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Met gepaste trots leggen wij als redactie het vernieuwde 
Kwartaalblad van onze Vereniging Oud Hoorn voor u neer. 
Voortaan wordt het blad in full colour gedrukt. Ook de layout 
is aangepast. Met ingang van dit jaar wordt het Kwartaalblad bij 
Van Vliet printing geproduceerd. Dat betekent dat wij na een 
lange periode afscheid hebben moeten nemen van Drukkerij 
Klaassen en Natasja Reijsoo, die de vormgeving voor haar 
rekening nam. Dat waren geen eenvoudige beslissingen. 
Maar als redactie wilden we het productieproces bij één bedrijf 
onderbrengen. We hebben enkele drukkers in Hoorn gevraagd 
daarvoor offerte uit te brengen. Daarbij viel de keuze op 
Van Vliet. Drukkerij Klaassen en Natasja Reijsoo zeggen 
we vanaf deze plaats van harte dank voor hun langj arige 
inspanningen. Femke Uiterwijk, die vanaf 1985 bij het 

· K}Vartaalblad betrokken is, heeft het bestuur te kennen gegeven 
dat zij halverwege dit jaar een stap opzij wil doen. 
Zij wil niet meer de eindverantwoordelijkheid voor de 
productfeuragen.We hebben David Michel bereid gevonden 
haar op te volgen. Een goede keuze mogen we al na de eerste 
vergaderingen stellen. Met de nieuwe vormgeving willen we 
enerzij ds proberen een jonger publiek voor de geschiedenis 
van onze stad te interesseren. Daarnaast hopen we dat het ook 
in de vrije verkoop belangstellenden op het bestaan van onze 
vereniging attendeert. Het eerste nummer is een race tegen de 
klok geweest. Natuurlijk zijn er aanloopfoutjes . 
Die hopen we samen met Van Vliet snel onder de knie te 
hebben. Desondanks hopen we dat u het blad met genoegen 
zult lezen . 

Egbert Ottens 
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Museum v.d. twintigste eeuw 

Maquette Hoorn anno 1650. 

De maquette is eigendom van Vereniging 

Oud Hoorn. 

Bierkade 4, 4a, Hoorn, 0229 - 214 001 
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Onder de boompjes 22 

1621 GG Hoorn 

Tel.: 0229 - 27 35 70 

Email.:info@oudhoom.nl 

www.oudhoom.nl 

dinsdag en donderdag: 

10- 16 uur 

Zaterdag: 10 - 14 uur. 

Egbert Ottens, voorzitter, 

Rita Lodde, secretaris, 

Henk Wokke, penningmeester, 

Eddy Boom, Jaap Bronkhorst, 

Coen Droog, Jan Floris, 

Hieke Stapel. 
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incl. Kwartaalblad. 
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Indien ouder dan 45 jaar: 

eenmalig €572,00 

Indien ouder dan 55 jaar: 
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72 29 54 

Het lidmaatschap geldt voor een 

heel kalenderjaar. 

Lidmaatschap uitsluitend éen 

maand voor einde 

kalenderjaar schriftelijk opzeggen. 

OUD HOOJRN 
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 

UITGESPROKEN DOOR VOORZITTER EGBERT 0TTENS 

OP 4 JANUARI 2009 

Beste mensen, vrienden, 

2009 Zal een jaar van ingrijpende veranderingen 
worden, zoveel is wel zeker. Internationaal door 
de komst van een nieuwe Amerikaanse president, 
waarop de wereld hoop vestigt in barre tijden. 

Ook in financieel-;economisch opzicht staan we voor 
grote veranderingèn. Zekerheden, zoals een secure 
bankwereld, zijn ons het afgelopen jaar ontglipt. 
Dat alles heeft ook in ons land zijn weerslag. 
Toch zijn de omstandigheden onvergelijkbaar met 
de grote recessie in de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw. En ook met de crisis van de jaren 
zeventig. Leven en samenleving bevinden zich op 
een aanzienlijk hoger welvaartsniveau. 
Een hapering, zelfs een terugval van de economie, 
zal minder schrijnende consequenties hebben 
dan toen, al zullen ook nu mensen het moeilijk 
krijgen. 
De regering denkt over maatregelen om de . 
stagnerende economie op gang te houden. Kan de 
uitvoering van infrastructurele werken naar voren 
worden gehaald? Een nobel streven. 
Dichterbij huis zijn ook projecten denkbaar 
die snel kunnen starten. De beheerders van de 
monumentale kerken in West-Friesland luidden 
onlangs de noodklok. 
Om de bouwsector op gang te houden, 
vakmanschap niet verloren te laten gaan, verdient 
een inhaalslag op dit terrein beslist de aandacht. 

Als de economie weer aantrekt wordt alle capaciteit 
naar de economisch sterke functies gezogen. Waar 
wij daartoe in de gelegenheid worden gesteld, 
zullen we dit idee naar voren brengen. 

Onze vereniging heeft zich in · het verleden actief 
bezig gehouden met de restauratie van monumentale 
panden in de stad. Het afgelopen half jaar heeft een 
klein groepje mensen panden geïnventariseerd die 
opgeknapt zouden kunnen worden. Wij hebben 
daarover met IntermarisHoeksteen gesproken en 
onlangs ook Stadsherstel benaderd. Dit jaar willen 
wij samen bekijken wat wij gedrieën kunnen 
betekenen voor het behoud van de monumentale 
kwaliteit van onze prachtige binnenstad. 

Het afgelopen half jaar stond in het teken van het 
Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad. 
Het voorlopig slot van de discussie vond kort voor 
kerst plaats, nadat het college over het jeugd- en 
alcoholbeleid op de bestaansrand balanceerde. 
Het spreekwoord zegt dat we dag niet mogen 
prijzen voor het avond is. Toch zijn wij over de 
uitkomst tor nu toe gematigd positief. Een áantal 
door onze vereniging aangedragen punten is door 
de raad overgenomen en moet in het Ontwerp 
Bestemmingsplan dat nu in de maak is, worden 
meegenomen. 
Ik noem: het samenvoegen van panden, het 
weren van winterterrassen en het als uitgangspunt 
accepteren van de bestaande maatvoering van de 
panden in de stad. Maar belangrijke punten van 
kritiek blijven wij houden, zoals het ontbreken van 
een visie óp het monumentale erfgoed en het gebrek 
aan samenhang doordat delen van de binnenstad 
weer buiten dit plan worden gehouden. · 

Hoe nodig het is om overal op te letten leert ons 
het dossier Onder de Boompjes. Nog steeds is dat 
niet dichtgeslagen en zijn wij in afwachting van, 
naar wij hopen, het laatste bericht van het college. 
Beloftes van college en individuele wethouders 
in deze stad blijken soms weinig voor te stellen. 
Dat is een betreurenswaardige conclusie. Bij het 
verwijderen van de tijdelijke damwanden zijn 
ook weer storende fouten gemaakt, waardoor het 
weeshuiscomplex buitensporig grote schade heeft 
opgelopen. 

Wij betreuren het opstappen van wethouder Van 
der Maat. Zijn start was moeizaam, maar nadien 
verbeterde de relatie en vonden wij in hem iemand 
die · zich betrokken voelde bij de doelstellingen 



van onze vereniging. Wij hopen dat wij een .goede 
relatie met zijn opvolger mogen onderhouden. 
Als dank zullen we hem een cadeaulidmaatschap 
van de vereniging voor 20Ö9 aanbieden. 

Wat zijn de voornemens voor dit jaar? 

Met de redactiecommissie van het Kwartaalblad 
wordt gekeken naar een andere uitvoering en de 
toepassing van illustraties in kleur. Misschien lukt 
het nog om het eerste nummer van het nieuwe jaar 
zo aan te passen. Anders komt het later. 

Punt van zorg is dat we er nog steeds niet in zijn 
geslaagd om een deskundige vervanger voor Femke 
Ui.terwijk, als eindredacteur en spin in het web 
van het Kwartaalblad te vinden. Als u denkt dat 
u mensen kent die dat zouden kunnen, geef het 
alsjeblieft door. Halverwege dit jaar is het definitief 
voorbij heeft Femke laten weten. 

Een kleine commissie buigt zich over het idee om 
de geschiedenis van onze stad vanaf de Franse 
t~j d, dus waar ons erelid Henk Saaltink stopte, tot 
eind 20e eeuw te beschrijven in het kader van het 
100-jarig bestaan van de vereniging. Er liggen twee 
interessante ideeën om daar te komen. 

De tentoonstelling uit de nalatenschap van Giel 
van der Zel is een succes. Marit Veerman, Femke 
Uiterwijk en Trudy de Rooij hebben een fantastische 
prestatie geleverd. We kijken al uit naar een 
vervolg. 
Beiden, Henk Saaltink en Trudy de Rooij , wensen 
we vanaf deze plek sterkte. 

De website van de vereniging is weer genomineerd 
voor der Archievenprijs.]an Floris, we zijn nu twee 
maal bij de beste drie geëindigd, de laatste keer als 
tweede. Nu willen we de eerste prijs. 
Ik weet het niet , maar heb een vermoeden dat het dit 
jaar lukt. De website is afgelopen jaar weer verbeterd 
en uitgebreid met zeer veel, zeer toegankelijke 
informatie in de verschillende rubrieken. 
Afgelopen jaar telden we 230.000 bezoekers aan de 
website van de vereniging. Ik vermoed dat onze site 
éen van de drukst bezochte in Hoorn is. 

De winkel loopt als een trein. Op dinsdag, donderdag 
en zaterdag, hoewel dan wat minder, is het een 
drukte van belang. Het documentatiecentrum werd 
verrijkt met aankopen en aanwinsten. 
En alle informatie wordt ook digitaal opgeslagen. 

f 

De gidsen hebben afgelopen jaar weer een topjaar 
gehad. Zelfs tijdens de kerstdagen waren twee van 
onze mensen op pad. De belangstelling voor de 
wandelingen is groot. Het levert ook nieuwe leden 
op. 

Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. Ik wijs op 
het initiatief van het cadeaulidmaatschap. Voor 15 
euro heeft u eens een ander cadeau voor familie, 
vrienden of bekenden. En zij hebben er een jaar 
lang plezier van. 

Met een jeugdwandeling, het cadeaulidmaatschap, 
het rondje cultuur en de inzet op scholenprojecten 
willen we aansluiting vinden bij de leefwereld van 
een jeugdiger publiek om zo de doelstelling van de 
vereniging toekomstbestendig te maken. 

Coen Droog heeft de Nota Vrijwilligersbeleid 
geactualiseerd. Wanneer u de nota leest ziet u dat 
we niet weg te cijferen onderneming in deze stad 
zijn. Meer dan honderd vrijwilligers, tweeduizend 
leden. Fantastisch. Ondoenlijk om iedereen te 
bedanken. Daarom voor allemaal: met een diepe 
buiging zeg ik u allen dank. 
Tot slot: De foto's die tijdens deze bijeenkomst 
vertoond worden zijn de vorige eeuw tijdens het 
interbellum gemaakt. Peter Tack verzamelde ze 
en verzorgde deze presentatie. En Henk Halsema 
bijzonder dank voor de organisatie van de 
nieuwjaarsreceptie, Het was als altijd af. 

Ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2009, 
een mooi jaar voor de vereniging, en voor nu een 
gezellige voortzetting van deze bijeenkomst. 

Verwaarloosd monument 

Achterom 
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KERKGEBOUWEN EN GEESTELIJKE 

GERARD WEEL· DEEL 2 

Va naf de Schuilkerkentijd 
Na de alteratie ( = de overgang naar de 'gereformeerde 
religie' van de stadsbestuurders) die in Hoorn door 
invloed van de Geuzen haar beslag kreeg in 1572-
15 73, bleef de meerderheid van de bevolking gewoon 
katholiek maar mocht alleen de calvinistische vorm 
van protestantisme legaal worden uitgevoerd. Zelfs 
nadat Maurits in 1618 in Hoorn was geweest om 
de strikte richting, de contraremonstranten, te 
steunen door de vroedschap en de burgemeesters 
nogmaals te vervangen en de drie grote kerken 

(op het Kerkplein, op het Kleine Noord en op het 
Oost) definitief aan de calvinistische protestanten 
toe te kennen, wilden grote groepen van de 
bevolking dat via schuilkerken meerdere vormen 
van godsdienstuitoefening mogelijk zouden 
blijven. Ook al moest daarvoor betaald worden 
aan de overheid. Er waren in Hoorn zeker acht 

schuilkerken, de meeste rooms-katholiek. Zelfs 
in 1850 was ondanks de achterstelling nog bijna 
éénderde van de Hoornse bevolking rooms, na 
1870 zelfs ruim éénderde, in 1930: 36%, in 
1947 en 1975: ruim 40%. Er zijn getallen van 
de telling op het punt van kerkelijke gezindte uit 
1840 (afgezien van de tijdelijke 'inwoners' van de 
penitentiaire inrichting, de zgn. Krenten tuin): op een 
bevolkingstotaal van 7945 waren er 4651 hervormd 
(de Afscheiding van 1834 is niet verwerkt), 2446 
rooms (in 1870: 3008), 393 joods, 363 luthers 
(van wie 228 hersteld -een tijdelijke afscheiding-) , 
187 doopsgezind en 133 remonstrants. Totale 
onkerkelijkheid kwam toen officieel nauwelijks 
voor, maar van de hervormden waren er nogal wat 
vrijzinniger geworden, wat aanleiding is geweest 
tot de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 
1886 waardoor de Gereformeerden ontstonden. 
In 1947 was 34% van de Hoornse bevolking · 
prntestants en 24% onkerkelijk maar in 1975 
was dit omgedraaid: 18% protestants en 37% 
onkerkelijk. Het is misschien goed te beseffen dat 
de bevolkingsaanwas van Hoorn niet 'regelmatig' 
is geweest: kort vóór 1400 waren er al ruim 3000, 
in 1492 plusminus 6000 inwoners en ook in 1520 
+/- 6000, tegen het einde van de zestiende eeuw: 
4600, in 1622 (na het opkomen van Hoorn als 
bestuurscentrum en internationale handelsstad): 
14139, in 1732: 16200, in 1795: 9551, in 1809: 
8193 , in 1816: 7500, in 1830: 7400, in 1840: 8668, 
in 1851: 9300, in 1879: 10200, in 1900: 10804, in 
1910: 11000, in 1930: 12049, in 1940: 12988, in 
1957: 15000, in 1960: 16000, in 1975: 23000 en 
nu, in onze tijd, (vanwege de nieuwe wijken) : bijna 

voor 1400 1520 1732 1809 1830 1851 1900 1930 1957 1975 

Bevolkingsontwikkeling 

70.000 , maar daar zijn Zwaag, Westerblokker en 
een deel van Berkhout (vanaf 1969 gem. Hoorn) 
bij gerekend. 



GROEPEN IN HOORN 

De Roomse schuilkerken: 
Vanaf 1608 was er in de Peperstraat - bij een van 
de oude kloostergebouwen van de Agnieten- een 
Jezuïetenstatie, genaamd 'Het Klooster'. Deze orde 
was in 1540 met instemming van de paus (Paulus 
III) opgericht door Ignatius van Loyola om de 
1).andhaving- v~n het rooms-katholicisme volgens 
de richtlijnen van het komende concilie van Trente 
door te zetten. In 1623 werd, er in de buurt 
van de eerste 'statie' een tweede Jezuïetenconvent 
met schuilkerkje ingericht: 'De Kapel' . In 1656 
werden ze samengevoegd als 'Het Witte Lam' en 

· de 'Lamskerk' bleef bestaan tot het definitieve 
vertrek van de Jezuïeten uit Hoorn in 1776, 
ondanks de meermalen (vanaf 1730) herhaalde 
verbodsbepalingen van de overheid. Hun orde was 
toen (1773) door de paus (Clemens XIV) tijdelijk 
opgeheven, tot het herstel ervan in 1814 door 
Pius VII. De Jezuïeten zijn nooit meer in Hoorn 
teruggekomen. 
Aan het Nieuwe Noord was sinds 1611 in een 
woonhuis een schuilkerkje ingericht door de 

.seculiere pastoor Gerardus Eenhuysen. Het pand 
heette 'De Drie Kalfjes'. Gerestaureerd in 1821 
diende het als zodanig tot 1827 toen pastoor 
Antonius Steinbach verhuisde naar de Muntstraat 
en in de oude Mariakapel aan de Achterstràat ging 
kerken, die hij door zijn achtertuin kon bereiken: 
In 1877 brandde de kerk door de stommiteit van 
een naburige weesjongen bijna geheel uit en moest 
er een nieuwe roomse kerk komen. Intussen had 
een andere seculier_e pastoor (saeculier = niet
verbonden mèt een kloosterorde maar rechtstreeks 
met de bisschop, ook wel wereldgeestelijke 
genoemd), Nicolaûs Lonius (= van Loon), een 
kerkje aan de Slijksteeg vanaf 1617 -misschien zelfs 
al vanaf 1611-, ook met Cyriacus als patroon net als 
de Kalfjeskerk. De pastorie stond om de hoek aan 
het Kleine Noord. Onder protest van de betreffende 
parochianen werd deze statie na het vertrek in 
1827 van pastoor Franciscus van Crimpen in 1828 
verenigd met die van de Achterstraat. De oude 
Mariakapel was voortaan de R.K. Cyriacuskerk. 

Jarenlang heeft er nog een tweede 'reguliere' (= aan 
een kloosterorde gebonden) .statie gefunctioneerd: 
de Franciscaner kerk aan het Achterom met uiteraard 
Franciscus als patroon. Eerst als schuilkerk: de 
ingang was aan het Achterom omdat de 'voorgevel' 
aan het Grote Noord niets mocht verraden: er 
waren daar twe.e gewone huisgevels te zien waarvan 

: . er één 'De Drie Tulpen' heette. Vanaf 1622 was 
pater-minderbroeder Jacobus Tyras O.FM. - hij 

kocht een huisje in 1624- doende als pastoor 
van de Franciscaner schuilkerk, die pas 'geopend' 
werd in 1632 en verbouwd in 1643. Hij was een 
beroemd predikant en trok veel belangstellenden. 
In 1755 werd de kerk veranderd en vergoot 
met een mooie voorgevel aan het Grote Noord. 
In de kerk kwamen allerlei kunstwerken: een 
gebeeldhouwde preekstoel, een groots orgel (1730) 
en twee Mariabeelden. Een · ervan is nu in het 
Catharijneconvent in Utrecht en het ander is als 
piëtadeel van een Calvariegroep nu het centrum 
van het Stiltecentrum op het Grote Noord. 
Dit beeld is enige tijd 'opgeborgen' geweest bij de 
zusters aan de Ramen en . in 1923 -ten onrechte 
gezien als het aloude Maria-van-Hoorn-beeld 
en misschien bij de beeldenstorm gered uit het 
Pietersdalklooster of de Grote Kerk- naar het 
Stiltecentrum gebracht. 
Van 1871-1878 aankoop van nog drie panden 
aan het Grote Noord, waardoor in 1880 de bouw 
van de nieuwe kerk, de Cyriacuskerk, ook wel 
Koepelkerk genoemd, mogelijk werd. De laatste 
pastoorvan de Achteromkerk was tot 1868 Reinerus 
van Ewijk, daarna werd ze een 'bijkerk' van de 
Cyriacus aan de Achterstraat om in 1878 te worden 
afgebroken en plaats te maken voor de nieuwe 
Cyriacus- en Franciscuskerk. Het inleveren van de 
Franciscanerkerk aan het Achterom betekende niet 
(wel: voorlopig) het einde van de aanwezigheid van 
Franciscanen in Hoorn. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd voor de verdere geestelijk ontwikkeling van 
West-Friesland het vormingscentrum 'Dijk en Duin' 
aan de Wilhelminalaan ingericht o.Lv. een groep 
Franciscanen die in eerste instantie (1957-1960) 
afkomstig waren van hun klooster in Nieuwe 
Niedorp (begonnen in 1907, grootser opgezet 
in 1943). Daar werd hun klooster van 1960 tot 
1988 overgenomen door de hun verwant zusters 
Clarissen. De Hoornse Franciscanen woonden op 
Dijk en Duin van 1960 tot 1974 en daarna op 
de Astronautenweg tot 1982. Het gebouw aan de 
Wilhelminalaan werd tot 1998 door hen gebruikt 
voor allerlei activiteiten en dat is nog zo, nu 
onder beheer van de Dick Laan.Stichting. Het (sub) 
dekenaat Hoorn heeft er zijn domicilie alsmede een 
afdeling van de GGZ en een PKN- dominee. 
Op het terrein is sinds enkele jaren ook het Hospice 
Dignitas gevestigd. De Franciscanen hebben zich 
ook ingezet voor de r.k.parochie: in de Grote Waal 
voor de wijkopbouw, voor het kerkblad "Sursum 
Corda", voor de oecumene en voor de vernieuwing 
van de katechese. Tot op de dag van vandaag is de 
Franciscaanse Werkgroep actief. 
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HOORN 

ANDERE SCHUILKERKEN: 

De lutheranen. 
Aan het begin van de zestiende eeuw (1517) 
werd het opkomende protestantisme nog vaak 
Lutherije genoemd naar de grote kerkhervàrmer 
in geestelijk opzicht, terwijl het doorzetten 
ervan in de Nederlanden na de alteratie veeleer 
van het Calvinisme uitging, omdat Calvijn in 
organisatorisch opzicht de grote kerkhervormer 
werd . Het Calvinisme kreeg ook in Hoorn in 1620 
het alleenrecht , al kwamen er in de loop van de 
Gouden Eeuw al weer meer tolerante bestuurders 
in de vroedschap. Maar ook de Luther-aanhangers 
kwamen in schuilkerken terecht. Ze begonnen 
in 1628 o.l.v. de Duitse ds. Johannes Vijand uit 
Emden in een bakkerij aan de Hanekamsteeg, 
maar vanaf 1631-1632 was er voor degenen die 
niet meer met ds. Vijand maar met ds. Olaus in 
zee wilden een kleine kerk achter de huizen aan de 
Ramen. 1768 werd dit kerkje afgebroken, evenals 
enkele huizen aan de Ramen, waarna in 1769 op 
de plek van de afgebroken huizen een nieuwe kerk 
werd gebouwd. Beide groepen gelovigen gingen 
daarop samen verder in deze nieuwe kerk aan de 
Ramen. Het beroemde orgel, van de zoon van de 
beroemde Christaan Müller, is van 1773. Tussen 
1801 en 1815 kerkte een afgescheiden groep, de 
hersteld Luthersen, in het Foreestenhuis, maar in 
1815 verenigde die zich weer met de Evangelisch 
Luthersen aan de Ramen. De kerk werd in 1995 
gerestaureerd. Er is een goede samenwerking 
zowel met de PKN als met de katholieken. 

