 
tachtig woningen op datzelfde ter
rem. 

Hoofd 
Hoofdtoren met Houten Hoofd 
zijn rijksmonumenten. Oud 
Hoorn vraagt zich af wanneer de 
gemeente nu eens begint met de 
versobering van deze historische 
locatie in het havengebied? Het 
politieke draagvlak daarvoor was 
aanwezig eind vorige eeuw. Waar 
hangt dit op? 

Johan Messchaertstraat 3 
Het Horizon College heeft dit 
pand verkocht aan een projectont-



wikkelaar. Deze bouwt het liefst 
een woontoren op deze kwetsbare 
plaats. 
Oud Hoorn heeft zich van meet af 
aan verzet tegen sloop van het hui
dige schoolgebouwtje, de vroegere 
Margriet/VGLO-school. 
De schoolbestemming is in ieder 
geval nog voor de komende twee 
jaar veilig gesteld. Deze locatie 
krijgt uiteindelijk een 'inbrei
bestemming', zij het op de B-lijst. 

Juliana park 
Oud Hoorn werpt het idee van een 
aanlegsteiger van 140 meter langs 
het park verre van zich. 

Keern 
Vele grafmonumenten van oude 
Hoornse families liggen er verval
len bij. Actie gevraagd. 

De gemeente Hoorn heeft de gra
ven beschreven, maar neemt ver
der geen initiatief Is er niet een 
raadslid, dat zijn nek wil uitsteken 
ten behoeve van de algehele revita
lisering van deze kwetsbare plek? 
Oud Hoorn heeft gepleit voor 
plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Kerkplein 12 
(gemeentelijk monument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor verbouwing. 

Kerkplein 26 
Plan voor het gedeeltelijk verbou
wen van garage/woning tot appar
tement. 

Kerkplein 30 
Wordt het niet toegestane, uitge
bouwde terras nu van een nieuw 
dak voorzien? Waar blijft Bouw
en Woningtoezicht? Ooit zei wet
houder Hoogkamer dat deze ille
gale aanbouw binnen veertien 
dagen verwijderd zou worden. 
Het lijkt eerder veertien jaar te 
worden. 

Kerkplein 33 (Grote Kerk) 
De aangebrachte hekwerken heb
ben het monumentale beeld van 
de kerk niet aangetast. 
Planologische vrijstelling overwo
gen voor het plaatsen van twee 
openbare toiletten. Kunnen deze 
aanfluitingen in het stadsbeeld niet 
een minder opvallende uitstraling 
hebben? En kan er dan meteen 
naar een andere oplossing worden 
gekeken voor de ontsierende pijp 
boven de zij-ingang? 

Kerkstraat 11 
(achterzijde aan het Glop) 
(rijksmonument) 
Verbouwplan. Met inachtneming 
van aantal opmerkingen van de 
monumentencommissie akkoord. 
Het plaatsen van een raam in de 
zijgevel wordt afgewezen. 

Kleine Noord 44 
Monumentenvergunning voor 
verbouw afgegeven. Herziene pui 
niet akkoord. Oud Hoorn blijft 
vasthouden aan een borstwering in 
de gevel. Verwijderen eerste ver
diepingsvloer om winkel groter te 
maken is in eerste instantie afge
wezen. De vloer verkeert in slechte 
staat. Een tweede voorstel waarin 
aan de bezwaren van de monu -
mentencommissie is tegemoet 
gekomen, ontmoet geen bezwaar. 

Kleine Oost-Willemsweg 
Het hekwerk rond de z.g. Beatrix' -
kroningsboom staat er slecht bij. 
Ook verdienen de soortgelijke 
hekwerken in het Noorder- en 
Oosterplantsoen meer aandacht 
van de beheerder van de openbare 
ruimte. 

Koepoortsweg 73 
(gemeentelijk monument) 
"Statig bakstenen woonhuis met 
dwarskap (schilddak); voorgevel 
begin twintigste eeuw (voor ouder 
pand?) vijf traveeën breed. Boven 
middenpartij onder kroonlijst 

alliantiewapens met het jaartal 
1746. Harmonisch pand met typi
sche neo-ornamentering en van 
architectonische en historische 
waarde," aldus de monumenten
beschrijving. Stichting Stadsherstel 
heeft het pand aangekocht en zal 
het restaureren. Stadsherstel is 
voornemens het pand voor de 
rijksmonumentenlijst aan te mel
den. 

Koewijzend 4 
(gemeentelijk monument) 
Het initiatief te komen tot het 
behoud van de fruitkassen als 
onderdeel van een Fruitmuseum 
wordt door Oud Hoorn onder
steund. 

Lange Kerkstraat 11 
(rijksmonument) 
Monumentencommissie kan zich 
vinden in het herstelplan na de 
brand. 

Lange Kerkstraat 23 t/m 27 
Plan tot verbouwen van twee pan
den tot woon - en winkelruimten. 