De doopsgezinden. 
Al was hun afkomst verbonden met de revolutionaire 
Wederdopers, die al in 1535 in Hoorn waren 
verschenen, de doopsgezinden hebben altijd 
een door het stadsbestuur gewaardeerde inbreng 
gehad in de Hoornse samenleving. ALvanaf 1550. 
Menno Simonsz. had al in 1543 Hoorn bezocht. 

Velius (10-01-1572 tot 23-04-1630) , de Hoornse 
kroniekschrijver, was van doopsgezinde huize maar 
werd later (om politieke redenen?) 'gereformeerd'. 
Toch durfde hij in zijn boek best kritiek te leveren 
op de calvinisten o.a. w.b. hun agressiviteit t.o. 
de Hoornse begijnen in 1573 en hun heulen met 
Maurits inzake Van Oldenbarneveldt. 
Ook Vondel had goede contacten met de Hoornse 
doopsgezinden. Hij hoorde immers bij de velen, die 
na de val van Antwerpen (1585) naar Keulen en/of 
het Noorden (o.a. naar Hoorn) waren getrokken. 
Hun eerste kerkje stond op een binnenterrein 
tussen het Gerritsland en de Péperstraat. 
Hun tweede schuilkerk stond tot 1800 achter de 
Luherse schuilkerk. De kerk was zowel door een 
steeg vanaf de Ramen als door een steeg vanaf d~ 
Nieuwsteeg bereikbaar. 
De doopsgezinden waren oorspronkelijk merendeels , 
immigranten uit Friesland, waar de hun verwante 
Mennonieten zich gevestigd hadden (in de 1 7 de 
eeuw waren dat er in Hoorn ongeveer 300) terwijl 
een andere groep afkomstig was uit Waterland (in 
de 17 de eeuw ongeveer 118) en weer anderen 
uit Vlaanderen. Tijdelijk, van 1689 tot 1723, 
zijn deze groepen gescheiden geweest maar in 
174 7 verzoenden ze zich met elkaar. In de l 8de 
eeuw minderde hun getal tot 212 in 17 4 7. Wel 
was er vóór de revolutietijd (De Verlichting) nog 
een opleving door de bijzondere koopman-diaken 
Cornelis Ris (1717-1790) die in 1777 een zgn. 
'armenschool voor allen' oprichtte vanuit het idee 
dat er eenheid in verscheidenheid kon bestaan bij 
bestrijding van armoede en onontwikkeldheid. 
Hij werd daar al vanaf 1759 bij geholpen door 
de literaire kring 'Magna Molimur Parvi' (='Wij , 
geringen, brengen grote dingen op gang.') . Rond 
1850 groeide er een grote eensgezindheid. Vanaf 
1864 hadden de doopsgezinden een tamelijk 
opvallende kerk ongeveer drie huizen van de hoek 
van de Ramen en de Turfhaven. Vanaf 1969-1970 
gingen ze samen met de Remonstranten kerken in 
het Foreestenhuis op het Grote Oost. 
Hun kerkgebouw werd eerst voor opslag van vlees 
gebruikt door fa . Groot; daarna werd er een winkel 
in gevestigd (Action). 

De remonstranten. 
Toen prins Maurits als stadhouder de kant van 
de contraremonstranten koos en de synode vàn 
Dordt de remonstranten had weggezonden (1619), 
gingen degenen die met de Remonstrantie hadden 
ingestemd hun eigen weg in de geest van Jacobus 
Arminius (1560-1609), Johan van Oldebarneveldt, 



Hugo de Groot en Johannes Wtenbogaert. Ook 
in Hoorn: ze werden in 1618 uit de Grote Kerk 
gezet en verschuilden zich in burgerhuizen en in 
een pakhuis. Vanaf 1614 was dominee Sapma hun 
voorganger en - na eerst nog uitgeweken te zijn naar 
Blokker- trokken zijn aanhangers in 1631-1632 in 
de voormalige brouwerij van het huis Roohand op 
het Baadland. Als zijstraat van de Ramen bestaat nu 
nog het Arminiaanse Glop. 
Oorspronkelijk was het de naam van een steeg 
vanaf de Gedempte Turfhaven. De naam herinnert 
aan · de verblijfplaats van veel 'rekkelijken', die in 
eerste instantie dominant waren geweest in Hoorn. 
De arminianen waren volgelingen van de geleerde 
Arminius. Deze werden de rekkelijken genoemd. 
Zij vonden in tegenstelling tot de volgelingen 
van de geleerde Gomarus dat het leven niet al 
voorbeschikt was door de Allerhoogste. 
Velen onder ons hebben op de middelbare school 
het beroemde gedichtje van Vondel (1618) uit het 
hoofd geleerd: "Gommer en Armijn te Hoof dongen 
om het recht geloof: ieders ingebracht bescheid 
in de weegschaal werd geleid. Docter Gommer, 
arme knecht, had het met de eerste slecht daar de 
schrandere Armijn tegen Beza en Calvijn lei de rok 
van d'Advocaat en de kussens van de Raad en het 
brein dat geenszins scheen ijdel van gezonde reên. 
Brieven die vermeldden plat 't heilig recht van 
ied're stad. 

een daardoor afgescheiden groep. Zij hadden een 
schuilkerk achter de huizen aan de Ramen. 
Het schijnt dat sommige remonstranten ook nog 
enige tijd aan de Westerdijk hebben gekerkt. 
In 1868 trokken ook die naar het Foreestenhuis 
aan het Grote Oost, waar ze in 1969-1970 de 
doopsgezinden welkom heetten. Ondanks bepaalde 
theologische verschillen: voor remonstranten 
bv. is de doop een 'gering gebeuren' terwijl 
de doopsgezinden er juist zoveel waarde aan 
hechten dat ze niet willen weten van kinderdoop. 
Maar de geassocieerde DoRe-gemeente in Hoorn 
is een succes. Het Foreestenhuis zelf (van de 
regentenfamilie Van Foreest) is van 1724, het 
orgel in de huiskerkzaal van 1865. Tussen 1804 
en 1815 werd de kerkzaal al gebruikt door een 
afgescheiden groep lutheranen en daarna werden er 
remonstrantse diensten gehouden. 
De kerk aan de Turfhaven werd geveild in 1815 

DE JODEN 
Van een joodse schuilkerk is natuurlijk geen sprake, 
niet alleen omdat hun gebedshuis 'synagoge' heet 
en niet 'kerk', maar ook omdat er pas vanaf 1770, 
toen de godsdienstvrijheid al ver gevorderd was, 
een Portugese synagoge 'Newe Sjaloom' was op de 
Italiaanse Zeedijk 
Die is pas in 1953, dus na alles wat er in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd, gesloopt. Al vóór 1600 
woonden er joodse handelslieden in Hoorn, meestal 
afkomstig uit Spanje en Portugal of uit Hamburg. 
Ze verkeerden vaak in Mennonietenkringen, omdat 
men daar geen kinderdoop kende. Een van de 
priesters van de Mariakerk, Francesco de Costa, 
was eigenlijk joods en keerde later ook weer 
tot de joodse godsdienst terug. Vanaf 1777 was 
er een joods kerkhof op het Weeltje , waar tot 

~,f).952 begraven werd. In 1968 werden de graven 
~:}).:vergebracht naar een apart gedeelte van het 
:'_>~~f~of langs de Berhouterweg. 
;. ;~<~:O,~J~~ werden net als elders buiten de gewone 
"· ,~J9e ,_,?èi:J.jGhap gehouden. De straatnaam jeudje' 

- ~• t:.,• · · !\ •. ~:;....,. ~)., .h.dD . i .;.. ~i .m~€r(\~9~~~un aanwezig e1 . eze naam is 
~.,,, ,,,,._ . """ an de l 6e eeuw in zwang 

~komt namelijk voor 
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670 waren er 20 

9 



Onder de Boompjes 8. 

Eigendom Ver. Oud Hoorn 

10 

JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING Ouo 
RITA LODDE· Î OLENAAR, SECRETARIS 

l.Algemeen 
Het jaar na een jubileumjaar is vaak een jaar van 
enige rust en bezinning. Maar in 2008 hebben 
opnieuw allerlei zaken de aandacht gevraagd en 
was er van rust geen sprake. Zo is het voorontwerp 
Binnenstad ter becommentariëring voorgelegd, 
waren de boompjes van de Weeshuistuin weer in 
discussie en heeft de vereniging zich ingezet voor 
het behoud van woningen aan de Koepoortsweg. 
Mede naar aanleiding van de publicatie van het 
boek Gevelstenen en ander huistekens in Hoorn, 
geschreven door Henk Overbeek, is het plan 
opgevat om gevelstenen weer terug te brengen in de 

stad. Bij het Westfries Museum worden verscheidene 
gevelstenen bewaard. Waar mogelijk wil Oud 
Hoorn deze weer op of nabij de oorspronkelijke 
plaats terugbrengen; eventueel een kopie daarvan. 
De Stichting lHoorn Art heeft een bijdrage van 
€5000,- toegezegd om dit project te realiseren. 
In het najaar is de monumentenprijs uitgereikt aan 
IntermarisHoeksteen voor de restauratie van het 
Weeshuis. 
Behalve het gebruikelijke bordje ontving directeur 
Martin Hoiting ook de toezegging voor een replica 
van een gevelsteen voor het Weeshuis. 

Voor de Stichting Stadsherstel, die evenals Oud 
Hoorn zich inzet voor het behoud en de restauratie 
van historische panden was het een bijzonder jaar 
vanwege de toekenning van de bijzondere prijs, 
de Europa Nostra Award. In 2008 is de stichting 
gestart met de restauratie van de villa aan de 
Koepoortsweg 73, waardoor een monument wordt 
behouden en een nieuwe bestemming krijgt. 
Onder de giften die de vereniging dit jaar ontving 
was een tekening uit 1949 van de hand van 
Kerkmeijer en een schilderij van Adriaan Volkers. 
Ook hebben we aan het eind van het jaar een 
erfenis ontvangen van de heer De Flart, maar de 
afwikkeling daarvan moet nog plaatsvinden. 

2. Leden 
Het aantal leden van de vereniging is in het afgelopen 
jaar iets gedaald. Per 1-1-2009 stonden 1950 leden 
ingeschreven. De contributie is op hetzelfde niveau 
gebleven. Er worden plannen ontwikkeld om 
metname scholieren van het voortgezet onderwijs 
meer te interesseren voor de historie van de stad en 
voor de monumenten. 
Aan het einde van het jaar is het cadeaulidmaatschap 
ingevoerd om vrienden of familie te laten kennis 
maken met de activiteiten van de vereniging. 
De belangstelling voor dit cadeau blijkt zeker 
aanwezig. 
Ook onder nieuwe inwoners van Hoorn wordt 
via de gemeente een informatiepakket verspreid 
om hen te laten kennismaken met de stad en de 
vereniging. 

3. Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. 
Van de penningmeester Jeroen Spiekker is ill de 
voorjaarsledenvergadering afscheid genomen. Voor 
het werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan, 
is hij hartelijk bedankt. In die vergadering is Henk 
Wokke in zijn plaats benoemd en is Eddy Boom 
toegetreden tot het bestuur met als belangrijkste taak 
educatieve activiteiten. In de najaarsvergadering is 
Jaap Bronkhorst afgetreden en opnieuw benoemd 
voor een periode van drie jaar. 

Contact met andere historische verenigingen heeft 
zich beperkt tot de verenigingen in Leeuwarden 
en Enkhuizen. De wandeling die Oud Enkhuizen 
onze vereniging bij het jubileum had aangeboden 
leidde naar het stadhuis of naar het Snouck van 
Loosenhuis is zeer gewaardeerd en heeft geleid 
tot de afspraak om eens in de twee jaar elkaars 



HOORN 2008 
stedenschoon te bekijken onder leiding van een 
deskundige gids. 

Contact met de gemeente 
Op verzoek van de vereniging heeft weer een 
gesprek plaatsgevonden met wethouder Van , der 
Maat over het monumentenbeleid in de stad, 
de kwaliteit van het historisch stadscentrum en 
de mogelijkheden van voorbescherming voor 
aan te wijzen gemeentelijke monumenten. Het 
bezwaar tegen de kap van de suikeresdoorns 
aan de Weeshuistuin, dat de vereniging in 2007 
heeft ingediend, heeft een vervolg gekregen. 
Hoewel bij de beslissing op het bezwaar door het 
college duidelijk was aangegeven, dat herplant 
van tien behoorlijke bomen aan de kapvergunning 
verbonden was, bleken er in april zes in plaats van 
tien en dan nog dunne bomen te zijn geplant. Het 
bezwaarschrift hiertegen heeft het college in feite 
ongegrond verklaard en daarmee de situatie in 
stand gelaten. Het bestuur heeft besloten af te zien 
van verdere acties, hoewel de handelwijze van de 
gemeente laakbaar is, 

Voorontwerp Binnenstad 
In mei bood het college het voorontwerp Binnenstad 
ter becommentariëring aan. Een werkgroepje heeft 
zich hierover geboden en een uitgebreide reactie 
gestuurd. Een aantal van de aangedragen punten 
is door de raad overgenomen: het beperken van 
het samenvoegen van panden, het weren van 
winterterrassen en het als uitgangspunt accepteren 
van de bestaande maatvoering van de panden in de 
stad . Maar belangrijke punten van kritiek blijven 
bestaan zoals het buiten dit bestemmingsplan 
houden van belangrijke delen van de binnenstad 
waardoor de samenhang ontbreekt. Nu moet het 
Ontwerp Bestemmingsplan worden gemaakt en zal 
dan weer worden voorgelegd. 

4. Eigendommen 
In het bezit van de vereniging zijn de panden 
Schoolsteeg 7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de 
Boompjes 8. Deze panden waren het hele jaar 
verhuurd. Het reguliere onderhoud is uitgevoerd. 
De monumentenwacht inspecteert jaarlijks de 
panden. 

5. Stadsbeeldbewaking 
Het afgelopen jaar heeft een klein groepje mensen 
panden geïnventariseerd die het verdienen opgeknapt 
te worden. Er is daarover met IntermarisHoeksteen 
en ook met Stichting Stadsherstel gesproken. 

In 2009 zullen wij gezamenlijk bekijken wat wij 
met die partijen kunnen betekenen voor het behoud 
van de monumentaliteit van de binnenstad. 

6. Vertegenwoordigingen en representaties 
Commissie voor Monumenten en Welstand 
Deze commissie is in 2007 ontstaan door 
samenvoeging van de monumentencommissie 
en de welstandscommissie. Er wordt eenmaal 
per 4 weken vergaderd. Frans van Iersel is de 
vertegenwoordiger namens de vereniging en Jaap 
Bronkhorst is zijn plaatsvervanger. 
In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt 
Ton van Weel de vereniging. In de Stichting 
Open Monumentendag wordt de vereniging 
vertegenwoordigd door Tiny Eggers en bij Hoorn Oh 
ja door Koos van Boxmeer. In de Publicatiestichting 
Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd 
door Ton van Weel en Rita Lodde. 
Henk Overbeek heeft de relatie met het Nationaal 
contact Monumenten onderhouden en is de 
contactpersoon voor bomen en groen en met 
name voor de Bomenstichting. Voor het contact 
met de historische verenigingen in West-Friesland 
wordt een nieuw contactpersoon aangewezen. 
Aan de Straatnaamcommissie neemt Hieke Stapel 
namens de vereniging deel. Er wordt gewerkt aan 
de straatnamen van Bangert en Oosterpolder, de 
Blauwe Berg en het bedrijventerrein de Kromme 
Leek. Bij de Hoornse Schouw is de vereniging 
vertegenwoordigd door Femke Uiterwijk. 

Bierkade 10 
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7. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen. 
De belangrijkste pijler voor c.ie verenigingsactiviteiten 
zijn de vrijwilligers. In het afgelopen verenigingsjaar 
telde de vereniging meer dan 110 vrijwilligers: 
er kwamen wat mensen bij en er vielen helaas 
enkele vrijwilligers af. Hoewel een deel van de 
vrijwilligers slechts een beperkte taak heeft, is een 
toenemend aantal met veel plezier heel wat uren 
per week met verenigingswerkzaamheden bezig. 
Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2008 
alle werkgroepen die dat wensen, een voorschot te 
geven van €200,-. Dit heeft goed gewerkt en aan 
het eind van het jaar worden de uitgaven door de 
werkgroep middels bonnen verantwoord. 
Het bestuur heeft de no.ta Vrijwilligersbeleid en het 
organisatieschema geactualiseerd. 
De gemeente Hoorn heeft een collectieve verzekering 
voor vrijwilligers en bestuursleden afgesloten. 
Het betekent dat de verantwoordelijkheid hiervoor 
van het bestuur is overgenomen. 

Beheer Pakhuis. 
Met veel enthousiasme werkt een vaste groep 
vrijwilligers in de winkel, geeft antwoord op vele 
vragen van bezoekers, leidt mensen rond in de 
expositieruimte en verzorgt het beheer. 
De omzet van de winkel bedroeg in 2008 bijna 
€5.500,- . Het Pakhuis is steeds meer een plek 
waar een vaste kern van vrijwilligers graag komt 
om onder het genot van een kop koffie of thee wat 

bij te praten. In de expositieruimte worden geregeld 
groepen bezoekers ontvangen. 

Gastvrouw Sonja Wonder 

Ledenadministratie. 
De invoering van een nieuw automatiserings
programrna in 2007 heeft veel verbeteringen 
opgeleverd en functioneert naar tevredenheid. 
Er kunnen nog meer gegevens worden opgeslagen. 
Bovendien is het nu voor de ledenadministratie 
mogelijk om thuis in te loggen. 

Jacques Wester is na een aantal jaren gestopt met 
zijn werkzaamheden voor de ledenadministratie. 
Zijn taak is overgenomen door Wai Low en jan 
Lodde. 

Documentatiecentrum. 
Het afgelopen jaar is de collectie weer uitgebreid 
door aankopen maar vooral door schenkingen. 
Daaronder zaten zeer interessante boeken en een 
catalogus van de Collectie Verloren. 
Er wordt door enkele vrijwilligers nog steeds hard 
gewerkt aan het toegankelijker maken van het 
boekenbestand van het documentatiecentrum voor 
de bezoekers. Hopelijk is een en ander eind 2009 
gerealiseerd. 

Kwartaalblad 
De redactie heeft weer vier mooie kwartaalbladen 
gezorgd. Er zijn plannen om het uiterlijk van het 
blad te verbeteren en het geheel in kleur te laten 
verschijnen. 
Aan de auteurs die in de afgelopen jaren een artikel 
voor het Kwartaalblad hebben geleverd is gevraagd 



of dit ook via de website beschikbaar mag zijn. 
De meeste auteurs zijn inmiddels bereikt en hebben 
hun toestemming gegeven. 

Stadswandelingen 
Ook in het afgelopen seizoen was er grote 
belangstelling voor de totaal zeven wandelingen. 
Speciaal voor kinderen werd op zondagmiddag 
een wandeling georganiseerd. Totaal hebben 
ruim 1000 mensen deelgenomen aan de 
zomeravond wandelingen. 

Beeldbeheer 
Regelmatig komen oude foto's bij de werkgroep 
beeldbeheer binnen. Ook dit jaar is door vrijwilligers 
weer hard gewerkt om alle foto 's te digitaliseren en 
te rubriceren. Inmiddels is een groot aantal foto's 
gedigitaliseerd, maar het werk is nog lang niet klaar. 
Een groot deel van de tijd werd in beslag genomen 
door het digitaliseren van de fotocollectie van 
G. van der lel. 

Website 
De werkgroep heeft weer een prachtige prestatie 
geleverd. Önze website werd weer genomineerd 
voor de archievenprijs 2007. 
Dit resulteerde opnieuw in een eervolle vermelding. 
De toegankelijkheid van de website is inmiddels 
opnieuw verbeterd en het aantal rubrieken is weer 
uitgebreid. 
Het aantal bezoekers van de website is belangrijk 
toegenomen. In 2008 zijn er 230.479 bezoekers 
geweest, gemiddeld 631 bezoekers per dag. 

Lezingen. 
In 2008 zijn vijf lezingen gehouden voor totaal 
meer dan 200 bezoekers. Zij hebben naar sprekers 
over diverse onderwerpen kunnen lu isteren, zoals 
fluitschepen voor de VOC, de kruisgang in het 
middeleeuwse klooster, de admiraliteit van West 
Friesland en Noorderkwartier en nog niet eerder 
vertoonde films van Hoorn kunnen zien. 

Begraafplaatsen 
In 2008 is een nieuwe werkgroep ontstaan. 
De aandacht die Albert de Graaf vroeg voor de 
vervallen graven op de begraafplaats aan het Keern, 
leidde tot het initiatief van John Lamers om het graf 
van Mr. Gerard Lodewijk Carbasius te herstellen. 
Het is de bedoeling om ook andere verwaarloosde 
graven van historische betekenis op te knappen 
Alvorens concreet de schop en hark ter hand kunnen 
worden genomen moet uitgezocht worden wie de 

eigenaren van de graven zijn en of deze toestemming 
geven voor het plegen van onderhoud. 
Enkele leden zijn sedert april 2008 na toestemming 
van de gemeente bezig om de 1800 graven in kaart 
te brengen. 

8. Tentoonstelling en publicaties 
In mei werd de tentoonstelling van de te vroeg 
overleden kunstfotograaf Jeroen Kho geopend. Tot 
november zijn foto's van stadsgezichten, gebouwen 
en mensen in Hoorn getoond. De familie Kho heeft 
een prachtige foto van de haven geschonken. 

Op 7 november werd de tentoonstelling over de 
verzameling van Giel van der Zel geopend. De oude 
ansichtkaarten trekken veel belangstelling en geven 
de bezoekers heel wat stof voor gesprekken over 
hoe het was en wie waar woonde. 

In 2007 is de tentoonstelling over het leven van 
Velius en de ontwikkeling van de stad Hoorn in 
zijn tijd gehouden. Naar aanleiding daarvan wordt 
een boek met gegevens over de persoon Velius en 
de politieke verwikkelingen die in die periode zich 
afspeelden voorbereid. 

Aan het einde van het jaar kon de vereniging 
terugkijken op een actief jaar en de voorbereiding 
van het volgende jubileum in 2012 krijgt al enige 
vorm. 

Breed 12. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

EGBERT 0TTENS, VOORZITTER 

Een fantastische pluim 
De website van onze Vereniging Oud Hoorn werd 
de eerste in de categorie historische verenigingen. 
In totaal dongen· 31 historische verenigingen 
naar de prijs. Voor deze jaarlijkse contest worden 
de deelnemers in vier categorieën ingedeeld: 
archiefdiensten, historische verenigingen, 
themawebsites en musea. De hoofdprijs ging 

uiteindelijk naar het Leidse Museum van Oudheden. 
Het is bepaald een eer om achter deze professionele 
instelling te eindigen. Vanaf deze plaats wensen 
wij de enthousiaste werkgroep die de website 
vult en beheert van harte geluk met dit prachtige 
resultaat. 

Voorontwerp bestemmingsplan binnenstad 
De gemeenteraad heeft ingestemd met het 
Voorontwerp bestemmingsplan binnenstad. 
De gemeente zet zich nu aan de vervaardiging van 
het Ontwerp bestemmingsplan dat naar wordt 
verwacht voor de zomer van 2009 in procedure 
komt. Wij zijn gematigd tevreden over de uitkomst 
van het debat al was de beantwoording van het 
college op onze uitgebreide reactie mager. Nu is het 
afwachten wat er in het Ontwerp bestemmingsplan 
terug komt. 
De mogelijkheden voor het samenvoegen van panden 
zijn gelimiteerd. Het wonen boven winkels blijft 
een belangrijk uitgangspunt. Een raadsmeerderheid 
heeft zich tot onze tevredenheid uitgesproken 
tegen de mogelijkheid van winterterrassen. Naar 
aanleiding van onze opmerkingen is toegezegd 

dat er een historische Kwaliteitskaart aan het 
bestemmingsplan wordt toegevoegd, waarop de 
beeldbepalende panden staan aangegeven. Als 
reactie op opmerkingen van de Commissie Welstand 
en Monumenten en onze vereniging wordt nog 
gekeken naar de maten in het plan en het ophogen 
van panden. 
Wij zijn met de monumentenvertegenwoordigers in 
de commissie in principe tegen het ophogen. Ook 
vinden wij het een gemiste kans dat belangrijke 
delen van de binnenstad (Stationsgebied en Vale 
Hen) buiten het bestemmingsplan blijven. Ondanks 
de toezeggingen stoort ons de relatief geringe 
aandacht die de historiciteit en de monumentaliteit 
van de binnenstad in het Voorontwerp kregen. Die 
kwaliteit is het goud van onze stad. 

Ondergrondse vuilopslag binnenstad 
Ons bestuur blijft de ontwikkelingen rond de 
ondergrondse vuilopslag in de binnenstad volgen. 
Wij beseffen dat het stadsbeeld regelmatig wordt 
ontsierd doordat bewoners en bedrijven hun 
vuilniszakken te vroeg op straat zetten. Dat is 
oorzaak van vervuiling en hinder. Met de realisering 
van ondergrondse vuilcontainers denkt men dat te 
voorkomen. Wij hebben bedenkingen. 
Grote delen van de binnenstad zijn recent 
heringericht. Doel was om ongewenste obstakels en 
objecten te verwijderen en het historische stadsbeeld 
te beschermen en te verfraaien. Wij vragen ons af 
hoe dat uitgangspunt zich tot het plaatsen van 
ettelijke tientallen containers en de aluminium 
bodemplaten verhoudt. Ook andere vragen dienen 
zich aan: de funderingen van de panden en het 
inzamelen van het huisvuil. Het beleid is immers 
om de verkeersdruk te verminderen en het zware 
verkeer de binnenstad te doen mijden. 



Onder de Boompjes 
Medio december 2008 ontvingen we het besluit 
van het college op het bezwaarschrift van onze 
vereniging inzake de herplant na de kap van 
de, monumentale zilveresdoorns en de renovatie 
van de kade. De Hoor- en Adviescommissie 
concludeerde: 'Resumerend merkt de commissie 
op dat het onderhavige besluit tot wijziging van de 
herplantplicht zoals vastgesteld bij besluit van 26 
juli 2007 niet wordt gedragen door een deugdelijke 
motivering. 
De commissie adviseert de bezwaarschriften 
gegrond te verklaren nu het besluit niet berust 
op een deugdelijke motivering en zich daardoor 
niet verdraagt met de vereisten die zijn gesteld in 
de Algemene wet bestuursrecht. Voorts is zij van 
mening dat in het kader van de heroverweging 
van het bestreden besluit aanleiding bestaat voor 
het herroepen ervan.' Een duidelijke uitspraak ons 
inziens. 
23 September 2008 nam het college een nieuw 
besluit, nadat nog een tweede bureau advies was 
gevraagd omdat het eerste advies niet eenduidig 
was. Samengevat komt het besluit erop neer dat 
het college vasthoudt aan zijn eerdere beslissing 
om zes platanen te planten, maar een nieuwe 
onderbouwing onder dat besluit legt. 
Hoewel er naar de mening van ons bestuur nog 
steeds aanmerkingen zijn te maken op de nieuwe 
onderbouwing, heeft het bestuur besloten om de 
zaak te laten voor wat zij is, ook al staat de weg 
naar de Rechtbank in Alkmaar open. Vasthouden 
aan ons gelijk, samen met het comité Zonder de 
Boompjes, zal onherroepelijk leiden tot hoge extra 
kosten. 
Om die reden zien wij van rechtsgang af, temeer 
daar ons op dit dossier duidelijk is geworden dat 
het college weigert toe te geven. 
Dit dossier, dat niet blaakt van ambtelij ke 
deskundigheid en neigt naar bestuurlijke willekeur, 

kan wat ons aangaat dicht. Wij hopen dat de 
gemeente ervan geleerd heeft, dan heeft het nog 
wat opgeleverd. 

Weeshuis 
December 2008 werd het eerste deel van het 
Weeshuis opgeleverd: Hotel Mariakapel. Kort 
tevoren bezochten belangstellende leden de 
restauratie. Complimenten werden gemaakt aan 
archit,ectenbureau TPAHGa en opdrachtgever 
IntermarisHoeksteen .Helaas is bij het ontijdig 
verwijderen van de tijdelijke damwanden die voor 
de restauratie van de kàde nodig waren schade 
ontstaan aan het Weeshuis. 

Bomen plan 
Begin januari 2009 zond het college een brief aan 
de raad over het Bomenbeleidsplan. GroenLinks 
en PvdA hadden daar oktober 2007 om gevraagd, 
omdat het idee bestond dat bomen in Hoorn 
onvoldoende beschermd zijn. In de brief wordt de 
opzet voor het beleidsplan gegeven, dat als de raad 
ermee instemt voor het zomerreces 2009 behandeld 
kan worden. Uitgangspunten zijn: 'elke boom op 
de juiste plaats' naast kwaliteit en duurzaamheid. 
Het bomenbeleidsplan moet de kaders schetsen 
voor het beheer van het bomenbestand waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt naar de functie van het 
groen (hoofdstructuur, wijkstructuur, buurt, park 
en monumentale bomen). Als vereniging zijn wij 
blij dat er eindelijk een bomenplan komt. 

Populieren 
Terwijl de raadsleden bovengenoemde brief nog 
zaten te lezen werd op de hoek van de Draafsingel en 
de Messchaertstraat een van de vier beeldbepalende 
Italiaanse populieren die voor de voormalige MULO 
staan gekapt, terwijl de drie andere bomen werden 
gekandelaberd. Paste de gekapte boom niet meer in 
de hiervoor genoemde uitgangspunten? 

Historisch karakter 

binnenstad 
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Monumentale kerken 
De Vereniging Westfriese Monumentale Kerken 
stuurde een brandbrief naar Gedeputeerde Staten 
en de betrokken gemeenten. 
De rijkssubsidieregeling is ontoereikend voor het 
reguliere onderhoud. Zestien Westfriese kerken 
zijn aangesloten bij de vereniging, waaronder vier 
in Hoorn -Koepelkerk, Noorderkerk, Oosterkerk 
en lutherse Kerk- en éen in Zwaag, de voormalige 
hervormde kerk. 
De provincie stelde eerder € 17,4 miljoen 
beschikbaar voor de restauratie van veertien 
kerken en begraafplaatsen in Noord-Holland. 
Drie Westfriese kerken ontvangen een bedrag 
uiteenlopend van 190.000 tot 271.000. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Vereniging Oud Hoorn legde ons bestuur een 
link naar rijksmaatregelen ter stimulering van de 

economie. 'Om de bouwsector op gang te houden, 
vakmanschap niet verloren te laten gaan, verdient 
een inhaalslag op dit terrein beslist de aandacht.' 
Wellicht dat er extra middelen naar restauratie 
en onderhoud van onze monumenten kunnen 
vloeien. 

Noorderkerk 
De raadsleden Van Lunteren en Tonnaer vroegen in 
brieven aan het kèrkbestuur van de Noorderkerk 
en de gemeente aandacht voor de Noorderkerk. 
Het was hen ter ore gekomen dat de kerk op 
termijn haar functie als godshuis zou verliezen. 
Zij wilden voorkomen dat zich weer een winkelketen 
in een kerk zou vestigen en dachten aan de 

verplaatsing van de bibliotheek in de Wisselstraat. 
Eerder had ons bestuur dat ook vernomen, reden 
voor overleg met vertegenwoordigers van de 
PKN, waarbij het bestuur aanbood om samen 
met het kerkbestuur en de bibliotheek een 
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Uit dat 
overleg bleek de kwestie niet opportuun. 
Daarop sloten wij het dossier voorlopig. Ons 
aanbod blijft overeind. Mocht dit oudste monument 
van de stad haar functie verliezen dan zal alles in 
het werk gesteld moeten worden voor een passend 
ander gebruik. 
En de bibliotheekfunctie van de hoofdbibliotheek 
sluit ons inziens, kijkend naar goede voorbeelden in 
Zutphen en Maastricht (bibliotheek en boekwinkel), 
daar geheel op aan. Het dossier kunt u nalezen op 
de site van de vereniging. 

Velius 
De buitengewoon geslaagde heruitgave van de 
Kroniek van Velius en de daarmee gepaard gaande 
illustratieve tentoonstelling, plaatsten ons voor 
interessante vragen over de persoon van Velius en · 
zijn visie op de geschiedenis van de stad en op de 
ontwikkelingen in zijn eigen tijd. Hij vertelt daar 
met de nodige voorzichtigheid over. Het was de 
woelige tijd midden in de 80-jarige oorlog met 
politieke en vooral godsdienstige tegenstellingen en 
conflicten die ook Velius niet onbewogen moeten 
hebben gelaten. 
Prins Maurits stuurde bijvoorbeeld de vroedschap 
naar huis , waar Velius deel van uitmaakte , en zette 
andere tegenstanders, waaronder de hem bekende 
Van Oldenbarneveldt en de in Hoorn geboren 
Hogerbeets gevangen. Het bestuur heeft Piet Boon, 
Marit Veerman en Leo Hoogeveen gevraagd via een 
meer persoonlijke benadering van de figuur Ve1ius 
meer inzicht in de ontwikkelingen van die tijd te 
geven. Het is de bedoeling dat voorjaar 2010 een 
publicatie over de persoon Velius verschijnt. 

Samenwerking 
Wij constateren als bestuur van de Vereniging Oud 
Hoorn dat organisaties en instellingen in onze 
stad die zich bezig houden met kunst, cultuur 
en musea, elkaar steeds beter weten te vinden. 
Dat is een goede ontwikkeling waar wij graag 
ons steentje aan bijdragen. Eind maart wordt de 
manifestatie East meets West geopend, waarin het 
Westfries Museum, Park Gallery, de Kunstuitleen, 
Galerie Appelhaven en de Boterhal samenwerken. 
Tijdens deze manifestatie wordt op deze plaatsen 
hedendaagse Chinese maritieme kunst getoond. 



Ook via de rubriek links op de website van 
de vereniging (bijv. Westfries Genootschap, 
Architectuurcentrum) en in de nieuwe opzet 
van het Kwartaalblad waarmee we bezig zijn, wordt 
steeds structureler aandacht aan samenwerking 
geschonken. 

Samenwerking Filmhuis. Westfries Archief en 
Vereniging Oud Hoorn 
Filmhuis, Westfries Archief en onze vereniging 
hebben afgesproken samen te werken bij het 
vertonen van historische films. 
Het Westfries Archief wil een collectie opbouwen 
van historische films. De te verwerven films worden 
daartoe geconserveerd en gedigitaliseerd. Het 
Filmhuis is bij uitstek de plek om deze films te 
tonen. Met ingang van komende zomer zal eens 
per maand op een doordeweekse middag een 
voorstelling worden gegeven. Oud Hoorn biedt 
de helpende hand bij het voorbereiden van de 
inleidingen bij de te vertonen films. 

Vanaf deze plaats ook een oproep: Mocht u in het 
bezit zijn van oude films over de stad of andere 
onderwerpen die met Hoorn in de ruimste zin te 
maken hebben, laat die films niet verloren gaan. 
Als u er niets meer mee doet kunt u ze in ons 
verenigingsgebouw bezorgen. 
Wij dragen de films dan aan het Westfries Archief 
over. 

Onderwijs en Oud Hoorn 
De eerste gesprekken met het voortgezet onderwijs 
in Hoorn over het gezamenlijk ontwikkelen van 
een specifiek lespakket over onze stad zijn positief 
ontvangen. Wij hopen dat wij op deze manier 
belangstelling voor de geschiedenis van Hoorn 
en West-Friesland en liefde voor de stad kunnen 
overbrengen en dat ook jongeren belangstelling 
krijgen voor de doelstellingen en activiteiten van 
onze vereniging. 

Nog een oproep 
Amateurkunst met Hoorn als onderwerp. 
Onze stad ligt de leden aan het hart. Ongetwijfeld 
hebben onder u mensen op kunstzinnige wijze die 
liefde voor de stad vastgelegd. In foto'.s, tekeningen, 
schilderijen, of in gedichten en verhalen. Het lijkt 
ons een aardig idee om een tentoonstelling te 
organiseren van deze uitingen. 
Wilt u meedoen laat het ons weten via info@ 
oudhoorn.nl. Met het verzoek om uw naam en een 
korte omschrijving van het werk te vermelden. 

Open Monumentendag 2009 en nog een 
oproep 
Het is nog ver weg, maar rond de Open 
Monumentendag 2009 zullen in ons Pakhuis 
foto's worden geëxposeerd welke de Fotoclub 
Image Hoorn heeft gemaakt tijdens de Open 
Monumentendag 2008. Het thema van de expositie 
is 'De mens geboeid door historie'. 
Tine Eggers vertegenwoordigt Vereniging Oud Hoorn 
in de commissie die de Open Monumentendag 
organiseert. Maar zij stopt. Is er iemand die het 
interessante werk van haar wil overnemen? Laat 
ons dat dan weten. 

Uit varen 
Vanaf begin maart tot en met 23 augustus 2009 
organiseert het Westfries Museum de tentoonstelling 
'Piraten van de Lage Landen.' 
De tentoonstellingmakers hebben hun oog ook 
laten vallen op het model van het fluitschip De 
Risdam dat in ons Pakhuis staat. Terecht , want het 
is een prachtig model. Gedurende de genoemde 
periode zal De Risdam dus in het museum te zien 
zijn. 
De maker van De Risdam, de heer Drijver, 
schonk onze vereniging onlangs ook een aantal 
flessenscheepjes en een bijbehorende leskist. 

Nog meer schenkingen 
Van de zoon van Hans Altorffer ontvingen we onder 
meer een prachtig schilderij van de Hoofdtoren van 
de hand van Adriaan Volkers. Het heeft een goede 
plek in ons gebouw gevonden. (foto boven) 
Talloze andere leden en belangstellenden voor het 
oude Hoorn bezorgden afgelopen tijd foto's en 
boeken over Hoorn. Alle gevers dank. 

Rectificatie 
In ons vorige Kwartaalblad schreef ik dat de 
Stichting Hoorn650 ons gevelstenen project steunde. 
Dat moet de Stichting 1 Hoorn ART zijn. 

Schilderij Adriaan 

Vol kers 
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JOODSE GEMEENSCHAP VOOR DE 

HARRY VAN LUNTEREN 

Zoals overal in ons land en grote delen van Europa 
maakte de maatregelen van de Duitse bezetter 
een einde aan de Joodse gemeenschap in Hoorn. 
Daarvoor is een exacte datum aan te geven: 20 april 

1942. Tevens de 53ste verjaardag van de Führer 
maar dat was toeval. 
De gedwongen verhuizing vanuit Hoorn naar 
Amsterdam was onderdeel van een pakket van 
maatregelen om de provincie ,Judenfrei" te maken. 
Alle gemeentes kregen te horen op welke datum de 
Joodse inwoners moesten vertrekken. 
Zoals te doen gebruikelijk bij de Duitse 
bezettingsautoriteiten gingen deze maatregelen 
gepaard met veel bureaucratie, uitzonderingen, 
elkaar opvolgende en soms tegensprekende 
bepalingen, alles gericht op het in verwarring 
brengen van de slachtoffers, gericht op treiterij, 
gericht op het geven van valse hoop. 

Hieraan voorafgaand had Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart op 10 januari 1941 Verordening 

6 uitgevaardigd. Op basis hiervan werden de 
zogenaamde gemeentelijsten samengesteld, 
op basis van door de mensen zelf ingevulde 
aanmeldingsformulieren. Naast de normale 
persoonsgegevens moesten hierop de gegevens 
worden verstrekt op basis waarvan mensen konden 

worden geclassificeerd tot vol-, half- of kwart
jood. Die classificatie werd gemaakt op basis 
van het lidmaatschap van een joods-kerkelijke 
gemeente, huwelijk met een jood en het aantal 
joodse grootouders. 
Waarschijnlijk in verband met de gedwongen 
verhuizing naar Amsterdam moesten de 
gemeentebesturen van Noord-Holland en Zeeland 
in februari 194 2 de ltjsten opnieuw samenstellen. 
In zijn indrukwekkende boek "Ondergang" geeft 
dr. J. Presser weer wat die gemeentelijst voor Hoorn 
aan joodse inwoners opleverde: 35 voljoden, 11 
halfjoden en 4 kwartjoden, totaal dus 41 1/2 jood. 

Wie waren die Horinezen en Hoorenaars die als vol-, 
half- of kwart-jood konden worden geclassificeerd? 
Waar woonden en werkten zij? 



ÎWEEDE WERELDOORLOG 

Hoe en waarom zijn ze in Hoorn terecht gekomen, 
als ze hier niet geboren waren? Hoe is het hen na de 
gedwongen verhuizing vergaan? Hoeveel - of beter 
gezegd hoe weinig - van hen heeft de Holocaust 
overleefd? Maar ook, hoeveel van hen zijn niet 
gedwongen verhuisd en ondergedoken in Hoorn? 
Hoeveel joodse onderduikers van elders waren er 
in Hoorn7 

Al jaren houden deze vragen mij bezig en wil ik 
eigenlijk proberen het antwoord op die vragen te 
vinden. Dat vraagt onderzoek en dus tijd en daarom 
is het er tot op heden nog nooit van gekomen. 
Op de avond van Dodenherdenking, 4 mei 2008, 
kwam het toevallig ter sprake. Iemand bood aan 
het samen te gaan doen. Samen kun je elkaar 
stimuleren en aanspreken op de voortgang. Als alles 
goed gaat komt het er dus toch van om dit deel van 
de geschiedenis van onze stad te onderzoeken en 
vast te leggen. 

Diezelfde avond was er op tv in het KRO programma 
Kruispunt een mooie documentaire over het 
zogeheten joods Monument. 
Dit is een door emeritus professor Isaac Lipschits, 
zelf één van de overlevenden van de Shoa, opgezette 
internetsite waarop alle personen die tijdens de 
bezetting als joden zijn vervolgd en die de oorlog 
niet hebben overleefd, staan vermeld. 
Aan deze site (www.joodsmonument.nl) kan een 
ieder aanvullende informatie bijdragen, zodat er 
ook levensgeschiedenissen op komen te staan. 

Hier vinden we dus ook informatie over de joodse 
gemeenschap in Hoorn terug. Echter, er komen 
maar 17 personen uit Hoorn op voor. 
Dat is dus afgerond de helft van het door 
Presser genoemde aantal Hoornse voljoden. 
Het verklaren van dit verschil is een belangrijk 
onqerzoeksonderwerp. Het hierna volgende is met 
name aan deze website ontleend. 