Leliestraat 
Schandalig verwaarloosde straat 
midden in het hart van de monu -
mentale stad. Nog steeds is er niets 
te merken van het resultaat van de 
opdracht van de Hoornse raad aan 
architect en buurtbewoners tot 
overleg. Nog geen bouwvergun
ning verleend en de verloedering 
gaat maar door. 

Liornestraat/J oh. Poststraat 
Plan is nog steeds om in het com -
plex van het voormalige TSH -
gebouw woningen, oa voor starters 
en een nieuw wijkcentrum te 
realiseren. De sloop van de zaag
tandvleugel is van de baan. Oud 
Hoorn is daar blij mee. 

Munnickenveld 
Eén van Hoorns fraaiste stadsbeel
den wordt nog steeds ontsierd 
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door parkeerplaatsen en auto's. 
Oud Hoorn is verheugd over het 
voorstel van de P.v.d.A om het 
Munnickenveld autovrij te maken. 
We hopen dat de raad het voorstel 
overneemt. De kademuren bij het 
Munnickenveld richting Spoor
straat (de westzijde) zijn behoorlijk 
gescheurd en moeten worden her
steld. 

Nieuwe Noord 44 
(beeldbepalend pand) 

De monumentencommissie stem -
de in met het realiseren van dak
kapellen in zink. 

Nieuwland 9 
(beeldbepalend pand) 
Verbouwing. Er komt een kopge
vel en de kap wordt verlengd en 
vergroot. De houten kopgevel is 
een vreemd element in Hoorn. De 
monumentencommissies is toch 
akkoord gegaan. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Er hebben zich de afgelopen jaren 
goede ontwikkelingen voorgedaan 
in dit gebied: herinrichting, restau
raties, nieuwe bestemmingen. De 
Nieuwstraat heeft aan uitstraling 
gewonnen. Poortje uit 1603 blijft 
evenwel schreeuwen om een op
knapbeurt. Begin negentiger jaren 
zijn twaalf monumentale poortjes 
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gerestaureerd. Na 10 jaar zouden 
de poortjes opnieuw worden aan
gepakt. Waar blijft onze hoeder 
over onze monumentale omge
ving? 

Onder de Boompjes / 
Gedempte Turfhaven 
Voor de restauratie van de kade
muren en de voorgenomen kap 
van tien monumentale zilver
esdoorns. Na de kap worden nieu
we bomen geplaatst. Zie de rubriek 
Van het bestuur. Sloopvergunning 
verleend voor het slopen van de 
walmuur (Weeshuistuin). 

Onder de Boompjes 21 
(rijksmonument) 
Voegwerk hersteld in dit Oud 
Hoorn-pand waardoor de twee
linggevels weer als nieuw staan te 
gloren in het stadsbeeld. Pand zelf 
verkeert in slechte staat van onder
houd. Er komt een stuclaag op de 
linker zijgevel. Daarnaast wordt er 
een nooduitgang aangebracht naar 
het terrein van Intermaris aan de 
achterzijde van Onder de 
Boompjes 20. De Stichting Stads
herstel praat met de gemeente over 
overname. 

Oostereiland 
Het collegebesluit tot aankoop van 
het Oostereiland om het volgens 
een historisch scenario in te vullen 
heeft de volle steun van Oud 
Hoorn. We hebben dat het college 
laten weten. Zie ook: Van de 
bestuurstafel. 

Oosterplantsoen 
(rijksmonument) 
Oud Hoorn heeft zich tevergeefs 
verzet tegen verdere aantasting van 
het rijksmonument. Ook het ver
plaatsen van de kiosk plus dames
toilet naar gene zijde van de straat 
vindt in de ogen van het college 
geen genade. Gedoogbeleid leidt 
altijd tot narigheid, dat is inmid
dels wel gebleken. Oud-Hoorn 

heeft echter het moede hoofd in de 
schoot gelegd. 

Opperweg 
(tussen het bedrijventerrein 
Hoorn 80 en Schellinkhout) 
Oud Hoorn verzet zich tegen de 
plaatsing van drie windturbines 
van 125 meter hoog. Langzaam 
maar zeker wordt duidelijk dat er 
in Drechterland geen politiek 
draagvlak is voor deze ontwikke
ling. De initiatiefnemer zet even -
wel door. 

Oude Doelenkade 
Ottobrug gerestaureerd. 

Pakhuisstraat 
De Publicatiestichting Bas Baltus 
krijgt van de Vereniging Oud 
Hoorn een eigen opslagplaats voor 
haar boekenvoorraad op de voor
malige verenigingszolder. Een 
kleine verbouwing is daarvoor 
nodig. 

Pakhuisstraat 2 
Markante wonmg verbouwd. 
Kapconstructie uitgebreid. 

Proostensteeg 22 
Plan voor het wijzigen van de 
gevel, het wijzigen van de indeling 
van de eerste verdieping en het 
plaatsen van dakramen. 