Die 1 7 personen vormen samen 11 huishoudens 
op 11 Hoornse adressen, waarvan er een, dat van 
Samuel en lza Poons onbekend is en eentje, dat van 
de familie Agsteribbe, Parklaan 3 luidt. 
Louis en Cato Agsteribbe zijn na het vertrek 
uit Hoorn vermoedelijk ingetrokken bij haar 
vader lsaäc Soesan in de Pretoriusstraat 89 III, in 
Amsterdam dus. 
Dat adres wordt immers genoemd als het huis waar 
op 27 november 1942 hun zoontje Hans werd 
geboren. Na de gedwongen verhuizing en dus geen 

Hoorineesje, net niet een van de 41 1/ 2 Hoornse 
joden. Hans Agsteribbe werd met het zogenaamde 
kindertransport van Kamp Vught via Westerbork 
naar Sobidor gebracht waar de 6 maanden oude 
baby op 11 juni 194 3 werd vergast. Ook zijn 
moeder werd op die dag vergast. Van vader Louis 
is alleen bekend dat hij op 31 maart 1944 om het 
leven is gekomen ; waar dit gebeurde is onbekend. 

Van Hijman David Polak, een 22-jarige jongeman 
die samen met zijn ouders aan de Italiaanse Zeedijk 
46 had gewoond, is bekend dat hij ook op 31 maart 
1944 in Auschwitz werd vergast. Wellicht maakte 
Hans Agsteribbe en hij deel uit van hetzelfde 
transport. 
De ouders van Hijmand David Polak hebben de 
oorlog ook niet overleefd. Zijn vader David stond 
te boek als lompenhandelaar en kwam op 61-jarige 
leeftijd op 12 februari 1943 in Auschwitz om het 
leven. Zijn moeder, geboren op 5 augustus 1892 
als Vrouwtje Blindeman in Amsterdam, werd op 30 
april 194 3 vergast in Sobidor. 

Geboren in Amsterdam, dat zien we bij meer van de 
Hoornse joden: 7 van de 18 mensen, dat is inclusief 
eerder genoemde baby Hans Polak. Hoorenaars 
met Amsterdam als geboortestad, het lijkt op het 
Hoorn van nu. Geboren in Amsterdam, verhuisd 

Synagoge, Italiaanse 

Zeedijk, gesloopt in 1953 
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Italiaanse Zeedijk. Rechts 

stond de synagoge. 

Gevelsteen geplaatst 

tussen twee ramen op 

de eerste verdieping 
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naar Hoorn en vervolgens gedwongen, samen met 
de overige Hoornse joden, weer naar Amsterdam 
verhuisd. 

Als het aan de toenmalige Amsterdamse 
burgemeester Voûte had gelegen, had · het niet 
gehoeven. Deze vond het maar niets, dat ztjn 
stad met joden uit allerlei andere plaatsen werd 
opgezadeld en heeft alles in het werk gesteld om 
dit te voorkomen. Daarbij schuwde hij niet om te 
wijzen op de gezondheidsrisico's die dit met zich 
meebracht , met name voor de vele in de hoofdstad 
aanwezige Duitsers. In een brief aan de autoriteiten 
schreef hij ondermeer: "Das Ansehen und der gute 
Name von Amsterdam ist doch sicher auch etwas 
wert. Durch die stets anwachsende Anzahl Juden 
degradiert man diese Stadt, die dies sicher nicht 

verdient hat''. 
Aldus de burgemeester van de stad die ook bekend 
stond als Mokum, het Jeruzalem van het westen. 
"Waarom niet in een dode stad, in Hoorn of 
Harderwijk?" vroeg htj ook nog. 

Bij de geboorteplaatsen zien we ook Wenen en 
Berlijn. Zijn dit gevluchte Joden die alsnog door 
hun lot werden ingehaald? 
Eén ervan is Heinrich Max Spittel, een jongeman 
die inwoonde bij tuinman Ernst Eduard Levenbach 
aan de Drieboomlaan 19. Hij is op 27 februari 
1918 in Berlijn geboren en op 30 december 1943 

DEZE STEEN WEENT VAN UIT DE MUUR 

Gevelsteen met afbeelding synagoge. Geplaatst 

omstreeks 1967, ontworpen door Peter de Rijcke 

in Auschwitz vermoord. Van Spittel weten we dat 
hij in mei 1940 in Arnhem woonde en dat zijn 
vrouw de oorlog heeft overleefd. Maar wanneer en 
waarom is hij , kennelijk zonder zijn vrouw, naar 
Hoorn verhuisd? 
De Weense Hoorenaar heette Max Löwinger en 
woonde aan de Berkhouterweg 16. Hij was 24 toen 
htj op 7 december 194 3 in Auschwitz om het leven 
kwam. 

David Gerrit Trompetter en zijn vrouw Louisa 
Trompetter-Bremer, allebei Hoorinezen, woonden 
Breed 10. Als beroep staat vermeld "handelaar 
in wol en huid". In "Hoorn - huizen, straten, 
mensen" lezen we dat er in 1920 op Breed 10 een 
D. Trompetter kwam te wonen met als beroep 
huidenkoper. Was dit de vader van David Gerrit? 
Hij staat vermeld als bewoner vanaf 1928. Man 
en vrouw Trompetter werden op 4 juni 194 3 in 
Sobidor om het leven gebracht. 
Htj was overigens eerder getrouwd geweest met ene 
Henriëtte Koster; twee kinderen uit dat huwelijk 
hebben de oorlog overleefd. 
Breed 10 bleef na de gedwongen verhuizing 
natuurlijk niet leeg staan. Vanaf 194 3 was hier 
het kantoor van het Algemeen Ziekenfonds West
Friesland gevestigd. En ja, de toegangsdeur werd 
gewijzigd. 

Adressen die je op www.joodsmonument.nl vindt 
zijn op te zoeken in "Hoorn - huizen, straten, 
mensen" en maakt weer eens duidelijk wat een 
magistraal naslagwerk dit boek is. 
Maar een aanknopingspunt voor Gedempte 
Turfhaven 7b vinden we niet. 
Hier woonde Frisia Nora Benima. Een alleenstaande 
kantoorbediende die op 6 juni 1943 op 31-jarige 
leeftijd in Sobidor om het leven kwam. 
Op dezelfde dag en in hetzelfde vernietigingskamp 
als moeder Cato en baby Hans Agsteribbe dus. 



De Horinees Alexander Polak woonde aan het Grote 
Oost 77. Als beroep wordt manufacturist vermeld. 
Op 12 februari 1943 kwam er in Auschwitz een 
eind aan zijn leven; hij was toen 61 jaar oud. 
Was hij alleenstaand? In "Hoorn - huizen, straten, 
mensen" lezen we dat op dit adres vanaf 1937 de 
weduwe H. Schottee-De Vries woonde. Zelf was de 
heer Polak ook getrouwd. 
Zijn vrouw Dientje Sluijs overleed in 1935. Was 
Alexander Polak kostganger' Zijn huis is inmiddels 
een rijksmonument, zoals er meer zijn te vinden 
aari het Grote Oost. 

Ook aan het Keern 81 vinden we een op het oog 
alleenstaande jood: Isaac Polak, op 27 augustus 
1914 in Hoorn geboren. Deze grondwerker kwam 
Çlan zijn eind in Sobidor, op 23 juli 1943, 28 jaar 
oud. 

De familie Poons, adres onbekend, beide op 2 7 
oktober 1942 in Auschwitz vergast, 63 en 62 jaar 
oud. Hij heette Samuel en kwam uit Den Haag. Zij 
heette Iza en haar meisjesnaam was Reens. Van de 
website halen we nog dat ze op 7 november 1901 
in Amsterdam zijn getrouwd. 

De familie Vleeschdrager woonde aan het Grote 
Noord 77. Moeder Sara, in 1887 in Amsterdam 
geboren, en Leonardus Herman Yzak, kwamen 
allebei in 1943 in Sobidor om het leven op resp. 
28 mei en 5 juli. De zoon was toen 18 en was 
banketbakker van zijn beroep. Vader Vleeschdrager 
heeft de oorlog overleefd. 
Na de Tweede Wereldoorlog is denaam Vleeschdrager 
weer terug in Hoorn. 
Aan de Drieboomlaan woonde de heer Vleeschdrager. 
Van 1955 tot 1965 was ook een Vleeschdrager 
eigenaar en exploitant van hotel de Doelen aan de 
Achterstraat.Een aan de Pieterseliesteeg 4 woonde 
in 194 7 de familie Gerlach, mevrouw Gerlach haar 
meisjesnaam was Vleeschdrager, kinderen van het 
echtpaar wonen nog in of in de omgeving van 
Hoorn. Mevrouw Gerlach is enige jaren geleden op 
hoge leeftijd overleden. 
Deze families zullen ongetwijfeld familiebanden 
met elkaar hebben gehad. 
Op dit zelfde adres, Pieterseliesteeg 4, woonde of 
was eigenaar in 1909 M. Blindeman. 

Andere families die de oorlog hebben overleefd, 
hebben nog vele jaren in Hoorn gewoond. 
In 1939 woonde hoek Kerkplein en de Kerksteeg 
(Lange Kerkstraat) Engeltje de jong, na de Tweede 

Wereldoorlog heeft zij daar een snoepwinkeltje 
gehad tot rond 1950. Haar laatste levensjaren 
bracht zij door in het St. Pietershof. 

De familie Van Kleef, Vismarkt 5, woonde 
daar vanaf 1928. Van Kleef was van beroep 
brandstoffenhandelaar. De familie heeft na de 
oorlog nog vele jaren aan de Vismarkt gewoond. 

Tandarts Andrea, had zijn praktijk aan het Grote 
Noord 3 vanaf 1928 tot 1964. Hoe en waar hij 
en zijn vrouw de oorlog hebben overleefd is niet 
bekend. 

De familie Haas woonde aan de Schoutenstraat, 
of deze familie ook voor de oorlog daar woonde 
is onbekend, de heer Haas was gymleraar aan de 
r.-k. St. jozefschool aan het Achterom. 

Zoals gezegd, het digitale joods Monument levert 
heel veel informatie op. Maar nog lang niet alle 
vragen zijn beantwoord. Dit artikel is dan ook niet 
meer dan een voorproefje van wat er hopelijk ooit 
zal volgen. 
Iedereen die aanvullingen of correcties heeft op het 
bovenstaande, iedereen die antwoorden · heeft op 
de openstaande vragen, wordt vriendelijk verzorgd 
die te mailen naar hartgerbello@hotmail.com of op 
te sturen naar Onder de Boompjes lc, 1621 GG 
Hoorn. 

Grafstenen herplaatst 

op begraafplaats 

Berkhouterweg. 

21 



Koopman David Pietersz. 

de Vries (1593-1655) 

22 

HET DOCUMENTATIECENTRUM VAN Ouo 
CHRIST STOFFELEN 

November 2008 tlm januari 2009 

In 1864 verscheen van de hand van Mr. G. de 
Vries, Az. de eerste uitgave van "De zeeweringen en 
waterschappen van N oordholland". 
Dit werk gaf een duidelijke voorstelling van de 
vaak ingewikkelde toestand van de waterschappen, 
polders en zeeweringen van deze provincie. Binnen 
dertig jaar hebben echter heel grote veranderingen 

plaatsgevonden, zowel in de gesteldheid van het 
terrein, als in de regeling van het bestuur der 
waterschappen. Tegen 1894 was de beschrijving 
uit 1864 al niet meer in overeenstemming met de 
bestaande toestand. Commissaris der Koningin 
in Noordholland, Jhr. Mr. J.WM. Schorer, heeft 
de taak op zich genomen de eerste uitgave te 
bewerken tot een tweede herziene uitgave. Mr. de 

Vries, toen 76 jaar oud, stond hem voortdurend 
met raad en voorlichting bij. Het is deze tweede 
uitgave uit 1894, die ik voor de vereniging heb 
aangeschaft. Daar bleef het echter niet bij, want 
tegelijk kon ook het werk "Profillen der provincie 
Noordholland", in 1895 door Jhr. Mr. Schorer 
geschreven, worden gekocht. .Deze uitgave bevat 
naast de tekst ook 7 uitslaande kaarten als bijlagen 
bij het eerstgenoemde werk, dat zelf ook al 5 
uitslaande kaarten bevat. 
Een eveneens belangwekkende nieuwe aanwinst 
voor ons documentatiecentrum is het in 1854 
verschenen boek met de titel "Geschiedkundig 
overzicht van de kloosters en abdijen in de 
voormalige graafschappen van Holland en Zeeland". 
Dr. R.C.H. Römer beschrijft de tijd waarin de 
kloosters werden gesticht en de orden waartoe zij 
behoorden. 
Tevens behandelt hij de invloed welke de kloosters 
en abdijen hadden op de godsdienstige, zedelijke en 
burgerlijke toestand van Nederland. Het spreekt voor 
zich, dat de acht vrouwen- en drie mannenkloosters, 
die ooit in Hoorn en Westerblokker stonden, ook in 
dit werk besproken worden. Als resultaat van een 
vruchtbare samenwerking van het Noordhollands 
Dagblad, Provincie Noord-Holland en Cultureel 
Erfgoed Noord-Holland verscheen eind november 
2008 het boek "Heilige Huisjes". 
Hierin hebben samensteller/schrijver Rien Floris 
en vele andere schrijvers het religieus erfgoed in 
Noord-Hollands Noorderkwartier in kaart gebracht. 
Zij schenken aandacht aan verleden, heden en 
toekomst, het mooi gerestaureerde én het nog te 
restaureren deel van dit erfgoed. 
De onderwerpen zijn divers. Zo komen we onder 
meer de Kerstening in het Noorderkwartier tegen, 
onze eigen Oosterkerk en fraaie Mariabeelden van 
tempex. 
Ruud Spruit schreef het boek "Vast in het ijs. 
De zoektocht naar de noordoost passage" . In 
deze rijk en fraai geïllustreerde uitgave worden 
beroemde reizen van onder meer Willem Barents, 
Jacob van Heemskerck, Henry Hudson, Jan May 
en David Pietersz. de Vries uit Hoorn beschreven. 
Niet alleen het hoe, maar ook het waarom van de 
reizen wordt behandeld. De drang om een korte 
route, en wel om de noord, te vinden naar de 
rijke specerijlanden. Gevechten, handel, succes 
en teleurstelling, alles komt aan bod. Er zijn 
ook nog enkele kleinere verrijkingen van onze 
verzameling te vermelden. Het boekje "De VOC 
en De Beurs" verscheen in het VOC-jubileumjaar 
2002. Henk den Heijer vertelt hierin het bijzondere 
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verhaal van de VOC als grondlegger van de eerste 
aandelenbeurs. 
De gang van zaken op de beurs toentertijd is voor 
een groot deel nog steeds herkenbaar. Van 24 
mei t/m 17 juni 1886 maakte de Engelsman G. 
Christopher Davies met enkele vrienden met het 
motorjacht SS Atalanta een tocht door Nederland. 
In "De ontdekking van Nederland" doet hij daarvan 
verslag. Hoorn werd op 27 en 28 mei bezocht 
en dus ook beschreven. De Engelstalige uitgave 
met geringe oplage bleef hier in Nederland bijna 
onopgemerkt tot een zekere Dik Broekman het 
boek ruim een eeuw na verschijnen aantrof in een 
Amsterdams antiquariaat. 
Hij wist dit werk op waarde te schatten en zorgde 
ervoor dat in 2001 een Nederlandstalige uitgave 
verscheen. 

Net als vorige keer kan ik weer melding maken van 
een schenking die betrekking heeft op de familie 
Ridderikhoff. Namens onze vereniging bedank ik 
mevrouw Cornelia M. Ridderikhoff uit Diemen 
hartelijk voor het boekje dat zij ons toezond. Het 
betreft een exemplaar van de familiehistorische 
studie van Jacobus Willem Ridderikhoff (1915-
1994), Diemen 2008. Ter herinnering aan haar 
vader, Johannes M. Ridderikhoff, toneelcostumier te 
Hoorn, heeft mevrouw Ridderikhoff een aanvulling 
ter lengte van twee pagina's verzorgd, met een 
overzicht van de Hoornse tak van deze familie 
(1800-2000). 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Een der eerste gedrukte 

aandelenbewijzen 
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AFSCHEID VAN ARIE BoEZAARD 

MARIT VEERMAN 

Arie Boezaard is met pensioen. Reden om hem in 
een gesprek naar herinneringen, meningen en zijn 
toekomstplannen te vragen. We hebben het over 
diverse aspecten uit zijn loopbaan en de mensen 
die voor hem van belang zijn geweest. Verder 
uiteraard over monumentenzorg en erf goed, het 
spanningsveld waarvan sprake kan zijn tussen oud 
en nieuw, het contact met Japan en de toekomstige 
werkzaamheden van Arie. In april 1976 kwam Arie 
Boezaard in dienst van de gemeente Haam, bij de 
afdeling Rehabilitatie (Stadsvernieuwing) . 
Later werd hij hoofd bureau Eifgoed. 

Loopbaanaspecten 
Arie Boezaard is afkomstig uit Leiden; hij is daar in 
1944 geboren. Hij ging naar de ambachtsschool, 
en volgde daar een tweejarige opleiding tot 
timmerman. 
"Het echte vakwerk: een trap maken, kozijnen, 
deuren , een dak in elkaar zetten. Iedere dag had je 
vier uur timmeren en vier uur theorie. Je had ook je 
eigen gereedschapsbak met schaaf, zaag enz. en je 
moest ook je gereedschap zelf scherp houden. 
Daarna ben ik naar de UTS (de Uitgebreide 
Technische School) gegaan , en vervolgens naar de 
HTS in Den Haag. 
Na mijn diensttijd ben ik gaan werken bij een 
aannemersbedrijf. In 1969 werd ik uitgeleend 
aan een architectenbureau. Ik werkte toen al als 
tekenaar op het werk zelf aan de restauratie van 
Amsterdams grootste monument, "Amstelhof" 
(thans dependence van de Hermitage), gebouwd 
tussen 1681-1683. Drie jaar heb ik daar gewerkt 
en er kennis gemaakt met Nederlands grootste 
monumentendeskundigen zoals Henk Zantkuyl, 
Ruud Meischke, Herma M.van den Berg (bij haar 
leven erelid van Oud Hoorn), Herman Janse etc. 
Binnenkort ga ik er weer naar toe; mij is gevraagd 
of ik weer een keer kom kijken om één en ander 
door te nemen. Ik heb nog oude tekeningen uit die 
tijd , die ik zelf gemaakt heb voor de restauratie van 
'69 tot '73 . Ik heb nog een doos vol! ". 
Van 1973 tot 1976 heb ik mij bekwaamd in 
de stadsvernieuwing bij het bedrijf Geoproject 
te Nieuw-Vennep. Voor dit bedrijf heb ik mij 
beziggehouden met stadsvernieuwingsprojecten in 
Amsterdam, Leiden , Alkmaar en Utrecht. 

Heemschut 
Toen Arie 18 werd, kreeg hij van een oom van 
zijn latere vrouw een lidmaatschap van de Bond 

Heemschut. Arie:"Je moest eerst door een ballotage 
heen, je werd niet zomaar lid! Oom Wim heeft 
mij dus voorgesteld en mijn latere schoonouders 
hebben het lidmaatschap betaald. Ik denk, dat ik < 
zo'n beetje het langst lid van Heemschut ben. 
Dat was in 1962 en ik ben nog steeds lid , ruim 46 
jaar! Oom Wim had een grote belangstelling voor 
de historie; hij was belastinginspecteur in ruste en 
een fel Heemschutaanhanger. Ik ging veel met hem 
op pad; het was een bijzondere man. 
Toen hij overleed, heb ik zijn hele Heemschutserie 
gekregen , zowel de tijdschriften, vanaf het moment 
dat hij lid was, als de boekjes die hij had. Heemschut 
gaf in de jaren tussen 194 3 en 1950 hele goede 
boekjes uit, die ik nog steeds raadpleeg. Hoorn zit 
er ook bij. Van Kerkmeijer. De serie is een reeks van 
ongeveer 80, die ik geërfd heb van Oom Wim." 
Arie vindt het nog steeds zonde, dat Heemschut 
hiermee is opgehouden. De inhoud van de boekjes 
was heel sterk. 
''.Je had destijds een heel gemotiveerd bestuur. 
Mensen als Ton Koot zaten erin. Die was Drost 
van het Muiderslot en secretaris van Heemschut. 
Een hele felle was dat. Zo had je ook Geurt 
Brinkgreve uit Amsterdam. Dat waren mensen die 
veel schreven en publiceerden en eigenlijk dag en 
nacht met monumentenzorg bezig waren. 
Dat had je ook met mensen als Zantkuyl, Herman 
Jansen, Herma M. van den Berg. Daar heb ik min 
of meer mijn privé-opleiding van gehad. Als je wat 
had, wist je ze te vinden". 
Het was voor Arie natuurlijk helemaal mooi dat 
Zantkuyl eind jaren tachtig in Hoorn kwam wonen. 
Je zou kunnen zeggen dat zij het "meester-gezel" 
systeem hanteerden. 
Het is volgens Arie ook een vak dat je met name 
door de praktijk moet leren. 

Stagiaires 
Ik vraag hem of hij zelf ook zo omging met 
stagiaires, of hij ook datzelfde principe hanteerde. 
"Ik heb ook altijd geprobeerd ze de praktijk bij te 
brengen. Niet teveel over regeltjes , maar gewoon 
goed om je heen kijken en bedenk ook dat door de 
eeuwen heen altijd gerenoveerd, gerestaureerd en 
verbouwd is. Van Foreest zat er ook niet mee om een 
nieuwe gevel voor de twee of drie andere panden 
neer te zetten, en nu is het een rijksmonument: 
Hetzelfde heb je, om maar eens iets geks te noemen 
met Vroom & Dreesman. Dertig jaar geleden was 
dat, met de Hema, het voorbeeld van het meeste 
afgrijselijke wat je kon hebben. Nu zit je er over 
te prakkizeren , moet het niet op de lijst , voor het 



tijdsbeeld. Dat geldt altijd voor de architectuur: 
geef de huidige tijd ook zijn kans." 
Ik merk op dat hier altijd een spanningsveld tussen 
zal blijven. 

Spanningsveld tussen oud en nieuw 
Wij zitten tijdens dit interview in het Oostindisch 
Pakhuis van Vereniging Oud Hoorn. Arie neemt dit 
als voorbeeld: 
"Als je kijkt naar een gebouw als dit. Het enige 
authentieke hieraan zijn de balken en spanten. Dan 
heb je het gehad, want de voorgevel is van ca. 1940 
en de achtergevel en de zijgevel zijn van ca. 1950. 
Daarom had ik er niet zoveel moeite mee, dat het 
voor de tandartsenopleiding ( "Acta" ) aangepast 
werd, of dat je er woningen in zou maken. Probeer 
wel het essentiële vast te houden, maar ga niet al te 
spastisch doen." 
Gold dit ook voor de Grote Kerk? 
"Dit was bij de kerk ook zo. Het alternatief was 
sloop. Met sloop kun je nog vrede hebben als er 
iets terugkomt wat ook bijzonder is. Dat is de 
vraag. Maar ik was in september in Frankrijk, daar 
staat de kerk van Le Corbusier, uit 1953, dat is een 
bijzonder gebouw, daar druipt de kwaliteit vanaf, 
maar dat is niet iedereen gegeven. Als je kijkt 
naar Hoorn, we hebben een paar toppers, maar 
het merendeel van onze binnenstad is gewoon 
gebouwd door de huis-, tuin- en keukenarchitecen, 
aannemers en doe-het-zelvers, hoor. 
Aan één van de mooiste grachten die we hebben, 
de Nieuwendam, zijn geloof ik één of twee huizen 
door een architect ontworpen, de rest is door 
de lokale aannemers gebouwd. Het is gewoon 
vakmanschap, ik denk dat dat het belangrijkste 
is: vakmanschap. Liefde voor het vak; architectuur 
is altijd ondergeschikt vind ik, aan de gebouwde 
omgeving. Je mag ook best wel een keertje omhoog. 
De Cyriacuskerk torent ook hoog boven de rest uit. 
Die gelijkmatige overgang van hoog naar laag is 
allemaal flauwekul! Als je het Foreestenhuis neemt, 
rechts daarvan staat een klein pandje. Niemand 
stoort zich daaraan, terwijl als je het nu zou doen je 
half Nederland over je heen zou krijgen. 
De stad is heel sterk, kan een hoop hebben, je moet 
niet te bang zijn." 

Regels 
"Op het ogenblik vind ik het een nadeel dat .er 
zoveel wetten, regeltjes en toestanden zijn. Tot 
voor een paar jaar kon je er altijd heel soepel mee 
omgaan; dat wordt steeds moeilijker, ook onder 
druk van inspraak. IK ben een groot voorstander 

van inspraak, hoor. Ik heb dat meegemaakt in de 
jaren 70 met de stadsvernieuwing. Toen hebben 
we uitstekende resultaten geboekt. Je zat altijd met 
de bewoners te kijken hoe je de zaak rond kon 
krijgen. 
In de jaren '80 bijvoorbeeld waren op Achter 
de Vest drie huisjes afgebrand. Wij hebben toen 
nieuwe huisjes gebouwd van 3.20 breed. Dat kon 
zogenaamd niet, maar het kon wel! Ze leveren 
nu nog een vermogen op ook! Alles zat erop en 
eraan. Als je subsidies nodig hebt, willen ze die 
aanvankelijk niet geven. Uiteindelijk hebben we het 
weten rond te krijgen. Je moet vaak op het juiste 
moment toeslaan, en de mensen kennen." 

Nog een herinnering: op de ton 
In 1976 kwam er iemand uit de Peperstraat bij me 
met de opmerking, dat zijn moeder nog op de ton 
haar behoefte moest doen. Arie: "Dat is onmogelijk, 
in de Peperstraat loopt een gemeenteriool voor het 
huis! Dat is een kwestie van een pijpje aansluiten 
op dat riool. Dus zei ik tegen Jan van der Heijden: 
" Dat kan niet!". We zijn naar Haarlem toegegaan. 
Het ging om vier huisjes. Na veel vijven en zessen 
kregen we subsidie om de plees op te ruimen. 
Toen we in Hoorn terugkwamen en zeiden, dat we 
het voor elkaar hadden, kregen we veel commentaar. 
Waar we ons mee bezig hielden en bemoeiden! 
Uiteindelijk is het wel uitgevoerd. Men vond het 
toch een goede zaak. Ik denk dat de gedachte er 
achter zat dat die huisjes op den duur toch gesloopt 
zouden worden en dat het de moeite niet loonde 
deze aan te sluiten op het riool. 
Maar ze staan er nog steeds, hoor. De reiskosten 
naar Haarlem kreeg ik ook niet vergoed! Het was 
geen opdracht dus geen dienstreis. Voor het ABC is 
het ons tot de jaren '80 nooit gelukt. 
Tot die tijd hebben daar nog tonnetjes gezeten; die 
werden één keer in de week opgehaald". 

De relatie Japan-Hoorn 
Hier heeft Arie goede herinneringen aan. 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken nam in 
1985 het initiatief tot samenwerking met Japan. 

Arie Boezaard 
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Het voorstel van Arie Boezaard en Jan van der 
Heijden was om een deel van de stad na te bouwen. 
Hierover was men meteen enthousiast. Hij had 
een goed contact en heeft de laatste weken van de 
bouw toezicht gehouden en is ook bij de oplevering 
geweest. Hij moest als "expert" zeggen of het goed 
was uitgevoerd. Er is daar heel hard gewerkt. 
Wat Arie ook nog bijblijft is de hartelijke benadering 
in het World Trade Center: 
"Een paar maanden na de afronding was in het 
World Trade Center in Amsterdam een ontvangst 
van de Japanse delegatie . Pierre Janssen (toenmalige 
burgemeester) kon niet en ik ging in zijn plaats. We 
stonden daar, veel grootindustriëlen, staatssecretaris 
van buitenlandse zaken en anderen, te wachten 
tot de delegatie aan zou komen. Op een gegeven 
moment gaat de deur open, de Japanners komen 
binnen, ze zien mij staan, ze lopen alle hoge heren 
en dames straal voorbij en komen direct naar 
mij toe om mij hartelijk te begroeten. Iedereen 
verbaasd kijken en fluisteren ..... wie is dat ... wie is 
dat? Ik heb me blauw gelachen". 

Toekomst 
Arie heeft in diverse besturen gezeten, ook lange 
tijd bij Vereniging Oud Hoorn, van 1980 tot 2003. 
Hierin kon hij, zo kan ik mij zelf nog herinneren 
van de periode die ik in het bestuur zat, met 
zijn onvergelijkbare humor een probleem tot het 
minimale terugbrengen en samen tot een oplossing 
komen. 
In de Bas Baltus Stichting zal zijn plaats 
worden ingenomen door Joost Büchner. Deze 
publicatiestichting bestaat uit vertegenwoordigers 
van de gemeente, vereniging Oud Hoorn en 
Stadsherstel. Arie was één van de oprichters. Hij 
heeft via deze stichting meegewerkt aan het doen 
verschijnen van heel wat boeken, historisch Hoorn 
betreffende. Deze uitgaven worden in de winkel 
van Vereniging Oud Hoorn te koop aangeboden. 

Wat ga je nu verder doen? 
"Ik ga met Leo Hoogeveen, Christiaan Schrickx 
en Jos van der Lee samen ordening brengen in 
mijn eigen archief. De opzet is om een soort 
pandencartotheek te maken van de binnenstad, 
waarin per pand alle gegevens van 1700 tot nu 
kunnen worden opgenomen. 
Ook de bewoners, eigenaren, alles wat ervan 
bekend is. Vergelijkbaar met het boek "Huis, boom, 
beest". ("Hoorn, huizen, straten, mensen"). Maar 
dat dit boek er is , is ook gelijk een probleem voor 
me: moet ik die periode uit dat boek opnemen of 

niet? Ik wil ook geen dingen dubbel doen. 
Ik heb veel archiefmateriaal, dat geordend moet 
worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft ook gevraagd of ik voorlopig adviseur 
wil blijven voor hun vereniging op het gebied van 
monumentenzorg. 
Vorige week kwam de MOMO aan bod: het 
moderniseren van het Monumentenstelsel. Vanuit 
de VNG komt het voorstel o.a. om de regelgeving 
aan te passen en gemeenten een grotere rol 
te geven. Mijn gedachte is dat aannemers- en 
architectenbedrijven zich moeten certificeren. 
Ze moeten zelf aantonen, dat ze de vakmanschap 
hebben op monumentengebied. 
Dat geldt ook voor Stadsherstel en Hendrick de 
Keyser. Geef ze een andere, lichtere procedure. 
Het voordeel is dat mensen die gaan restaureren, 
weten dat het via deze gecertificeerde bedrijven 
sneller gaat dan wanneer ze zelf aan de gang gaan 
of een beunhaas of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inschakelen. 
We hebben een Rijksinspectie Monumentenzorg, 
die kan het controleren. Je houdt zo het vak hoog. 
Deze gespecialiseerde restauratiebedrijven hebben 
vaak een grotere expertise dan vele gemeenten. 
Ze leiden ook het personeel op. Die kant wil ik 
uit. Bij het VNG en het ministerie vind ik daar 
wel gehoor voor. Je moet ook rijksmonumenten 
en gemeentelijke monumenten gelijkschakelen. 
Dezelfde belastingfaciliteiten zouden moeten 
gelden. Dat genereert werk. We moeten investeren 
in monumenten; hiervoor kunnen bijv. Eelco 
Brinkman en de EIB (Economisch Instituut 
Bouwnijverheid) zich sterk maken." 

Waterland en Edam/Volendam 
Voor de gemeente Waterland zit Arie al sinds ca. 
2005 in de monumentencommissie. "Namens de 
gemeente Hoorn heb ik ze vanaf 1987 tot 1993 
ondersteund bij de gemeentelijke monumentenzorg. 
Toen ging mijn collega daar weg en heb ik er een 
paar jaar waargenomen. Ik vind het één van de 
mooiste stukken van Nederland. Het is ook het 
mooiste gebied voor ons vak. Er is veel houtbouw. 
Iedere keer als er iemand weer nieuw aangenomen 
werd, werkte ik hem in. Nu is er recent iemand 
aangenomen, die ga ik ook weer inwerken. Sinds 
anderhalf jaar heb ik EdamNolendam erbij ; daar zit · 
ik alleen in de monumentencommissie". 

Wat betreft Hoorn neemt Arie nu afstand: 'Je moet 
ook je opvolger niet voor de voeten lopen. Ik kom 
alleen nog in Hoorn als toerist of op verzoek!" 



ITALIAANSE POPULIEREN ••• 

Tussen volgebladerde Italiaanse populieren 
door is de ingangspartij zichtbaar van de 
voormalige MULO-school op de hoek van de 
Draafsingel en de joh. Messchaertstraat. Dit 
romantische doorkijkje is onlangs verdwenen 

LEZERS SCHRIJVEN 

GEACHTE REDACTIE, 

lf! het kwartaalblad nummer 2 en 3 van respec
tievelijk 15 juni en 15 september 2008 heb ik een 
foto gezien en een stukje gelezen over het gebouwtje 
van de gemeente Hoorn aan de Vollerswaal. 
Over dit gebouwtje kan ik u ook nog het één en 
ander vertellen. Ik spreek nu over de jaren van voor 
de oorlog tot jaren na de oorlog. Mijn vader A.]. 
Rhodens was in die jaren in dienst van de gemeente 
als metselaar. Zijn onderkomen was het gebouwtje 
aan de Vollerswaal, alwaar hij zijn handwagen en 
gereedschap stalde. Maar hij was niet de enige, die 
daar gebruik van maakte. Ook de stratenmakers, te 
weten de heren 
D. Molenaar,]. Schatte, alsmede de heer Klaas Sas 
als opperman, hadden hier hun onderkomen. 
En de heer Schoof had hier zijn domein. 
De ruimte ernaast, aan de rechterkant, was 
de opslagruimte van de Heer Haring van de 
Plantsoenendienst en verzorger van de volière. 
Dan was er ook nog een gemeentebaas , de heer 

doordat de bomen nogal rigoureus gesnoeid, 
nee, gekandelaberd zijn! Ook is één van de vier 
populieren, die links stond, gekapt. Lees ook onze 
rubriek ' Van de Bestuurstafel' onder de kopjes ' 
Bomen- plan' en' Populieren' op pagina 15. 

Broers, wonende aan de Binnenluiendijk, die veelal 
's morgens de werkzaamheden kwam opdragen. 
Wat ik niet wil nalaten te vertellen, is het volgende: 
In het begin van de oorlog moesten op bevel van 
de Duitsers de radiotoestellen ingeleverd worden. 
Omdat mijn vader daarop tegen was, heeft hij het 
toestel op het zoldertje van dit gemeentegebouwtje 
verstopt. Een paar meter boven zijn hoofd! 

Hopende, dat ik u met deze herinnering van dienst 
ben geweest, groet ik u, 

].W Rhodens 
Wabenstraat 7 
Hoorn 
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Blauwe Berg 5 
Het inrichtingsplan voor de reali
sering van vierkantoorappartemen
ten is aangepast. 
De terreininrichting voor het deel 
dat tot de beschermde tuin van 
het Missiehuis-complex behoort is 
buiten de aanvraag gelaten. Daarom 
is daarvoor geen (monumenten) 
advies aan de orde. Zorgelijk, en in 
tegenspraak met het geformuleerde 
bomenbeleid van de gemeente, is 
dat veel volgroeide bomen gekapt 
moeten worden. De commissie 
Welstand en Monumenten heeft daar 
al eerder bezwaar tegen gemaakt 
en oplossingen met hoog opgaande 
bomen voorgelegd. Wordt met deze 
bedenkingen rekening gehouden 
dan voldoet het schetsontwerp qua 
massa en architectuur op hoofdlijnen 
aan redelijke eisen van welstand. 
Detaillering en kleurstelling moeten 
nog worden beoordeeld. Eind 2008 
werd het plan door de opdrachtgever 
teruggenomen. 

Een tweede plan betreft een meer 
losstaande kantoorvilla in dit 
gebied, in de lijn waarin ook het 
Westfries Archief staat. Zowel bij 
dit als bij de andere kantoorvilla's 
moet nog nadrukkelijk naar de 
parkeeroplossingen worden gekeken. 

Breed 22-24 
gemeentelijk monument 
Omdat het volgens de eigenaar 
voordeliger is het fraaie dubbelpand 
te slopen en terug te bouwen is 
een sloopvergunning aangevraagd. 
De commissie Welstand en 
Monumenten die eerder reeds een 
verbouwingsvoorstel besprak, is 
het hiermee oneens. Het deels weer 
terugbrengen van oude materialen 
heeft weinig met een verantwoorde 
restauratie te maken. Geadviseerd 
wordt om een plan van aanpak in 
overleg met het gemeentelijke Bureau 
Erfgoed op te stellen. 

Dal 
Nadat de Gedempte Turfhaven is 
aangepakt is men ook begonnen aan 

het opknappen en renoveren van 
de overtuin aan het Dal tegenover 

het Pietershof. Het oorspronkelijke 
hek kende ook stalen palen. 
Helaas is geen poging gedaan om 
de oorspronkelijke palen waar 
mogelijk te herplaatsen. Het hek is 
integraal verhoogd, aan de zijde van 
de Turfhaven zelfs met 30 tot 40 
cm. Verder zijn de oorspronkelijke 
Belgische hardstenen palen 
vervangen door palen van Chinees of 
Indiaas hardsteen, dat veel donkerder 
van kleur is. De nieuwe palen lijken 
van beton te zijn. Ook de nieuwe 
constructie oogt niet bepaald 
vertrouwenwekkend. 

Dorpsstraat 37 A linten 
De commissie Welstand en 
Monu-menten acht het realiseren· 
van een dam op grond van het 
welstandsbeleid voor de Linten 
ongewenst. Daar waar nog een 
wegsloot langs de linten aanwezig is, 
dient deze te worden gerespecteerd. 
Een brug is wel mogelijk. 

Dorpsstraat 186 linten 
Na eerdere bespreking is het plan op 
onderdelen aangepast. Als ook wordt 
voldaan aan de opmerkingen van de · 
commissie Welstand en Monumenten 
met betrekking tot voordeur en 
dakramen (de commissie wenst 
traditioneel uitgevoerde kleine 



dakkapellen) kan het plan worden 

uitgevoerd. 

Dorpsstraat 294 linten 
De commissie Welstand en Monu
menten besprak het gewijzigde 
schetsplan. De intentie is volgens de 
commissie uitstekend; de uitwerking 
en detaillering behoeven nog veel 

aandacht. 
Geadviseerd wordt een 
gespecialiseerd bureau in de hand te 
nemen. 

Gerritsland 14 
beschermd stadsgezicht 
Het is de bedoeling om hier een 

bovenwoning te realiseren. Rekening 
houdend met opmerkingen van de 

commissie Welstand en Monumenten 
over de ritmiek in de gevel en de 
uitvoering van de dakkapellen kan 
het plan in overleg met het Bureau 
Erfgoed worden afgehandeld. 

Gouw 18 
beschermd stadsgezicht 
Nu de opmerkingen van de 
commissie Welstand en Monumenten 

zijn over-genomen, kunnen de 
voorgestelde wijzigingen aan het 
pand worden uitgevoerd. 

Ita liaa nse Zeedijk 43-45 
beschermd stadsgezicht 
De commissie Welstand en 
Monu-menten heeft in het vierde 
kwartaal 2008 nog enkele keren 
gesproken over het plan om hier 

vijf appartementen te realiseren. 
Uiteindelijk kon instemming 
worden bereikt, zodat het plan 

nu kan worden uitgevoerd. Wel 
vraagt de commissie het Bureau 
Erfgoed het bouwplan tijdens de 
verdere uitwerking en uitvoering te 
begeleiden. 

Kazerneplein 
beschermd stadsgezicht 
Het in 2007 gepresenteerde plan was 
financieel onhaalbaar. Het nieuwe 

plan dat de realisering van een 
eigentijds hofje met zeven woningen 
beoogt, is eenvoudiger van opzet en 

kent een afwisselende bouwhoogte . 
Het plan voldoet op hoofdlijnen 

aan redelijke eisen van welstand. 
Wel verdienen de detaillering en 
de aansluitingen op de bestaande 

bebouwing nog de nodige aandacht. 
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Koepoortsweg 73 
Verscholen onder overwoekerend 
groen in de tuin werd een zeldzame, 

ronde waterput aangetroffen, met een 
koepelvormige afsluiting voorzien 
van een akergat bovenin. Alleen in 
de voortuin van een woning aan 
de Westerblokker bevindt zich nog 
een dergelijke put. Dat zal helaas 

de enige in onze gemeente blijven, 
want de put bij het zogenoemde 
'Vermande-pand' blijkt helaas te zijn 
gesloopt. 

Nieuwstraat 17 
rijksmonument 
De commissie Welstand en Monu
menten en de eigenaar steggelden 
over de gebruikte kleur verf, zwart. 
Inmiddels is daar overeenstemming 
over bereikt. De indeling van de 
pui is niet conform de verleende 
vergunning. 

Nieuwstraat 17-19 
rijksmonument 
Er ligt een plan om boven de winkels 
vier appartementen te realiseren. 
Eerder verzette de commissie 
Welstand en Monumenten zich 

tegen één appartement in de 
kapverdieping, omdat daardoor de 

monumentale kapconstructie en 
balklagen zouden worden aangetast. 
Het college van Burgemeester en 

Wethouders heeft ontheffing verleend 
voor de minimale verdiepingshoogte 
van 1,90 m. Daardoor blijft de 

oorspronkelijke constructie gespaard. 

Pa khuisstraat 12 
gemeentelijk monument 
Het plan tot het aanbrengen van 
enkele dakkapellen op het voor- en 

achtergeveldakvlak is aangehouden. 
De commissie Welstand en 
Monumenten heeft voorgesteld om 
advies bij het Bureau Erfgoed te 
vragen. 

Roode Steen 3 
beeldbepalend pand, 
beschermd stadsgezicht 
In 2007 wees de commissie Welstand 
en Monumenten een verzoek tot het 
wijzigen van de gevel af. De eigenaar 
verzocht de commissie onlangs 
de afwijzing te heroverwegen. 
Aanleiding daartoe was er niet voor 
de commissie. Zij gaf wel suggesties 
voor kleine aanpassingen. 

Westerdijk voormalig 
schouwburgterrein 
De commissie Welstand en 
Monumenten heeft het plan 
goedgekeurd. De commissie adviseert 
de zichtbare opstaande wanden 
van de verdiepte parkeergarage 
af te werken met baksteen of 
met te begroeien roosters. Onder 
deze voorwaarden voldoet het 
binnenterrein aan redelijke eisen van 
welstand. De commissie accepteert in 
meerderheid ook de straatwand van 
het Achterom. Schaal en parcellering 

voldoen aan de welstandseisen. 

Wisselstraat 9 
beschermd stadsgezicht 
Dit beeldbepalende pakhuis wordt 
tot woning verbouwd. 

Zon l 
Zoals vanouds: Zon 11 
Dit pand verkeert in ernstige staat 
van verval. 