Ramen 18-20 / Arminiaanse 
Glop 
Tussen deze rijksmonumenten 
loopt de oude historische doodlo
pende straat/ steeg, het Arminiaan -
se Glop, in dit voormalige schuil
kerkgebied. De bewoners willen de 
steeg afsluiten in verband met 'de 
overlast door allerlei gespuis'. De 
gemeente wees het afsluitingsver
zoek af, maar de bewoners vonden 
wel gehoor in hun beroep bij de 
provincie. Ook de Haarlemse 
bestuursrechter steunde het afslui
tingsverzoek. Oud Hoorn steunt 
de gemeente Hoorn in haar strijd 



deze historische plek open te hou -
den. De gemeente is eigenaar van 
dit openbaar gebied. De Raad van 
State heeft uitgesproken, dat het 
Arminiaanse Glop niet afgesloten 
mag worden. 

Rode Steen 
Monumentencommissie adviseert 
positief over de plaatsing van een 
urilift (plasplek) op de kop van het 
plein; planologische vrij stelling 
overwogen. 

Schelphoek -
Westfriese Omringdijk 
(provinciaal monument) 
Voorontwerp bestemmingsplan 
ingediend: bedrijventerrein en 
nieuwe jachthaven: plan voor 500 
nieuwe ligplaatsen met een uit
breidingsmogelijkheid naar 800, 
een nautisch kwartier met de 
mogelijkheid van groepsaccom
modatie, zoveel mogelijk drijvend 
uitgevoerd. 
Tevens een plan voor 25 waterwo
ningen. Oud Hoorn heeft de 
gemeente in een brief haar opvat
tingen over het plan voor een 
nieuwe jachthaven kenbaar ge
maakt. 
Zie de rubriek: Van de bestuurs
tafel en www.oudhoorn.nl 

Wabenstraat/De Streektuinen. 

Slapershaven 
Hoorns unieke overtuinen (die aan 
het Dal zijn er nog!) zijn getrans
formeerd in openbaar groen. Weer 
stuitje stadshistorie teloor gegaan. 

Stationsplein 1 
Oud Hoorn maakt zich in toene
mende mate zorgen over de 'ver
hamburgering' van dit unieke 
monument. De monumenten
commissie heeft de plaatsing van 
een geldautomaat in de voorgevel 
afgewezen. Nu vestigt Burger King 
zich in de stationsrestauratie. Er 
kan nog enig begrip worden opge
bracht voor een andere formule 
die meer aansluit bij de wens van 
het publiek. Maar we hopen dat de 
eigenaren (NS) en uitbaters ook 
begrip tonen voor onze wens tot 
behoud van de monumentaliteit 
en de nog spaarzaam aanwezige 
details in het interieur. Dus geen 
schreeuwende reclames aan de 
buitenzijde. Oud Hoorn richt zich 
schriftelijk tot de eigenaren omdat 
er slecht op het monument wordt 
gepast. Elke keer wordt er weer 
ergens aan gesleuteld. 

Vale Hen/Dubbele Buurt 
Het blijft veel te lang stil over de 
plannen voor dit gebied. Architect 

Soeters legde een goed plan voor. 
Wanneer mogen we eens iets 
horen? 

Veemarkt 
Electriciteitsgebouwtje verkeert in 
slechte staat. 
De kleurveranderingen van de 
voorgevel van restaurant Klein 
Paradijs aan de Veemarkt worden 
afgewezen. De kleurstelling is te 
contrasterend, de kozijnen moeten 
overgeschilderd worden. 

Veermanskade 12 
(rijksmonument) 

Plan voor het plaatsen van dakka
pellen, dakramen en het wijzigen 
van kozijnen om een volwaardige 
woning te kunnen creëren. De 
vormgeving en detaillering dient 
ter goedkeuring aan het bureau 
Monumentenzorg te worden 
voorgelegd. Wat betreft het plaat
sen van de dakramen is de com -
missie akkoord. De commissie is 
van mening dat het plan teveel het 
monumentaal dak aantast. Dak
kapellen horen niet thuis op de 
vliering van een monumentaal 
pand. 

Wabenstraat 
Het complex van het Streek
ziekenhuis maakt plaats voor het 
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Wisselstraat, bibliotheek, lelijke airco's. 

nieuwe woondomein: de Streek
tuinen. Het plan bestaat uit de 
realisering van 300 woningen en 
appartementen in deze 'inbrei
locatie'. 

Weeshuiscomplex -
hoek Korte Achterstraat 
(rijksmonument) 
Monumentenvergunning aange
vraagd voor de verbouwing van 
het Weeshuiscomplex voor een 
logies- en een culturele bijeen
komstfunctie en de huisvesting 
van gehandicapten. 

Westerblokker 93 
Status gemeentelijk monument 
aangevraagd. 