KLEINE BERICHTEN 

Cursus bouwkunst 
Na de zomerperiode organiseert 
Oud Hoorn een Cursus 
Bouwkunst. Tijdens vier 
bijeenkomsten worden alle 
belangrijke bouwstijlen die in 
de bouwkunst en ook in de 
Hoornse binnenstad te zien zijn, 
behandeld. 
De cursusleider is Boudewijn van 
Langen, werkzaam bij TPAHG
Architecten in Hoorn. 
Als bouwhistoricus heeft hij een 
belangrijke rol gehad in o.a. de 
restauratie van Grote Oost 26 en 
het Weeshuis. De cursusavonden 
zijn gepland op vier maandagen: 
7, 14, 21 en 28 september. 
De begintijd is 20.30 uur. Femke 
Uiterwijk zal aanvullend met de 
cursisten twee stadswandelingen 
maken om de behandelde theorie 
in de praktijk te laten zien. Deze 
wandelingen staan gepland op 
zondagmorgen 27 september en 
4 oktober. Aanvang 10.00 uur. 

Duur 1 1/2 uur. De kosten van 
de cursus bedragen voor leden 
van de vereniging 25 euro. Als er 
plaats over is kunnen niet-leden 
óok deelnemen. Zij betalen 35 
euro. De cursus gaat slechts door 
als er genoeg deelnemers zijn. 
Daarom willen we in een vroeg 
stadium weten hoe groot de 
belangstelling is. U kunt zich met 
naam, adres en telefoonnummer 
onder vermelding van 'cursus 
bouwkunst' aanmelden via de 
website van de vereniging: 
info@ oudhoorn.nl. 

Wandelingen Oud Hoorn 
seizoen 2009 

Zondag 17 mei, aanvang 
11 .00 uur. Kinderwandeling. 
Start: Roode Steen 

Vrijdag 29 mei, aanvang 
19.30 uur. Hofjeswandeling. 
Start: Stationsplantsoen 

Vrijdag 12 juni, aanvang 
19 .30 uur. Tuinenwàndeling. 
Start: Roode Steen. 

Vrijdag 26 juni, aanvang 
19.30 uur. Hudsonwandeling. 
Start: Oosterpo0rJ. 

Vrijdag 10 jldi, ,iJ.anvang 
19.30 uur. Van ij;ét",Octaaf naar 
Engelbewaarde . k. 
Start: H.\'.tG§t(l~~i;T~ . Pollstraat 1 

Vrijd~~24 jull, aanvang 
19.30'G°i~r. Kloosterwandeling. 
Start: Rbode Steen. 

Vrijdag 7 ~Ûgustus, aanvang 
~9. ~O 11Jil).". ·Wallenwandeling. 

· ~tart: ÖO~terpoort. 

Ledenexcursie naar 
Muiderslot en Naarden 
Na het succes van de vorige 
ledenexcursie brengen wij 
deze keer een bezoek aan de 
vestingstad Naarden en het 
Muiderslot. 

Op zaterdag 27 juni om 9.00 
uur zal de bus vertrekken van de 
Van Dedemstraat ter hoogte van 
het P & R terrein. Na aankomst 
in Naarden gebruiken wij een 
kopje koffie met appelgebak in 
De Kapschuur. Hierna tonen 
gidsen van de VVV ons deze 
oude vestingstad. Blikvangers 
zijn niet alleen de vestingwallen 
maar ook de Sint Vituskerk, 

een gotische basiliek uit de l 4e 
eeuw waar jaarlijks op Goede 
Vrijdag de Mattheuspassie van 
Johann Sebastian Bach wordt 
opgevoerd door de Nederlandse 
Bachvereniging. Ook het stadhuis 
in Hollandse renaissancestijl 
en het Spaanse huis zijn onze 
aandacht waard. 

Na de stadswandeling gebruiken 
wij de lunch waarna wij 
een bezoek brengen aan het 
Muiderslot alwaar wij ook een 
rondleiding krijgen. Muiden 
aan de monding van de toen 
belangrijke rivier de Vecht was 
jarenlang inzet van hevige twisten 
tussen de machtige bisschoppen 
van Utrecht en de graven van 
Holland. In 1274 voegde Floris 
V Muiden definitief aan het 
graafschap Holland toe. 
Op deze plaats bouwde hij, naar 
men aanneemt rond 1280, het 
Muiderslot. Al eerder bouwde 
hij de Westfriese dwangburchten 
waaronder Kasteel Radbouw te 
Medemblik. Via een ketting over 
de Vecht liet Floris V tol heffen 
bij de langsvarende schepen. 
Graaf Floris werd op 12 juni 
1296 in de omgeving van zijn 
kasteel gevangen genomen 
door Gijsbrecht van Amstel en 
Herman van Woerden. Bij een 
ontsnappingspoging werd hij 
gedood door Gerard van Velsen. 

De kosten voor deze excursie 
bedragen€ 34,00 inclusief 
koffie met appelgebak, lunch, 
rondleidingen en entree 
Muiderslot. 

Ook vorig jaar was er veel 
belangstelling voor de excursie 
waardoor wij mensen moesten 
teleurstellen. Daarom is het aan 
te bevelen om u snel op te geven 
zodat u zeker bent van een plaats 
voor deze prachtige dag. 
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Opgave is mogelijk via 
info@oudhoorn.nl of tijdens de 
openingsuren in Het Pakhuis. 
Betalingen, die uiterlijk op 31 
mei binnen moeten, zijn graag 
contant in Het Pakhuis of op 
rekeningnummer 214488 t.n.v. 
Vereniging Oud Hoorn. 
VOL IS VOL 

Overige lezingen 
seizoen 2009 

Dinsdag 21 april 
Henk Den Heijer- Nederlander in 
Noord Amerika 

Dit jaar is het 400 jaar geleden 
dat Henri Hudson namens de 
VOC voet aan wal zette op 
de plaats die later de naam 
Nieuw Amsterdam kreeg. In 
1609 maakte hij in opdracht 
van de VOC een reis om een 
Noordoostelijke doorvaart te 
zoeken. Tengevolge van het ijs 
was deze zoektocht onmogelijk 
en Hudson stak de Atlantische 
Oceaan over op zoek naar een 
doorvaart door Noord Amerika. 
Hier voer hij ca. 200 km de rivier 
op die later naar hem vernoemd 
zou worden maar hij vond niet 
de gehoopte doorgang. 
Wel trof hij een gebied rijk aan 
vis en bont. In dit gebied zouden 
de Nederlanders in de volgende 
jaren hun kolonie Nieuw 
Nederland vestigen. 
Op gezag van de Staten Generaal 
werd Nieuw Nederland onder 
bestuur van de WIC geplaatst. 
De eerste helft van de 
zeventiende eeuw was bij uitstek 
de periode van de Nederlandse 
expansie in het Atlantische 
gebied waarbij de Westindische 
compagnie een belangrijke rol 
speelde. Nieuw Amsterdam ging 
dienen als hoofdzetel voor de 
bonthandel voor de compagnie. 

Na het toekennen van 
stadsrechten in 1653 groeide het 
uit tot de grootste Nederlandse 
koloniale nederzetting in Noord
Amerika. Na ondertekening van 
het verdrag van Westminster 
in 16 7 4 kwam het definitief in 
handen van de Engelsen die de 
plaats herdoopten in New York 
naar de hertog van York. G.B. 

Maandag 25 mei 
Extra lezing Oud Hoorn over 
Chinese Scheepsbouw 

Van 27 maart t/m 29 juni vindt 
in Hoorn de kunstmanifestatie 
East-meets-West plaats. Het 
bijzondere aan deze manifestatie 
is dat het hier gaat om de 
eerste kunstuitwisseling ooit, 
tussen Nederlandse en Chinese 
kunstenaars . East -meets-West 
is een samenwerking tussen 
Westfries Museum, Boterhal, 
Kunstuitleen West Friesland en 
Parkgallery. Ook galerie 
De Appelhaven zal met een 
tentoonstelling van enkele 
zeeschilders een bijdrage 
leveren. Een van de belangrijkste 
winstpunten is dat we in de 
gelegenheid worden gesteld 
om een vergelijking te maken 
tussen Chinese en Nederlandse 
beeldvorming over het 
zeelandschap. 
En in de verbeelding zien we de 
overeenkomsten en de verschillen 
in het gebruik dan wel de bouw 
van boten. Voor Oud Hoorn is 
dit aanleiding om een extra lezing 
te organiseren in Theater "Het 
Pakhuis", Onder de Boompjes 21 
te Hoorn. 
Deze lezing zal worden verzorgd 
door de scheepsarchitect en 
beeldend kunstenaar Ludo van 
Well. Ludo heeft bijzondere 
interesse in de Chinese 
scheepsbouw. "Ontwikkelingen 

staan zelden op zichzelf', is 
Ludo's opvatting. Soms zie je zelfs 
dat op verschillende plaatsen 
in de wereld hetzelfde wordt 
ontdekt, zonder dat mensen dat 
van elkaar weten. 
Opvallend bijvoorbeeld is dat 
in de periode dat Pieter jansz. 
Liorne in Hoorn het fluitschip 
bouwde in China een soortgelijk 
schip werd ontwikkeld. 
In de lezing zal Ludo van Well 
de ontwikkeling in de Chinese 
scheepsbouw met die van de 
Nederlandse platbodem vanaf de 
l 7e eeuw vergelijken. G.B. 

De lezingen zullen plaatsvinden 
in Theater "Het Pakhuis", Onder 
de Boompjes 21 in Hoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 
De toegang bedraagt 3,50, leden 
van Oud Hoorn betalen 2,50. 
Voorverkoop en reservering op 
dinsdag en donderdag van 10. 00 
tot 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur. Telefonisch 
reserveren, telefoonnummer 
0229-273570. 

Cadeaulidmaatschap 
Niet die eeuwige goede fles wijn. 
De volgende keer neemt u een 
origineel en langer houdbaar 
cadeau mee voor uw vrienden 
of goede kennissen: een cadeau
lidmaatschap van de Vereniging 
Oud Hoorn. 
U betaalt een speciale prijs en 
geeft zo het eerste jaar van het 
lidmaatschap cadeau. Daarna 
zorgt uw vriendin, vriend of 
kennis zelf voor de volgende 
jaren. 
Normaal kost een lidmaatschap 
€ 20.- per jaar. Het cadeau
lidmaatschap kost slechts 
€ 15.00. Dat bedrag betaalt u 
aan de vereniging en u ontvangt 



een welkomspakket en een 
aardige cadeaubon die u ten 
geschenke kunt geven. 

Er zijn enkele voorwaarden aan 
verbonden. 
Zo kan het cadeau-lidmaatschap 
niet worden geschonken aan 
iemand die minder dan een jaar 
tevoren zijn lidmaatschap heeft 
opgezegd. 
De ontvanger wordt door Oud 
Hoorn tijdig herinnerd aan 
het moment van eventuele 
verlenging. 

Het cadeau-lidmaatschap kunt u 
verkrijgen in de winkel van Oud 
Hoorn op dinsdag en donderdag 
van 10 tot 16 uur en op zaterdag 
van 10 tot 14 uur. 

Als u nog iets wilt weten, kunt u 
altijd tijdens de openingstijden 
even bellen (0229- 273570) 
of een mailtje sturen: 
info@oudhoorn.nl 

Image Hoorn 
Afgelopen jaar stond Open 
Monumentendag in het teken van: 
'Sporen door de eeuwen heen'. 
Ook in dat jaar waren weer veel 
monumenten voor het publiek 
opengesteld en aangezien het 
goed weer was, vooral s'middags, 
was er aan belangstelling niet te 
klagen. 
Voor het eerst was er contact met 
een groep vrijwilligers, die deze 
dag fotografisch wilde vastleggen. 
De naam van deze groep is 
ImageHoorn. 
In overleg met het Comité 
Monumentendag Hoorn werd 
afgesproken, dat het thema zou 
worden: 'De mens, geboeid door 
historie'. 
Al vroeg op de zaterdagochtend 
legden 19 fotografen hun beelden 
vast. Nog weinig mensen begaven 
zich rond dit tijdstip op straat of 
in de te bezichtigen gebouwen. 
Het bestuur van onze vereniging 
mocht in januari van dit jaar 

de foto's bekijken en was zo 
enthousiast, dat zij besloot in 
overleg te treden met de club 
om de foto's van 13 september 
2008 ten toon te stellen in het 
verenigingsgebouw. 
Na overleg met bestuurslid Coen 
Droog en Cor Vlietstra, voorzitter 
van de fotoclub, is afgesproken 
dat in de maand september 
de foto's tentoongesteld zullen 
worden. Het zullen er ongeveer 
20 zijn. In kleur, maar de heer 
Vlietstra sluit niet uit dat ook 
zwart/wit foto's getoond zullen 
worden. 
De opening van de 
fototentoonstelling is op zaterdag 
5 september 2009 om 12.00 uur. 
Een week later is het weer Open 
Monumentendag met nu als 
thema: 'Op de kaart'. E.B. 

De Hoornse 

binnenhaven in 

de winter van 

2008/9 
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ÎERUGBLIK OP DRIE JAAR ARCHIEVEN 

JAN f LORIS, COÖRDINATOR WEBSITEGROEP 

In 2006 ontdekten we bij toeval, dat er een 
prijs werd ingesteld voor historische websites. We 
schreven in en behoorden direct tot de kopgroep 
van genomineerden. In 2007 werden we wederom 
genomineerd. De archieven.nl-prijs had in dat jaar 
als thema "drempelvrij internet". De achievenprijs.nl 
jury sloot daarmee aan op nieuwe ontwikkelingen, 
zoals door de overheid vastgestelde Web-richtlijnen 
voor overheidssites en de door het internationale 
World Wide Web Consortium (W3C) vastgestelde 
richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites. 
In dat kader is de site van Vereniging Oud Hoorn 
in zomer en herfst 2007 volledig vernieuwd. In 
tegenstelling tot de zichtbare sterke groei van de 
site heeft die vernieuwing zich vooral onzichtbaar 
achter de schermen voltrokken. 
De jury verleende ons als enige een eervolle 
vermelding. Over de informatie schreef zij 
ondermeer dat de gepresenteerde informatie ook 
voor buitenstaanders interessant is. De website 
overstijgt het simpelweg bedienen van de leden en 
biedt veel informatie aan die ook interessant kan 
zijn voor toevallige voorbijgangers of grasduiners. 
Het juryrapport vermeldt nu: 

Categorie Historische verenigingen 
Vereniging Oud Hoorn: Categoriewinnaar 

• De vormgeving is helder en overzichtelijk 
• Veel informatie over de geschiedenis van Hoorn: 

het ontstaan van de stad, gevelstijlen, kerken, 
scholen, bedrijven 

• Veel illustraties (die het ook doen) 
• De virtuele religieuze rondleiding, die ook 

uitprintbaar is, is een leuke manier om mensen 
van binnen en buiten Hoorn enthousiast te maken 
voor de stadsgeschiedenis 

We doen het samen 
Zonder inhoud, technische ontwikkeling en 
organisatie zou de website nergens zijn. Gelukkig 
hebben we voor de vaste rubrieken (Kerken, 
scholen, gebouwen, bedrijven) nog steeds nieuwe 
inbreng van onder meer Lena Bonte, Mirjam 
Scholten, Henk Overbeek, Hillebrand Peerdeman 
en Frans Kwaad. Voor de actuele rubrieken krijgen 
we van Gerard Beemsterboer steeds informatie over 
de stadswandelingen en de lezingen. 
Het bestuur levert divers materiaal aan, bijvoorbeeld 
de correspondentie met de Gemeenteraad en de 

Monumentencommissie. Frans Zack levert vele 
foto's voor de diverse rubrieken en levert trouw 
een samenvatting van het Kwartaalblad dat net 
verschenen is. De index van de kwartaalbladen op 
de website hopen we op termijn te kunnen voorzien 
van uit te printen, niet meer los verkrijgbare oude 
nummers. Voor dat doel is er een koppeling 
ontwikkeld naar het Oud Hoorn interne netwerk in 
het 0.1.P Theo Wittebol helpt in diverse projecten 
met scannen en fotograferen. 
Diana van den Hoogen is naast onze vraagbaak 
voor alles bijzonder actief in tekstcorrecties. 
Zij is behalve kritisch op de inhoud ook kritisch op 
taalgebruik en spelling. 
Graag attendeer ik ook op de rubriek Archivering. 
Artikelen over Hoorn welke o.m. verschenen zijn in 
de bladen van het Westfries Genootschap worden 
hier in weergegeven. 
Deze rubriek is een schatkamer op zich en wordt 
vooral gevuld door Chris Kistemaker. 
In de actualiteitsrubriek wordt door Jan Floris een 
diversiteit van berichten geplaatst, vaak zoals ze 
bij andere nieuwsbronnen aangetroffen worden, 
zoals het Westfries Museum, het Westfries Archief, 
het Architectuurcentrum; de Gemeente Hoorn, 
stichting Stadsherstel Hoorn, het Filmhuis, het 

1 
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NHD. Ook de opening van onze tentoonstellingen, 
de nieuwjaarsreceptie, de ledenexcursies en 
ledenvergaderingen krijgen aandacht naast de 
correspondentie met de Gemeente. 
Het ontwikkelen van een steeds verder groeiende 
site houdt ook in dat toegankelijkheid, navigatie en 
vindbaarheid steeds belangrijker worden. 

De helderheid van de site wordt geprezen door de 
jury. Zoals al eerder gemeld, voldoen we zo veel 
mogelijk aan de richtlijnen voor overheidswebsites. 
Een website die is gebouwd volgens de Web
richtlijnen is te gebruiken door iedereen, ook door 
mensen met een handicap. Dit betekent, dat de 
website ook voor blinden met Braille-apparatuur of 
voorlees-programmatuur geschikt is. 

Het technische werk wat hiervoor nodig is, is 
niet voor iedereen zichtbaar, maar wel belangrijk. 
Hillebrand Peerdeman heeft onze huisstijl zodanig 
neergezet dat we voldoen aan alle gestelde 
normen. 

Wat willen we nog meer? 
1. We hopen dat de website een bijdrage levert aan 
de doelstelling van de Vereniging Oud Hoorn: 

"Het doel van de vereniging is het behouden van de 
schoonheid en het in herinnering houden van het 
verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt 
dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. 
Ons culturele erf goed is het waard om behouden te 
blijven." 

2. Door de rij kgevulde website hopen we een 
bijdrage te leveren aan de onderwijsprojecten van 
het Voortgezet Onderwijs. Als we jongeren kunnen 
interesseren voor het monumentale Hoorn, leggen 
we wellicht een basis voor hun inzet. 

3. Op dit moment wordt onze website, wat 
de actuele berichtgeving (de berichtjes op de 
voorpagina) betreft, steeds vaker geciteerd door 
andere regionale websites. We hopen door goed 
vindbaar te zijn dat dit blijft gebeuren. 

4. Naast onderhoud en nadere vulling van de 
diverse rubrieken hopen we ook op leden die 
nieuwe bijdrages aan de website willen leveren. 
Dus heeft u ideeën, laat het ons weten. 

Hillebrand Peerdeman 

(1) en Jan Floris (r) in 

gesprek met organisator 

Erik de Ree 
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ZEEROVERS UIT HOORN BLIEZEN HUN 

AD GEERDINK, DIRECTEUR WESTFRIES MUSEUM 

Kaapvaart en piraterij in de zeventiende 
eeuw 
Vierhonderd jaar geleden waren Nederlandse 
zeerovers de schrik van de z~e. Alleen al de 
naam van Simon de Danser, Claes Compaen 
of Cornelis jol, alias kapitein Houtebeen 
deed de koopvaardijkapiteins sidderen. Op de 
gezinstentoonstelling 'Piraten van de Lage Landen' 
, die van 8 maart tot en met 23 augustus in het 
Westfries Museum te zien is , wordt hun handel en 
wandel toegelicht en tot leven gebracht. 
Ook zeerovers uit Hoorn bliezen hun partijtje mee. 
Aan de hand van twee Hoornse zeerovers, de kaper 
Willem Melcknap en de piraat Dirkie de Veenboer 
wordt hierna een beeld geschetst van de zeeroverij 
in de zeventiende eeuw. 

Willem Melcknap 
In 1605 werd de kaperij op de Spanjaarden officieel 
toegestaan. Theodorus Velius vermeldt in· zijn 
stadskroniek, d~t kapitein Willem Melcknap er 
als één van de eersten op uit trok en met een zeer 
kostbare buit in Hoorn terugkeerde. 
Melcknap was dus een kaper. Dat wil zeggen 
een zeerover die roofde met toestemming van 
de hoogste autoriteit in de Republiek, de Staten
Generaal. Hij was in het bezit van een zogenaamde 
'commissiebrief'. Hierin stond dat hij schepen van 
landen waarmee de Republiek in oorlog was , in dit 
geval Spanje, mocht veroveren en zich de lading 
mocht toe eigenen. 
Kaperij of kaapvaart was geen nieuw verschijnsel in 
de tijd van Melcknap. Al in 14 38 liet de toenmalige 
landheer Philips de Goede 'vrije roverij' afkondigen 
tegen de 'Wendische steden' Hamburg en Lübeck, 
die bezig waren de Hollandse en West-Friese 
handelsvloot van de Oostzee te weren. Velius meldt 
dat Hoornse kaperschepen zo succesvol waren dat 
ze met bezems in de mast voeren, ten teken dat ze 
de vijand geheel van de Oostzee geveegd hadden. 
Mede door de oorlog tegen Spanje groeide de 
kaapvaart in de zeventiende eeuw uit tot een 
complete commerciële bedrijfstak, die er naar 
streefde zoveel mogelijk winst te maken uit het 
buitmaken van buitenlandse (koopvaardij)schepen. 
Dit vooruitzicht moet ook Willem Melcknap gelokt 
hebben, al zal hij waarschijnlijk niet geheel voor 
eigen risico op 'kruistocht' zijn gegaan, zoals de reis 
van een kaper genoemd werd. Het was gebruikelijk 
dat kaperondernemingen gefinancierd werden door 
verschillende particulieren, de zogenaamde reders. 

Dit konden kooplieden zijn of kapiteins, maar 
vaak ook lokale bestuurders en bewindhebbers 
van de VOC en WIC. Om hun risico te spreiden , 
bezaten zij vaak 'parten' (aandelen) in verschillende 
kaperondernemingen. 
De reders kozen uit hun midden een zaakbehartiger, 
de boekhouder, die verantwoordelijk was voor het 
financiële beheer, de uitrusting en bevoorrading 
van het schip en het werven van de bemanning. 
Vooral fregatten en fluitschepen waren gewild als 
kaperschip. 
De boekhouder vroeg ook de 'commissiebrief' aan, 
die in Hoorn werd uitgereikt door de Admiraliteit 
van het Noorderkwartier en stelde de instructie 
voor de kapitein op. 
Hierin stond in welk gebied de kaper diende te 
opereren en van welke vijandelijke landen de 
schepen 'legaal' mochten worden geroofd. 
Willem Melcknap's 'kruistocht' was zo succesvol 
dat er weldra alleen al uit Hoorn zeven of acht 
andere kaperschepen op uitgingen. Velius noteert 
dat ze met kostbare buit terugkeerden; suiker, zijde 
en andere kostbare waar. 
De verdeling van de buit was aan strenge. regels 
gebonden om misbruik tegen te gaan. 
Eenmaal terug in de haven werd de buit op de 
kade gezet. Een door de Staten-Generaal benoemde 
ambtenaar, de advocaat-fiscaal , die aan boord al 
een inventaris van de lading had gemaakt, zag 
nauwlettend toe op het lossen van de lading, 
die in de pakhuizen van de Admiraliteit werd 
opgeslagen. 
Daarna besliste een speciaal daarvoor ingestelde 
kamer van de Admiraliteit of een genomen schip tot 
'een goede prijs' verklaard kon worden. 
Dit hield in dat de verovering van een schip 
rechtsgeldig was. Voor deze rechtspraak trok de 
Admiraliteit van het Noorderkwartier maar liefst 
drie dagen per week uit, hetgeen wellicht een 
indicatie is over de omvang van de kaapvaart. 
Was de buit 'een goede prijs' dan werd die in het 
openbaar geveild. 
Maar liefst tien procent van de opbrengst was 
voor de Stadhouder. Vijf procent ging naar de 
ambtenaren van de Admiraliteit en de pakhuis- en 
veilingmeesters. 
Ook de armenbus en het gasthuis profiteerden mee 
van deze 'rantsoenpenningen'. 
Na aftrek van de presentiegelden voor de heren van 
de Admiraliteit (1 %) ontvingen de kapitein en zijn 
bemanning hun 'buitgeld'. 
De rest (vaak aanzienlijke bedragen) werd als 
dividend uitgekeerd aan de reders. 



PARTIJTJE MEE 

Vijandelijke kapers 
Willem Melcknap en de andere Hoornse kapers 
brachten de stad aanzienlijke winsten. Ze stonden 
hoog in aanzien en het is dan ook niet vreemd 
dat een zijstraat van de Italiaanse Zeedijk, de 
Melknapsteeg, naar de Hoornse kaperkapitein 
vernoemd werd. 
Toch bracht de kaapvaart niet allen voordeel. Velius 
merkte op dat de bemanningen er nauwelijks 
beter van werden : " ... de meesten verspilden wat 
ze wonnen even snel. En het ergste was nog dat 
de gewone man daardoor zo verwilderde, dat er 
nauwelijks huis met hem te houden viel. Velen 
beroofden zowel vrienden als vijanden, deden 
degenen die ze in handen kregen veel ellende en 
overlast aan en brachten het land, dat de geroofde 
goederen voor hen betalen moest, in moeilijkheden 
en schulden". 
Maar ook andere landen zaten niet stil. Met name 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw had de 
handels- en vissersvloot aanzienlijk te lijden van 
vijandelijke kapers. Vooral de Duinkerker kapers, 
die met toestemming van de Spanjaarden op 
de Nederlandse koopvaardijvloot aasden, waren 
een grote plaag. "De Duinkerkers, Biscayers en 
Algerijnen roofden en plunderden op zee alles wat 
ze tegenkwamen." noteerde Velius in zijn kroniek 
bij hetjaar 1619. 
Het was de taak van de Admiraliteiten om de handels
en vissersvloot zo goed mogelijk te beschermen. 
Oorlogsschepen van de Admiraliteit van het 
Noorderkwartier deden mee aan verschillende 
expedities tegen de Duinkerker kapers. Ook kapitein 
Willem Melcknap, in dienst bij de Admiraliteit, 
was in de jaren 1620 actief tegen de Duinkerkers. 
Erg succesvol waren de expedities niet, zelfs een 
blokkade van de haven kon de kapers niet stoppen. 
Pas tegen 1646, toen de Fransen te hulp schoten 
slaagde de Republiek er in voor korte tijd een einde 
te maken aan de Duinkerker kaapvaart. Tegen 
dië tijd was het zwaartepunt van de Nederlandse 
kaapvaart al verplaatst van Holland naar Zeeland. 

Dirkie de Veenboer 
Begin zeventiende eeuw werden er in Hoorn ook 
kaperschepen uitgerust die de opdracht meekregen 
om zoveel mogelijk schepen van de Duinkerker 
kapers buit te maken. Kapers tegen kapers dus. 
Dirkie de Veenboer was kapitein op één van deze 
schepen. Omdat deze onderneming hem te weinig 
opleverde, hield hij het kapen na een paar jaar 
voor gezien. Hij besloot voor zichzelf te gaan roven. 
Een grote stap in die tijd, want zowel wettelijk als 

sociaal was het onderscheid tussen kaperij en een 
piraterij enorm. Kapers stonden in aanzien, piraten 
waren 'outcasts' en vogelvrijverklaarden. Kaperij 
was legaal, op piraterij stond de doodstraf. 
Dit weerhield De Veenboer er niet van zich rond 
1607 aan te sluiten bij 'kapitein Duivel', de bijnaam 
van de Hollandse piraat Simon de Danser. 
Hij was één van de vele Nederlandse kapiteins die 
als Barbarijs kaper actief waren en de handel op 
de Middellandse Zee en de Atlantische route naar 
Azië rond Kaap de Goede Hoop onveilig maakten. 
Simon De Danser leerde de Barbarij se piraten, die 
de havens van Algiers, Tunis en Salè als uitvalsbasis 
hadden, zeilen met vierkant getuigde schepen, in 
plaats van de arbeidsintensieve galeien , waardoor 
zij veel gevaarlijker en effectiever werden. 
Dirkie de Veenboer had al snel een eigen 
piratenschip. Hij koos voor Algiers als thuishaven 
en sloot een overeenkomst met de Pasha. In ruil 
voor een deel van de buit ontving hij bescherming, 
onderdak, voedsel en water voor zijn bemanning. 
In 1609 werd hij renegaat, dat wil zeggen dat hij 
zich tot de Islam bekeerde. Dit leverde hem de 
positie van Groot-Admiraal van de Turkse vloot op 
en hij kreeg de naam Soleyman Reis. 

Christenslaven 
De Barbarijse piraten vormden een constant 
gevaar voor de Hollandse koopvaardijvloot in de 
zeventiende eeuw. Velius vermeldt dat alleen al 
in het jaar 1620 zo'n 40 schepen uit Hoorn door 
hen buit werden gemaakt, een schade van een 

"De Zeeslag der Nordt 

Hollanders tegens de 

graaf van Bossu" 
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'groot aantal tonnen goud'. Over het lot van de 
bemanningen noteerde hij : "De scheepslui werden 
voor een deel aan land gebracht en die waren 
het beste af, want de meeste anderen werden als 
slaaf meegenomen en verkocht." Deze handel 
in christenslaven was een belangrijke bron van 
inkomsten voor de Barbarijse piraten. Hoezeer de 
slavenhandel de Hoornse samenleving raakte , blijkt 
uit een brief van het stadsbestuur aan de Staten-

Generaal uit 1629. Daarin vragen de burgemeesters 
om aandacht voor een rekest van een groot aantal 
vrouwen uit het Noorderkwartier, die de regering 
smeken werk te maken van de Vfïjlating van hun 
echtgenoten, broers en zonen die in Algiers en 
Tunis gevangen zitten. 
Over het lot van deze christenslaven weten we wat 

meer dankzij de aantekeningen van jan Cornelisz. 
Dekker uit Zwaag. In 1715 werd zijn schip De 
Kroonvogel door Barbarijse piraten overvallen. 
Dekker kwam als slaaf in dienst bij de zoon van de 
sultan van Marokko, die hem dwong moslim te 
worden. Dekker gaf echter niet toe en desondanks 
schopte hij het van huisslaaf tot magazijnmeester. 
In 1733 was hij de enige van zijn schip die nog 
vastzat. Sommige waren toen al overleden. Anderen 
zoals de kapitein waren vrijgekocht. In sommige 
plaatsen werden hiervoor speciale slavenkassen 
opgericht, of werden collectes gehouden. Dekker, 
die uit een broodarme familie kwam, miste het 
geld en de contacten. Terwijl de meeste slaven al 
na drie, vier jaar vrijkwamen, kon hij pas in 17 4 3 
terug naar huis . 

Een fataal Hporns onderpnsj~ 

Van Dirkie de Veenboer is bekend dat hij Hollandse 
schepen en bemanningen zo veel mogelijk met rust 
liet. Spaanse schepen daarentegen werden ongeacht 
aantal en sterkte aangevallen. 
De bemanningen werd de 'voeten gespoeld', dat wil 
zeggen in koelen bloede overboord gesmeten. In 
1617 liet hij zijn Hoornse hart spreken en kocht hij 
op de slavenmarkt de bekende Hoornse schipper 
Willem I]sbrantsz. Bontekoe en zijn jongere broer 
voor 750 zilverstukken vrij en liet ze terug naar 
huis gaan. De Veenboer hoopte zo de deur naar een 
pardon en op terugkeer naar Hoorn op een kier te 
kunnen houden. 
Zijn ruimhartige houding tegenover de Hollanders 
werd hem door de machthebbers niet in dank 
afgenomen en hij raakte ztjn positie als admiraal 
kwijt. Hierna pakte hij zijn piratenbestaan weer 
op. Hoe het met De Veenboer afliep weten we 
dankzij het journaal van de Hoornse kapitein David 
Pietersz. de Vries. 
Zijn schip maakte deel uit van een vloot van zeven 
handelsschepen die in oktober 1620 voor de 
kust van Cartagena in gevecht raakte met de acht 
schepen tellende vloot van de piratenadmiraal. 
Volgens overlevering was De Veenboer op weg naar 
Amsterdam, waar hij hoopte op een pardon van de 
Staten-Generaal. 
Na enkele manhaftige woorden van vice-admiraal 
David de Vries "Trek het zwaard, smeert die 
piraten de ribben, slaat ze om de oren", ontstond 
een gevecht op leven en dood. De Vries zelf raakte 
in gevecht met het schip van de vice-admiraal van 
de piraten, dat vreemd genoeg de Hoornse vlag 
voerde. Het bleek een schip uit Hoorn te zijn, dat 
ooit door de piraten veroverd was. 
De slag liep niet goed af voor De Veenboer. De Vries 
: "Tegen vier uur zag ik o=e admiraal branden. 
Later hoorde ik dat er maar 7 van de 40 man 
het leven afbrachten. Ook vernam ik toen dat 
mijn kleine kameraad die voor mijn boeg lag (de 
fluit van schipper Pauwels, eveneens uit Hoorn) 
een zeer gelukkig schot loste op de admiraal der 
Algerijnen. De kogel doodde een piraat en rukte 
admiraal Veenboer een been af. Hij was de bekende 
Hollandse 'reynegaet'." 
Dirkie de Veenboer, kaper en piraat uit Hoorn, die 
het naar zeeroversnormen zo goed voor had met 
zijn stads- en landgenoten, stierf nog diezelfde 
dag, 10 oktober 1620. Uitgerekend een schot uit 
een Hoorns kanon afgevuurd vanaf een Hoornse 
fluit werd hem fataal. Het kon verkeren in de 
zeventiende eeuwse zeeroverij . 



VELIUS IN PADUA 

RITA LODDE· ÎOLENAAR 

In 1593 reisde Theodorus Velius na zijn studie 
medicijnen in Leiden in de periode 1587-1593 voor 
zijn promotie naar Padua. De studietijd daar heeft 
bijna een jaar geduurd. Hij heeft daar de universiteit 
en de Hortus botanicus bezocht. 
In 2008 hebben .mijn man en ik in Padua gekeken 
naar wat hij daar heeft gezien en we hebben met 
hulp van de vriendelijke dottore Francesco gezocht 
naar een bewijs van zijn inschrijving en promotie 
aan de universiteit daar. 

Studeren in het buitenland 
In tijden dat er nog maar weinig universiteiten 
waren, gingen studenten vaak naar buitenlandse 
universiteiten. 
Vanaf de l 6e eeuw hebben deze hogescholen ook 
een religieuze kleur, waardoor men gedwongen 
werd soms ver van huis te gaan studeren, maar 
ook de faam van een bepaalde instelling kon ertoe 
leiden om juist daarheen te gaan. 
Veel vorsten vaardigden vanaf de l 6de eeuw 
verboden uit op deze peregrinatie ( reis in den 
vreemde, hier vanwege de studie) om de eigen 
instellingen van hoger onderwijs tegen leegloop te 
beschermen. 
Na de stichting van de universiteit van Leiden in 
1575, was men in de Noordelijke Nederlanden 
niet meer uitsluitend aangewezen op buitenlandse 
universiteiten zoals Leuven of Keulen. 
De belangstelling voor (het afronden van) een studie 
in het buitenland nam echter niet af, maar zelis toe 
en was vooral gericht op Frankrijk en Italië. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat Velius en zijn 
medestudenten zijn gestimuleerd door hun 
hoogleraren in Leiden, die zelf ook in Padua 
of elders in Italië hadden gestudeerd en waren 
gepromoveerd. 
In de tijd dat Velius in Leiden kwam, was het 
nog een universiteit in opbouw, waar zich diverse 
misstanden voordeden. Het aantal inschrijvingen 
voor de medische studie bedroeg nog geen vijf per 
jaar. 
In 1587 is de senaat met voorstellen tot verbetering 
gekomen. Justus Lipsius ( 1547-1606) humanist, 
filoloog en historiograaf uit de Zuidelijke 
Nederlanden, leermeester van de jonge prins 
Maurits, heeft zich met de uitvoering daarvan 
belast. 
Voor de medicijnen vond Lipsius twee hoogleraren 
voldoende. Wel stelde hij voor de anatomie op te 
nemen in het curriculum. Op 24 april 1587 hadden 

ze de eerste hoogleraar geneeskL~nde, Gerardus 
Bontil,ls (1536-1599) al meegedeeld, dat hij vijftig 
gulden meer per jaar zou krijgen als hij door zou 
gaan met zijn onverplichte lessen in anatomie en 
kruidkunde. En op 9 februari 1589 benoemden ze 
Petrus PaviQs op proef voor diezelfde vakken. 
Deze Pieter Pauw (1564-1617) studeerde van 1581 
tot 1584 medicijrien te Leiden. 
Maar daar kon hij zijn hartstocht voor de anatomie 
niet kwijt. In Parijs, Rostock en Padua lukte dat 
wel en met een doctorstitel en voor die tijd zeer 
geavanceerde anatomische en botanische kennis 

keerde hij in 1588 naar Holland terug. 
Hij werd op proef aangesteld met het argument dat 
het aantal studenten in de medicijnen groter was 
dan te Leuven in haar bloeitijd. 
Als curatoren gevraagd hadden hoeveel er toen 
in Leuven . waren, hadden zij vernomen dat het 
om dertien studenten ging. De leermeesters van 
Velius en zijn medestudenten van de medische 
faculteit Leiden waren de eerste professoren van 
deze faculteit te weten Gerard Bontius, Johannes 
Heurnius, en Petrus Pavius, die allen in Italië 
hadden gestudeerd. 
Vooral de laatste heeft het anatomisch onderwijs 
bevorderd door onderwijs aan het ziekbed en 
secties. In 1591 gebruikte hij een skelet dat hij zelf 
in Hoorn had opgehaald. Hij was de oprichter van 
het anatomisch theater in Leiden. 

De kaart van Padua 

uit 1627 is van 

Jodocus Hondius 
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De reis 
De heenreis startte volgens een van zijn 
nakomelingen, te weten Petrus Lambertus Velius, 
op 2 september 1593 en op 26 oktober heeft Velius 
zich in Padua ingeschreven. 
De terugreis is tussen 10 september en 22 oktober 
1594 afgelegd. De afstand Hoorn-Padua bedraagt 
ongeveer 1350 km. De heenreis duurde max. 54 
dagen en de terugreis 42 dagen. Dat betekent dat 
Velius en zijn reisgenoten gemiddeld zo'n 25 à 

35 km per dag hebben afgelegd. Hoe zij precies 
hebben gereisd, te voet, te paard of per rijtuig is 
niet bekend, noch welke route zij hebben gevolgd. 
Volgens Geyl is hij via Duitsland teruggekeerd. Het 
is zeer aannemelijk dat studenten in die periode 
samen reisden. De weg was immers niet zonder 
gevaar, omdat er in diverse gebieden strijd werd 
gevoerd en deze streken niet altijd te vermijden 
waren. 

De reisgenoten van Velius zijn hoogstwaarschijnlijk 
degenen, die zich tegelijk met hem in Padua 
hebben ingeschreven. Antonius Jacobus Bruno uit 
Hoorn, Johannes Bontius uit Leiden schreven zich 
twee dagen later in. Cornelis Cnotterus uit Leiden 
schreef zich op 28 november in. 

Bij aankomst in Padua hebben Velius en zijn 
reisgenoten het eerst de ommuurde stad met haar 
vele poorten gezien. (foto 1) 

Inschrijving 
De inschrijving van Velius op 26 oktober 1593 is 
te vinden in het boek Matrii della Universita delle 
Nazione Germanica de 1553 al 1668 op pag. 47. 
In de transscriptie staat hij genoteerd onder nummer 
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799. (foto 2) 
"Ik, Theodorus Velius, zoon van Volcardus, uit 
Hoorn, heb mijn naam ingeschreven in het register 
van de roemruchte Natio Germanica en wat in 
overeenstemming met de gewoonte overhandigd 
moest worden, heb ik gegeven in het jaar 1593 op 
26 oktober". 
(latere toevoeging: "doctor. Hij heeft op zeer 
succesvolle wijze het ambt van arts bekleed in zijn 
geboortestad)". 
Daaronder staat: 
"Ik , Antonius Jacobus Bruno uit Hoorn, heb mijn 
naam ingeschreven in het register van de Natio 
Germanica op de vierde dag voor 1november1593 
(= 28 oktober) en ik heb een halve kroon neergeteld 
(latere toevoeging: doctor. Hij is arts geweest in zijn 
geboorteplaats)". 
Hoe de latere toevoegingen tot stand zijn gekomen, 
is mij niet bekend. Er moet later gecorrespondeerd 
zijn of via volgende studentengeneraties iets zijn 
doorgegeven. Blijkbaar hechtte men waarde aan 
gegevens over alumni. 

Studiegenoten uit Leiden in Padua 
Ook van Antonius Jacobus Bruno wordt vermeld, 
dat hij in zijn vaderstad als arts werkzaam is 
geweest. Er is echter niets over hem te vinden 
bij Velius of bij Steendijk en het is dan ook 
zeer waarschijnlijk, dat hij ntet in Hoorn is 
teruggekeerd. Wel staat bij de · ondertekenaars 
van een verzoekschrift van 1618 aan de " E. E. 
Wyse, seer voorsienighe HH. Borgemeesteren ende 
Regierders der steede Amsterdam" over het misbruik 
en het verzoek voorzieningen te verbeteren en "een 
medicinalen Cruythoff' te laten aanleggen, de naam 
van Antonius Bruno bij de lijst van de medici. 
Overigens: de Hortus in Amsterdam is in 1638 
door het stadsbestuur aangelegd. 
Johannes Bontius uit Leiden, mogelijk familie van 
de hoogleraar Gerard Bontius, is arts en lid van de 
vroedschap geworden in Rotterdam waar hij op.25 
april 1632 is begraven. 

In het boek van de Natio Germanica treffen we ook 
de naam van Albert Verlanius aan. Hij is blijkens 
zijn inschrijving "zoon van Manardus, kleinzoon 
van Hadrianus Junius via diens dochter, heeft in 
dit register van het roemruchte Natio Germanica -
waarin behalve de andere beroemde mannen ook 



de inschrijvingen te lezen zijn van de uitmuntende 
dokter Petrus Hogerbeets, mijn oom, Cornelius 
Vigius, een verwant van mij, Theodorus Velius, 
Antonius Bruno, Martinus Costerus, uitmuntende 
artsen, bijzondere vrienden, allen stadgenoten -
zeer gaarne zijn naam neergeschreven en aan de 
verplichtingen voldaan op 1 november 1600 (zes 
ponden) (latere toevoeging: hij oefent het vak van 
arts uit in zijn vaderstad.)" 
Hij heeft volgens deze vermelding zijn beroep als 
arts in zijn vaderstad uitgeoefend. Steendijk echter 

Foto 3 

meldt, dat hij niet heeft gepraktiseerd, maar zich 
aan de studie heeft gewijd " ... als zijnde zijn enige 
vermaeken". Zij ontleent dat aan Velius' Kroniek. 
Hij is jong overleden op 28-jarige leeftijd in 1606. 
Onder de ingeschrevenen bij de Natio Germanica 
hebben we nog een andere bekende Horinees 
gevonden. (foto·3) "Ik, Petrus Hogerbeets uit Hoorn 
in Holland, heb in het jaar 1563 op 27 mei een 
halve kroon betaald". (latere toevoeging: "doctor. 
Arts in de stad Hoorn. Voor hem, toen hij in zijn 
vaderstad was gestorven, tot verdriet van zowel 
de lagere en de middenstand, maar vooral van 
de hoogste stand en nadat hij op zeer succesvolle 
wijze het beroep van arts had uitgeoefend, hebben 
het stadsbestuur en de bevolking van Hoorn een 
uitzonderlijk mooi grafmonument laten oprichten, 
12 september 1599)". 