Westerdijk 
(provincial monument) 
De politieke partijen formuleerden 
19 richtinggevende uitspraken voor 
de Westerdijk als promenade met 
een boulevard-uitstraling. Het pad 
moest o.a. tweemaal zo breed wor
den, dient te worden aangekleed 
met historische lantaarns (die zijn 
er nu wel genoeg in de oude stad), 
vier steigers om te zwemmen en 
aan te meren. Wanneer zien we iets 
van de uitvoering? 
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Westerdijk 17-19 
Ook hier is sloop aangevraagd. 
Oud Hoorn vindt dat niet eerder 
gesloopt moet worden dan dat er 
een geaccordeerd plan ligt. Anders 
ontstaat er weer een meerjarig gat 
aan de dijk. 

Westerdijk 47A - voormalige 
schouwburglocatie 
Alleenstaand karakteristiek pand 
met plat dak (nog steeds!) wacht op 
de ontwikkelingen op het braak
liggend terrein van de oude 
schouwburg, in het z.g. gat van 
Hansen. Opgraving aldaar heeft 
nieuwe gegevens opgeleverd over 
het oude dijk- en slotenverloop. 
Nog steeds gelden de oorspronke
lijke gemeentelijke uitgangspun
ten: er komt woningbouw met een 
dag-horecavestiging op deze top
locatie. De plannen van De Peijler 
Vastgoed zijn gepresenteerd. 

November 2006 vond een debat 
n.a.v. de drie ontwerpen voor de 
locatie oude schouwburgterrein in 
Architectuurcentrum plaats. De 
opkomst was groot, de discussie 
liep bij tijd en wijle stroef Op basis 
van het gemeentelijke programma 
werden drie totaal verschillende 

uitwerkingen gepresenteerd, waar
van het door het college uitverko
ren plan van de Parijse architecten 
Breitman & Breitman het dichtst 
bij het uitgangspunt was gebleven 
en bovendien een visie gaf op het 
voorliggende gebied en de aanslui
ting met het Achterom. Het 
bouwplan in een wat kitscherige 
retrostijl grijpt terug op klassieke 
bouwkunst, inclusief Grieks
Romeinse colonnade in binnenge
bied. Er bevinden zich mediterra
ne invloeden in het plan. Het plan 
van Crepain bood een zeer eigen -
tijdse, van dure materialen voor
ziene invulling van de plek. Ponec 
van het Bureau Soeters kwam op 
basis van studie van stad, plek en 
visie, met een eigen stedenbouw
kundige uitwerking, met name 
voor het binnengebied, dat aan -
sluit bij de ftjnmazige structuur 
van de oude binnenstad. 

Wisselstraat, bibliotheek 
In de monumentencommissie is 
aandacht gevraagd voor de foei
lelijke airco's. 

Zon 11 
Een welhaast structurele dissonant 
van verwaarlozing m een opge
knapte omgeving. 



Jaarrekening 2006 en begroting 2007 

Jeroen Spiekker, penningmeester 

Vereniging Oud Hoorn 

Exploitatie 

Werkeliik 2005 Beorotina 2006 Werkelijk 2006 Bearotina 2007 
Vereniainasactiviteiten 

Contributies 42.944 41.000 44.763 42.500 
Excursies, cursussen, 
lezinoen e.d. 300 2.1 00 0 0 

Rente 13.895 12.000 16.577 14.000 
Overioe 4.032 4.500 4.500 4 .500 
Totaal inkomsten 61 .171 59.600 65.840 61 .000 

Bureau- en organisatiekosten 
Secretariaat 6.962 5.400 5.431 5.200 
lidmaatschaooen en contributies 66 350 386 400 
Representatie 1.452 1.500 2.054 1.500 
Verzekeringen 327 600 -664 600 
Promotie 4.490 5.000 7.517 5.000 
Vergaderkosten 2.606 1.000 3.365 2.?ioo 
Advieskosten 0 2.000 0 1.000 

15.903 15.850 18.089 16.200 
Ledenactiviteiten 
Kwartaalblad 18.307 19.250 16.1 20 19.300 
Gidsen 480 750 606 750 
Excursies, cursussen, 

Lezinoen e.d. 1.396 5.200 1.742 2.500 
Overige 100 4.000 118 2.000 

20.283 29.200 18.586 24.550 
Totaal kosten 36.186 45.050 36.675 40.750 

24.985 14.550 29.165 20.250 
Producties 
Verkoop winkel/producties 5.608 3.500 8.1 83 8.500 

Inkoop winkel/producties 3.721 6.500 5.829 6 .500 
Publicaties 0 1.000 0 1.000 
Internet- en beeldbeheer 444 1.500 874 1.250 
Tentoonstellinoen 1.377 5.000 1.354 2.500 
Giften en sponsorino 2.000 3.500 13.662 4 .000 

7.542 17.500 21 .71 9 15.250 
- 1.934 - 14.000 - 13.536 - 6.750 

Oost Indisch Pakhuis 
Verbouwino en inrichtino 51 .950 17.185 19.535 10.000 
Exoloitatie 13.934 20.000 19.280 20.000 
Documentatiecentrum 1.837 2.750 2.099 3.000 

- 67.721 - 39.935 - 40.914 - 33.000 

Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 iaar 0 0 0 - 79.500 

Samenvattina 
Verenigingsactiviteiten 24.985 14 .550 29.1 65 20.250 
Producties - 1.934 - 14.000 -13.536 - 6.750 
Oost Indisch Pakhuis 67.721 - 39.935 -40.914 - 33.000 
Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 iaar 0 0 0 - 79.500 

- 44.670 - 39.385 - 25.285 - 99.000 
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Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad€ 39.385. Gerealiseerd is een tekort van€ 25.285. Dit ver
schil wordt met name veroorzaakt door: 

• Bijdrage Oosterkerk 
• Minder kosten kwartaalblad 
• Hogere opbrengst verkopen winkel 
• Hogere contributieopbrengsten 
• Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te verdelen: 

• € 19.535 ten laste van fonds Uitbreiding OIP 
• € 5.750 ten laste van het eigen vermogen 

Voor 2007 wordt een tekort geraamd van€ 19.500 (exclusief Hoorn 650 en Oud Hoorn 90). Dit tekort wordt voor
namelijk veroorzaakt door de kosten voor het Oost Indisch Pakhuis. Dit begrote resultaat komt volledig ten laste 
van het eigen vermogen. 

Oost Indisch Pakhuis 
De kosten voor de (her)inrichting van het Oost Indisch Pakhuis (OIP) zijn in lijn met de begroting. Ook is het totaal 
binnen de resterende reservering (ultimo 2005 € 29.015) gebleven. Voorgesteld om de reservering na verwerking 
van het resultaat af te toppen op € 5.000 (voor nagekomen kosten / aanpassingen / verbeteringen). Het verschil ad 
€ 4.480 komt ten gunste van het eigen vermogen. 

De verbouwing en (her)inrichtingskosten voor het OIP in 2006 zijn als volgt te splitsen: 

Bouwkundiae aanoassinaen 11.930 
Schilderwerk 3.055 
Apparatuur voor presentatieruimte 2.050 
Svsteemolafond 875 
Overige 1.625 

Totaal 19.535 

In 2007 zal met name geïnvesteerd worden in automatisering en beveiliging. 

Producties 
De uitgaven waren hoger dan het begrote bedrag, hetgeen veroorzaakt is door de dotatie/schenking aan de 
Oosterkerk ad € 10.000. 
De inkoop voor de winkel is in lijn met de hogere winkelomzet. De winkelomzet is evenals vorig jaar weer geste
gen, nu met € 2.500. 
De kosten voor publicaties zijn grotendeels opgenomen in de overige kostencategorieën. 

B&O kosten 
De Bestuur- en Organisatiekosten zijn in 2006 hoger dan begroot in 2005. Deze hogere kosten worden met name 
veroorzaakt door hogere vergaderkosten (o.a. aantal vergaderingen, vereiste documentatie en voorbereidingen). Ook 
is er sprake van hogere promotiekosten veroorzaakt door de prijsvraag voor Het Park/ de Westerdijk (en daarmee 
samenhangende activiteiten) en de uitgave Daarom Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De lidmaatschappen en con -
tributies betreffen o.a. Stichting Monumenten en Hendrick de Keijser. 

Ledenactiviteiten 
De kosten voor de ledenexcursie en de lezingen zijn wederom achtergebleven bij de verwachtingen, maar wel op 
het niveau van 2005. De voor 2006 geraamde kosten voor de cursus bouwkunde zijn doorgeschoven. 

Contributies 
De groei van de vereniging maakt een pas op de plaats. De contributiegelden zijn desondanks ca. € 3.500 hoger dan 
geraamd omdat veel leden meer betalen dan de minimum contributie. Voor 2007 wordt uitgegaan van 2.000 leden 
met tevens de veronderstelling dat ook nu weer sommige leden meer betalen dan het minimum. 
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De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2000 f 45 per j aar. Ook voor 2007 wordt de contributie gehandhaafd op 
€ 20,50 (7 j aar ongewijzigd). In de toekomst moet bekeken worden of deze gedragslijn gecontinueerd kan worden, 
zeker nu er exploitatietekort optreedt. 

Renteopbrengsten 
De vereniging heeft (extra) inkomsten uit renteopbrengsten omdat de overtollige gelden op een spaarrekening zijn 
gezet. 

Hoorn 650 jaar en Oud Hoorn 90 jaar 
In 2007 wordt Hoorn 650 gevierd en bestaat de vereniging 90 jaar. In dit kader worden diverse extra activiteiten 
georganiseerd: 

Totale kosten Opbrengst/ Ten laste van 
bijdrage Oudffoorn 

derden 
Hertaling van de Kroniek van Hoorn van Th. Velius 

100.000 60.000 40.000 
Biidraae restauratieproject Paramaribo (Suriname) 10.000 10.000 
Zeefdrukken/etsen panden Oud Hoorn 10.000 6.000 4.000 
Extra uitgave verenigingsblad (en extra kosten 
'normale' uitgaven) 10.000 2.500 7.500 
Kaartenreeks moderne stedenbouw in een oude stad 6.000 2.000 4.000 
Onderwijsproject 5.000 5.000 
Architectuur workshop Noorder Veemarkt 3.000 3.000 
Houtsculptuur 3.000 1.500 1.500 
Fluitschip 2.500 2.500 
Bronzen plaquette P.M. P.M. 
Lezinaen I rondleidingen I etc. (extra) 1.000 1.000 
Overiae/onvoorzien 1.000 1.000 
Totaal 151.500 72.000 79.500 

De kosten voor deze activiteiten, met uitzondering van Velius, zullen ten laste gaan van het eigen vermogen. 

Activa 31-12-2006 31 -12-2005 o" ...... ;"a 31 -12-2006 31-12-2005 

Rabo ledencertificaten 22.575 22.575 Eigen vermogen 423.939 425.208 

Debiteuren en vooruitbetaald 4.549 3.1 87 Veliusfonds 56.831 56.831 
Uitbreidinq OIP 5.000 29.015 

Liauide middelen 476.332 515.053 
Crediteuren 10.073 17.013 
Vooruit ontvangen 7.613 12.748 

503.456 540.815 503.456 540.815 

Debiteuren en vooruitbetaald heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen beheersvergoeding van de 
stichting Monumenten Oud Hoorn. 

Crediteuren heeft betrekking op facturen 2006 die voldaan worden in 2007. 

Vooruit ontvangen heeft betrekking op in december 2006 ontvangen contributies voor 2007. 
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Veliusfonds 
Het doel van het fonds is om voor Hoorn belangwekkende producties mogelijk te maken. Dit doel kan worden 
bereikt door middel van garantiestellingen en/ of het beschikbaar stellen van financiële middelen. Voor 2003, 2004 
en 2005 was aanwending van het fonds niet noodzakelijk. In 2007 zal een gedeelte van dit fonds benut worden. 

Uitbreiding OIP 
Het overleg met de gemeente en de stichting stadsherstel om te komen tot uitbreiding van het OIP op de begane 
grond was eind 2004 afgerond. In de najaarsledenvergadering van 2004 is besloten dat de stichting Monumenten 
Oud Hoorn de bovenwoning Pakhuisstraat 1 (gelegen boven informatiecentrum Onder de Boompjes 22) ruilt tegen 
een uitbreiding op de begane grond. De vermogenspositie van de stichting Monumenten Oud Hoorn is in relatie 
tot het bezit (5 rijksmonumenten) van dien aard dat vorig jaar besloten is om de verbouwingskosten en de inrich
ting ten laste te brengen van de vereniging. In de balans was daarvoor een reservering opgebouwd. Voor 2005 is daar 
€ 53.327 voor aangewend. In 2006 is nog voor€ 19.535 aan kosten gemaakt. In 2007 zal dit fonds worden afge
wikkeld. Er is een restant van € 5.000 aangehouden voor eventueel nagekomen kosten / aanpassingen / verbete
nngen. 

Eigen vermogen 
In 2007 zal nader aandacht besteed worden aan de vermogenspositie van de vereniging. Er zal beleid geformuleerd 
worden m.b.t. het benodigde eigen vermogen en mogelijke reserves/voorzieningen. 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 

Exploitatie 

Werkelijk 2005 Beiirotino 2006 Werkelijk 2006 Begroting 2007 

Huuropbrenosten 39.973 45.000 44.997 45.000 
Rente en dividend 2.934 2.500 3.115 2.750 
Overioe inkomsten 0 0 0 0 

42.907 47.500 48.112 47.750 
Vaste lasten panden 4.793 5.000 5.948 6.500 
Onderhoud panden 1.870 8.870 19.688 15.000 
Beheer- & onderhoudskosten 4.223 4.300 4.500 4.500 
Kosten advies en onderzoek 0 2.000 0 2.000 
Totaal kosten 10.886 20.170 30.136 28.000 

32.021 27.330 17.976 19.750 

Saldo verkoop/aankoop OIP 81 .230 
Totaal exploitatieresultaat 113.251 

Voor de stichting was voor 2005 een exploitatieoverschot geraamd van € 27.330. Gerealiseerd is een exploitatie
overschot ad€ 17.976. Het verschil wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten ten gevolge van de gevelre
novatie (en bijbehorend schilderwerk) van het Pakhuis. 

Voorgesteld wordt het overschot aan de onderhoudsreserve toe te voegen. 

De begrote kosten voor 2007 betreffen de volgende posten: vervangen CV-ketels, onderhoud aan/vervangen van 
goten en schoorstenen, regulier onderhoud. 

De Vereniging Oud Hoorn betaalde in 2003 aan de Stichting Monumenten Oud Hoorn een huurbedrag dat gelijk 
was aan de huur die de gemeente in rekening bracht, toen deze nog eigenaar was. De huur ad € 2.600 was echter 
te laag om het onderhoud te voldoen. De huur is daarom in 2004 verhoogd tot € 10.000 per jaar en is na de uit
breiding € 15.000 per jaar (met ingang van 2006). 

Voor 2007 wordt per saldo een lager exploitatieresultaat verwacht maar nog steeds een overschot van ca.€ 19.750. 
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Activa 31 -12-2006 31-12-2005 Passiva 31-12-2006 31-12-2005 

Onroerende goed 1 1 Eiqen vermoqen 0 0 

Rabo ledencertificaten 22.750 22.750 Onderhoudsreserve 200.173 182.197 

Debiteuren 0 13.756 Crediteuren 4.500 3.166 
Vooruit ontvanaen 419 411 

Liauide middelen 182.341 149.267 

205.092 185.774 205.092 185.774 

Onderhoudsreserve is toegenomen met het exploitatiesaldo. In 2007 zal beleid ontwikkeld worden t.a.v. de 
onderhoudsreserve (en de behoefte aan eigen vermogen). 

Crediteuren betreft een bedrag dat verschuldigd is aan Vereniging Oud Hoorn als beheersvergoeding voor de 
panden. 

Vooruit ontvangen heeft betrekking op huur voor de maand j anuari 2007 die ontvangen is in december 2006. 

Stichting Maquette Oud Hoorn 
De Stichting Maquette Oud Hoorn is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de maquette, welke 
momenteel is ondergebracht in het Museum van de Twintigste Eeuw. Aan de maquette is geen waarde toegekend. 
De beheerskosten komen voor rekening van de Vereniging Oud Hoorn. 
Door het ontbreken van bezittingen en schulden, en het feit dat de exploitatie voor rekening van een derde komt, 
is geen j aarrekening opgesteld/ beschikbaar. 

In 1957 werden mensen die Hoorn bezochten welkom geheten met dit bord aan de rand van het Noorderplantsoen, dat toen nog veel meer de 
allure van een parkje had. Tussen het groen op de achtergrond de gevels van de Noorderstraat. 
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Jaarverslag Kerkmeijer-de Regtstichting 

Het bestuur van de veremgmg 
Oud Hoorn heeft ter vervulling 
van de vacature ontstaan door het 
vertrek van de heer A. de Graaf, de 
heer A.G.F. van Weel benoemd als 
bestuurslid der stichting Kerk
meijer-de Regt. 
Hij zal als secretaris der stichting 
fungeren. Een aanvaarden van de 
functie per 1 januari 2006 bleek 
door diverse omstandigheden niet 
mogelijk. Derhalve nog éénmaal 
het jaaroverzicht van mijn hand. 
Het aantal subsidieaanvragen ver
toont een immer stijgende lijn. 
Daaraan te voldoen is ten enenma -
le uitgesloten. Het tekent wel de 
nood in monumentenland onder 
het juk van reeksen beschikkingen, 
die slechts neerkomen op het ver
lenen van minieme subsidies en de 
weg markeren van teloor gaan van 
ons cultureel monumentaal erf
goed. Een logisch gevolg van het 
bovenstaand vermelde is dat we 
worden geconfronteerd met een 

toename van subsidieaanvragen 
voor projecten, die niet snel afge
rond kunnen worden. In zeer vele 
gevallen is het juist Kerkmeijer-de 
Regt geweest, die met een aanvul
lende slotsubsidie de realisatie van 
een restauratieproject kon bewerk
stelligen. Dat wordt immer moei
lijker. Gelukkig is er soms toch van 
voltooiing sprake. Per 25 januari 
2006 kon het bestuur van de 
Doopsgezinde-Remonstrantse 
Gemeente te Hoorn ons dan 
berichten dat het restauratiepro
ject van vier prachtig fineerbeleg
de kastdeuren in de constistorieka
mer van het Foreestenhuis tot 
afronding kon komen. Onze toe
gezegde subsidie droeg in behoor
lijke mate bij aan het welslagen. 
Stichting De Hoornse Schouw 
hielpen we met de voortgaande 
restauratie van het schip de HNl 
door herstel van de bun en de trog 
voor onze rekening te nemen. 
Informatie omtrent deze merk-

1957. Het feestterrein op het Baadland tijdens de viering van Hoorn 600 jaar. 
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Albert de Graaf 

waardige scheepsonderdelen geeft 
Peter Dorleijn u gaarne. Nog beter 
is het de wakers en werkers van de 
altijd zo actieve stichting te steu
nen met een donateurschap ( post
bus 2378, 1620 EJ Hoorn). 
In principe is medewerking ver
leend inzake het behoud van een 
uniek Vrij Metselaarstableau op 
wasdoek in het bezit van de loge 
West-Friesland. Ook hier weer een 
langlopend project met de angst 
dat alles door regel op regel en ver
traging geheel verloren gaat. Ge
lukkig is er dan altijd nog het klei
ne werk: het opknappen van een 
gevelsteen of van een historisch 
document enz. dat vreugde ver
schaft. U kunt daarin delen door 
ons een bijdrage te doen toekomen 
op rekening: 
ABN-AMRO 475373898 t.n.v. de 
penningmeester Kerkmeijer-de 
Regtstichting. Behoud van monu
mentaal bezit, nu en in de toe
komst, is ons veel waard. 



Inhoudsopgave 2006 

kwartaalblad redactie, lezers 
Lezers schrij.en 

Vereniging 
Fotoreportage 
M. Faber 
Diana van den Hoogen 
Diana van den Hoogen 
P. M Huisman 
Egben 0 ens 
Chrisr off elen 
Jeroen piekker 
A. G .f. \an Weel/ E. Ottens 
Frans Zack 

Stadsbeeld, monumenten, archeologie 
Jan Blo' ·er & Peter Dorleijn 
Rob de Knegt 
dr. B. K. S. Koene 
JohnLamers 
Ana van der Mark 
A. G. F. van Weel/ E. Ottens 
Henk Overbeek 
Frans Zack 
Frans Zack 
Frans Zack 
Frans Zack 
Frans Zack 
Frans Zack 

Frans Zack 

Stadsg eschiedenis 
(inclusief boekbesprekingen) 
Rob Resoort 
Henk Halserna 
Henk Halserna 
Frans Zack 
Frans Zack 

Instellingen, verenigingen, bedrijven 
Alben de Graaf 
Alben de Graaf 

Museaal & Historisch Perspectief 
oord-Holland 

Frans Zack 

Personen 
Gerard Weel 

Rubrieken 
Henk Saaltink/ Femke Uiterwijk 
Femke Uiterwijk 

Ton van Weel: erelid Oud Hoorn en geridderd 
Verslag van de najaarsledenvergadering, 15-10-2005 
Succesvolle kloo terwandeling 
Beeldbeheer <loer ontdekking 
Verslag van de voorjaarsledenvergadering, 19-4-2006 
Nieuwe voorziuer stelt zich voor 
Het docurnematiecenrrurn van Oud Hoorn 
Exploitatie vereniging Oud Hoorn 2005-2006 

Van de bestuurstafel 
Multifunctionele ruimte in gebruik genomen 

Drie generaties Blokker en het nummer HN 1 
Oostereiland middelpunt havenuitbreiding 
Schildpadden in est -Friesland 
Oosterkerk, monument in nood 
400 jaar bouwaeschiedenis Protestants Weeshuis 
Stadsbeeld, Restauraties, Wijzigingen, Verval 
Hoornse waterpompen, -kelders en -putten 
Opgraving in chterstraat leverde weinig op 
Toch reacties op foro gaslevering Wijdenes 
Nostalgisch bouwen aan de Draafsingel 
Bonte knaagkeYer: inpakken en wegwezen 
Zilveren knouekisrje voor Westfries Museum 
Groepsfoto levering Wijdenes) leverde enkele 
reacties op 
Eeuwenoude schoenen in tuin Schoenenreus 

Vertaling Velius' 'Chronijck van Hoorn' voltooid 
Uit de Pakhuiswinkel 
Nieuwe boeken in de verenigingswinkel 
'Luchtig verpakr roont Hoorn in vogelvlucht 
Pater Zwarthoed hertaalde Velius 

Jaarverslag vereniging Het Carillon 
Jaarverslag Ker kmeij er-De Regtstichting 

Cursussen 
'Aed Levwerd' bezocht (Oud) Hoorn 

Sophie Bronsveld -Vitringa: een sterke vrouw 

Men vraagt ons 
Hoe Hoorn veranderde 
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1957. Een kijkje op de, vanuit de stad, rechterzijde van het 
Nieuwland tijdens de viering van het 600-jarig bestaan 
van de stadsrechten. De nationale driekleur hangt uit en 
op de voorgrond kijken we tegen de onthoofde eenhoorn 
van ons stadswapen aan. Hij is geplaatst op een geel zuil
tje zoals die vroeger op een oversteekheuveltje stonden en 
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Femke Uiterwijk 

waarmee de rijweg in tweëen werd gedeeld. Rechts was in 
die tijd café-restaurant Peijnenburg gevestigd. Daarnaast 
is de groenten - en fruitzaak van Bloem. Dan verder de 
bakkerij van Brouwer en de slagerij van Spaans. Op de 
pasgenomen foto onder is wel het één en ander veran -
derd. Het vluchtheuvellicht is verdwenen. 
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