De aantekening van de promotie van Hoogerbeets 
is te vinden in een voetnoot: "alleen de rubriek 
is overgeleverd, ingevoegd tussen een document 
van 17 september en één van 1 oktober 1566". 
De notitie "gepromoveerd op dit tijdstip doctor 
Petrus Hogerbetius uit Hoorn" is bevestigd i.n de 
Handelingen betreffende de Nazione Germanica 
artista, deel l , blz. 57. 

Er zijn vele studenten in de 16de en l 7de eeuw 
vanuit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
aan de medische faculteit van Padua gaan studeren. 
Poelhekke heeft in 1961 het aantal studenten 
berekend en komt voor de periode waarin ook 
Velius naar Padua ging, dat wil zeggen 1553-1599, 
tot 55 studenten uit het gebied van de Zeven 
Provinciën. Dat betekent gemiddeld zeker één 
student per jaar. Het is niet onwaarschijnlijk, dat 
in het laatste kwart van de l 6de eeuw het aantal is 
toegenomen. 

Niet Bologna maar Padua 
De universiteit van Bologna, gesticht in 1088, wordt 
als de bakermat van de Europese universitaire cultuur 
beschouwd. De universiteit van Padua werd in het 
begin van de 13de eeuw opgericht door professoren 
en studenten van de universiteit van Bologna. In 
de middeleeuwen bestonden universiteiten bij de 
gratie van de paus of de keizer. Zij bemoeiden zich 
met wat wel en niet in universiteiten kon worden 
gezegd. De oprichters van de universiteit van 
Padua voelden zich daardoor in hun academische 
vrijheid beknot en stichtten een tegenuniversiteit. 
En juist daar, omdat vanaf de 12de eeuw Padua 
een libero commune, een vrije stad was, waar 
gezegd kon worden wat gezegd moest worden, 
zonder bemoeienis van bovenaf. De universiteit van 
Padua is de eerste universiteit die niet ex privilegio 
ontstond en onafhankelijk was in haar denken en 
doen en daarmee een bakermat van het humanisme 
en academische vrijheid. Deze sfeer van vrijheid 
van denken is niet zonder betekenis geweest. Veel 
grote geleerden hebben aan de universiteit van 
Padua gedoceerd. Copernicus bijvoorbeeld en ook 
Galileo, die een groot aanhanger was van de ideeën 
van Copernicus. Galileo ontwikkelde in Padua 
zijn telescoop en ontdekte daarmee de planeet 
Jupiter. Voorts werkte William Harvey enige tijd in 
Padua. Deze stichter van het medisch onderwijs in 
Engeland bestudeerde in het anatomisch theater van 
Padua de bloedsomloop. Ongehinderd konden deze 
geleerden aan de universiteit van Padua wetenschap 
bedrijven. De zinspreuk van de universiteit is 
Universa Universis Patavina Libertas (Vrijheid van 
Padua geheel en voor een ieder). 

De universiteit 
In de vroegmoderne tijd stond Padua onder het 
bestuur van de Serenissima Republica di Venezia. 
Deze oefende ook invloed uit op de gang van 
zaken binnen de universiteit. In het begin van 
de 16de eeuw was de universiteit het strijdtoneel 
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van verschillende machtscentra zonder dat een 
duidelijke hiërarchie werd bestendigd. 
De universiteit en de burgerlijke overheid (met . 
name de Raad van Edelen) konden interveniëren 
bij de benoeming van hoogleraren evenals de 
Venetiaanse overheid. Overigens beoordeelden de 
studenten jaarltjks de hoogleraren. Later is de 
invloed van de studenten enigszins ingeperkt. 
Voor Venetië was de universiteit niet alleen 
een politiek instrument, maar vooral voor de 
buitenwereld een toonbeeld van cultureel prestige. 
Evenals te Bologna was in Padua het academisch 
onderwijs gesplitst in twee volstrekt gescheiden 
studierichtingen. Enerzijds de juridische, anderzijds 
die der zgn 'Artista' , waartoe de theologie, 
wijsbegeerte en ook de geneeskunde behoorden. 
De studentengemeenschap te Padua, die grote 
invloed had op de organisatie van de universiteit, 
werd de Universitas Scholarium genoemd, terwijl 
de docenten zich aanéén hadden gesloten tot het 
zgn Collegium Doctorum (of Magistrorum). 
Binnen deze Universitas Scholarium waren de 
studenten, die afkomstig waren uit eenzelfde 
landstreek aanééngesloten tot zgn Naties. Zo 
bestond er een Natio Anglica voor de Engelse 
studenten; tot de Natio Germanica behoorden alle 
Duits sprekenden, met inbegrip van de Nederlandse 
en Vlaamse studenten. 
Was er vóór 1553 een Natio Germanica voor beide 
(sub)-universiteiten, daarna splitste de Natio zich 
in tweeën en ontstond er één voor de juridische 

studentengroep en één voor de Artista: de Natio 
Germanica Artistarum, waarin ook de medische 
st~denten afkomstig uit de Nederlanden een plaats 
vonden. 
Elke natie koos een consiliarius (raadsheer) en 
één of meerdere procuratores (functionarissen, 
administrateurs), terwijl de gezamenlijke consiliarii 
(raadslieden) van alle naties de rector aanwezen, 
die gedurende twee jaar in functie bleef. De rector 
universitatis was een student en in feite het hoofd 
van de 'faculteit'. Elke natie had een eigen vaste 
geneesheer en wist zich door juristen gesteund, 
die in geval van onenigheden, rechterlijke bijstand 
verleenden aan de leden van. de Natie. 
Het academische jaar te Padua duurde, althans voor 
de studenten in de geneeskunde van 18 oktober 
tot 15 augustus. De nieuwe consiliarius werd op 
1 augustus gekozen. Het medisch academisch jaar 
werd geopend met een oracle en werd gesloten 
op het feest der Assumptie, 15 augustus, Maria 
Hemelvaart. 
Velius heeft zich een week na de opening van 
het academisch jaar ingeschreven. Is hij te laat 
aangekomen en had de reis langer geduurd 
dan gepland of heeft hij zich niet meteen 
ingeschreven? 

Het universiteitsgebouw 
Het Palazzo del Bo, een groep van gebouwen, die 
tussen 1542 en 1601 verrees, is de hoofdzetel van de 
in 1222 gestichte universiteit. Bijzonder interessant 
zijn het Oude Binnenhof (midden 16de eeuw) 
van Andrea Moroni, de Zaal van Veertig met het 
spreekgestoelte van Galilei, die van 1592 tot 1610 
in Padua doceerde, de Aula Magna vol wapens en 
decoraties en het beroemde Anatomische Theater 
van G. Fabrici d'Accquapendente. 
Voor de vrouwelijke lezers zij speciaal gemeld dat 
bij de trap aan de grote binnenplaats een beeld 
staat van Elenora Lucrezia Piscopia, die in 1678 als 
eerste vrouw ter wereld afstudeerde in de filosofie. 
(foto 4) 
Op de zaterdagmorgen eind september, waarop 
we het universiteitsgebouw bezochten, troffen we 
in één van de hoeken van de grote vierkante 
binnenplaats bij een openstaande deur enkele 
studenten aan. Toen we voorzichtig naar binnen 
keken, zagen we een collegezaal vol studenten en 
op een podium voorin de zaal zat aan een kleine 
tafel een student en iemand die kennelijk de 
docent was. De studenten vertelden dat dit een 
openbaar tentamen was. Er werd door de docent 
en student zacht gesproken en naar ons idee 



konden de andere studenten in de zaal de vragen 
en antwoorden niet horen. Dat was gebruikelijk 
volgens de studenten, die ons informeerden. De 
zin van openbare tentamens in de moderne tijd 
is ons echter niet duidelijk geworden. Door het 
indrukwekkende gebouw en het zeer gedateerde 
meubilair leek wel of de sfeer uit de tijd van Velius 
daar nog was blijven hangen. 

Het theatro anatomico 
De . universiteit van Padua stond in die tijd 
bekend om de kwaliteit van het onderwijs in de 
ontleedkunde. Toen Velius in Padua studeerde, 
was Fabricius d'Acquapendente (1537-1619) daar 
hoogleraar. Vóór die tijd hadden Gabriele Fallopius 
tot 1562 en Vesalius tot 1564 daar gedoceerd. 
Alle drie deden hun anatomische snijwerk in een 
anatomisch theater. 

Foto 5 

Dat gebeurde om voor de hand liggende redenen 
in de koudere maanden van het jaar. Omdat ze 
hun anatomische werk maar een deel van het jaar 
konden uitvoeren, werkten Vesalius en Fallopius in 
een houten samenstel van ringen, banken en een 
ontleedtafel die ze na gedane arbeid weer konden 
ontmantelen en opbergen. Een voorbeeld daarvan 
is te zien op het titelblad van Vesalius beroemdste 
werk De humani. corporis fabrica libri septem, waar 
het podium is uitgeklapt op de binnenplaats van de 
universiteit van Padua. 
Toch was er kennelijk behoefte aan een vast 
theater, mogelijk om de groeiende belangstelling 
van studenten te kunnen opvangen. De vaste 
constructie in Padua dateert van 1594 en kwam 
onder Fabricius tot stand. Het bevindt zich op de 
twee bovenste verdiepingen aan de noordwestkant 
van het Palazzo del Bo. 
Velius heeft, toen hij een paar maanden in Padua 
was, de feestelijke opening meegemaakt. Op 16 

januari 1594 werd het anatomietheater ingehuldigd. 
De kroniekschrijver van de Natio Germanica schreef 
trots dat bijna iedereen in de stad zich haastte om 
deel te nemen aan de festiviteiten. We weten echter 
dat de enorme houten constructie slechts plaats 
bood aan ca. 200 mensen en dat derhalve kan 
worden aangenomen dat op die dag slechts weinig 
gewone Paduanen de unieke kans kregen om de 
heilige, exclusieve, academische ruimten van dit 
unieke anatomietheater te betreden. (foto 5) 

In de l 6de en 17 de eeuw werd er vaak muziek 
uitgevoerd in het Theatro Anatomico. De schrijver 
van de Natio Germanicus vertelt dat deze muziek 
werd gebruikt om de studenten rustig te houden, 
terwijl ze op de docent wachtten en om een 
ontspannen sfeer te scheppen in de pauzes tijdens 
een praktische les. 

Het theater is tot 1872 in gebruik geweest. Niet 
dat het echt tegen valt, maar het theatro is , als je 
beneden bij de snijtafel staat minder omvangrijk, 
laat ik zeggen compacter dan de foto 's suggereren. 
Helaas mag je de gaanderijen niet betreden. 
In een grote muziekwinkel hebben we cd's gekocht 
met muziek uit de periode rond 1600. Wij willen 
graag geloven dat dit de toen populaire deuntjes 
waren, waar de studenten van hielden en die bij het 
Theatro Anatomico werden gespeeld. 

De Hortus 
In 1545 werd de Orto botanico 
di Padova gesticht. De oudste aan 
een universiteit gelieerde botanische 
tuin, die nog steeds op zijn originele 
locatie gehuisvest is. De 'Orto dei 
Semplici' (tuin met medicinale 
planten) van de medische faculteit , 
bevat een grote verzameling zeldzame 
planten, de oude bibliotheek en 
de botanische verzameling van de 
universiteit.Toen Velius in Padua 
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kwam, was kort daarvoor het boekje 
over de Hortus met een inventaris van de planten 
verschenen. (foto 6) De oudste en bekendste boom 
in de Hortus is de zogenaamde Goethe-palm. 
Deze is in 1585 geplant en Velius moet de toen 
bijna tien jaar oude palm hebben gezien.( foto 7) 

Behalve de Universiteit en de Hortus zal Velius 
waarschijnlijk ook een bezoek hebben gebracht 
aan de bezienswaardigheden van de stad, zoals 
de basiliek van de heilige Antonius die uit 1232 
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stamt. Hij is er in ieder geval vaak langs gelopen 
op weg naar de Hortus. Ook de fresco's van 
Giotto in de Scrovegnikapel hebben wellicht zoveel 
aantrekkingskracht gehad, dat hij toch een Roomse 
kapel is binnengegaan. 
Misschien heeft hij net als wij een bezoek gebracht 
aan een dorp in de buurt: het nog geheel ommuurde 
Montagnana, voor het bijwonen van een palio 
(traditionele paardenrace), hoewel die kort voor 
zijn terugreis plaatsvond. 
Hoe Velius in Padua heeft gewoond, is niet bekend. 
Het is mogelijk dat studenten bij docenten in huis 
leefden, maar wonen bij een hospita gebeurde in 
ieder geval ook. Dat blijkt uit het feit dat de Natio 
Germanica in 1605 een brief schrijft aan Aelius 
Everardus Vorstius , die dan hoogleraar in Leiden 
is, maar in Padua schulden bij zijn hospita Isabella 
Columbina heeft nagelaten. 
Over de reis naar Rome die Velius in maart 1594 
ondernam, nog even 500 km heen en terug, is 
verder niets bekend. 

De promotie 
Van de promotie zelf hebben we de originele 
aantekening nog niet gevonden. Deze is namelijk 
niet in de annalen van de universiteit te vinden. 
Hoewel Padua een vrije stad was, hadden de 
overheid en de kerk grote invloed op de universiteit. 
De promovendi moesten een geloofseed afleggen. 
Aangezien Velius niet rooms was, heeft hij dat niet 
gedaan. Voor niet-katholieken was er een andere 
mogelijkheid om te promoveren, namelijk bij 
de paltsgraven. De Oostenrijkse doctor Joachim 
Alramer, overleden op 10 februari 1597, was als 
arts verbonden aan de artista-afdeling van de 
universiteit. Hij was als comes palatinus (paltsgraaO 
gerechtigd de doctorsgraad te verlenen met name 

aan degenen, die de eed niet wilden afleggen. 
Velius is bij hem gepromoveerd. De aantekening 
van de promotie zit niet in de archieven van de 
universiteit, maar in notariële archieven, die slecht 
toegankelijk zijn . 
Dat hij is gepromoveerd, blijkt uit de aantekening 
bij zijn inschrijving en uit de aantekening over het 
geschenk dat hij aan de universiteit heeft gegeven. 

Het geschenk 
Bij zijn afscheid van de universiteit heeft Velius 
een boek geschonken. Het betreft het boek 
Definitionibus Gorraei. Het is volgens de doctor 
van het Historisch Instituut van de Universiteit van 
Padua, die ons zeer vriendelijk en welwillend de 
weg in de boeken heeft gewezen, niet waarschijnlijk 
dat dit geschenk nog aanwezig is. 
De auteur isjoannis Gorraeus. Hij heeft geleefd van 
1505 tot 1577 en was hoogleraar in Parijs. 
Het was in die tijd nog een vrij recent verschenen 
boek. Mogelijk was het toen nog niet aanwezig in 
de bibliotheek van Padua. Het is gedurende eeuwen 
een zeer bekend en belangwekkend werk geweest , 
dat wijd is verbreid en andere auteurs tot voorbeeld 
heeft gediend. 
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In de nomenclator van de universiteitsbibliotheek 
van Leiden uit 1595 staat het boek vermeld. 
Het boek, dat in de universiteitsbibliotheek in 1595 
aanwezig is, is in 1578 uitgegeven in Frankfurt. In 
1564 is al een uitgave in Parijs verschenen. Welke 
uitgave Velius heeft geschonken, is in Padua niet 
genoteerd. 

Er blijven nog diverse zaken na te zoeken, zoals de 
inschrijving van de promotie van Velius en in de 
bibliotheek van de univèrsiteit het geschenk van 
Velius. Een mooi doel voor onze volgende reis. 
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: OOK VOLLEDIG IN KLEUR 

FRANS ZACK 

Op donderdag 22 januari j .l. werd in de Oosterkerk 
de 18e editie van het fotoboek "Hoorn oh ja" 
gepresenteerd . Zoals gebruikelijk werd het eerste 
exemplaar overhandigd aan een persoon of 
vertegenwoordiger van een organisatie waarvan de 
foto op de cover is afgebeeld. Bij deze editie van het 
jaarbóek was dat zelfs een heel gezelschap, en wel 
"Cigarengenietschap Bernardo". 

Evenals in de voorgaande edities is ook nu weer een 
"kroniek van dag tot dag" opgetekend door Koos 
van Bockxmeer. 
De samenstelling van het boekwerk is al vele jaren 
in handen van Hans Rijswijk en Hans Schipper. 
Het bijzondere van deze 18e editie is dat alle foto'.s 
nu in kleur zijn te bewonderen. 
Met ruim 180 foto's geeft dit een kleurrijk overzicht 
van het gebeuren in Hoorn in 2008. Dat men dit 
heeft weten te realiseren werd mogelijk gemaakt 

Nadat Marting Hoiting (links) de eerste exemplaren van "Hoorn oh ja" aan de leden van het Cigarengenietsschap Bernardo 

had overhandigd was het woord aan Xander de Groot. 

Deze kleine club van sigarenrokers en liefhebbers 
werd door de strenge regels het genieten onmogelijk 
gemaakt. Afgelopen jaar werd dan ook van de 
laatste sigaar genoten in het café Charlies aan de 

· Dubbele Buurt. Uitgerust met sigaren namen de 
leden van het genietschap Regnier ten Haag, Jan ten 
Hove, Xander de Groot en Eric Boekhout het eerste 
exemplaar van het boek in ontvangst . 
Dit uit handen van Martin Hoiting, voorzitter van 
de Stichting Hoorn oh ja. 

door de financiële bijdrage van een groot aantal 
sponsors. Sinds 1993 is ook onze vereniging 
medesponsor van het naslagwerk "Hoorn oh ja". 
De prijs van het boek bedraagt € 7. 50 en het is 
o.a. te koop in ons verenigingsgebouw, het Oost 
Indisch Pakhuis. In onze verenigingswinkel zijn 
alle, tot nu toe verschenen edities van "Hoorn oh ja" 
verkrijgbaar voor de totaalprijs van € 60.-. 
Dat is inclusief de nu zojuist versch enen 
2008-uitgave. 
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JAARREKENING 2008 EN BEGROTING 

HENK WOKKE, PENNINGMEESTER 

Vereniging Oud Hoorn 
F.:xploitatie 

Werkelijk 2007 Begroting 2008 Werkelijk 2008 Begroting 2009 
Verenigingsactiviteiten 

Contributies 44.185 42.500 43.309 42.500 
Excursies, cursussen, 0 
lezingen e.d. 700 0 500 

Rente 13.393 12.500 17.858 22.500 
Overige 71.063 4.500 9.886 4.500 

Totaal inkomsten 129.341 59.500 71.053 
Bureau- en oroanisatiekosten 

Secretariaat 9.558 12.500 13.939 12.500 
Lidmaatschappen en contributies 161 400 610 500 
Representatie 3.101 2.000 2.769 2.000 
Verzekeringen 374 500 268 500 
Verqaderkosten 4.472 4.000 2.187 3.500 
Advieskosten __ o 1.000 1.190 1.500 

17.666 20.400 20.963 20.500 
Ledenactiviteiten 

Kwartaalblad 18.306 19.000 15.986 22.000 
Gidsen 1.704 1.000 0 1.500 
Excursies, cursussen, 
Lezingen e.d. 2.108 2.500 1.368 2.500 

Overige __ o 1.000 Q 1.000 

22.118 23.500 17.354 27.000 

Totaal kosten 39.784 43.900 38.317 

89.557 15.600 32.736 
Producties 

Verkoop winkel/producties 9.270 8.500 6.942 

Inkoop winkel/producties 5.779 6.500 7.151 6.500 
Publicaties 0 1.000 0 1.000 
Internet- en beeldbeheer 1.074 1.250 651 1.500 
Tentoonstellingen 0 2.500 0 2.500 
Giften en sponsoring 3.000 4.000 1.205 4.000 

9.853 15.250 9.007 

-583 -6.750 -2.065 
Oost Indisch Pakhuis 

Verbouwing en inrichting 5.484 5.000 5.001 5.000 
Exploitatie 15.595 20.000 18.155 17.500 
Documentatiecentrum/vrijwilligers 3.830 3.000 1.065 3.000 

-24.909 -28.000 -24.221 

Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 jaar -39.116 0 0 

Samenvatting 

Vereniqinqsactiviteiten 89.557 15.600 32.736 ' 22.500 
Producties -583 -6.750 -2.065 - 7.000 
Oost Indisch Pakhuis -24.909 -28.000 -24.221 -25.500 
Hoorn 650 en Oud Hoorn 90 jaar -39.116 __ o __ o __ o 

24.949 -19.150 6.450 

Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad€ 19.150. Gerealiseerd is een overschot van€ 6.450. 
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door: 

• Hogere rente opbrengsten door liquide middelen op 
termijndeposito'.s te plaatsen 

• Lagere secretariaatskosten en vergaderkosten 
• Lagere kosten kwartaalblad (in 2007 waren er kosten 

van jubileumuitgave) 
• Lagere opbrengst verkopen winkel 

70.000 

47.500 

22.500 

8.500 

15.500 

- 7.000 

-25.500 

0 

-10.000 



2009 
Voorgesteld wordt om het resultaat ad € 6.450 ten 
gunste van het eigen vermogen te boeken. 

Voor 2009 wordt een tekort geraamd van€ 10.000. 
Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
exploitatie 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 binnen de begroting gebleven. 
Ook is het totaal binnen de resterende reservering 
gebleven. 

In 2009 zal€ 5.000 geïnvesteerd worden in verbouwing 
en inrichting, waaronder automatisering . 
Vorig jaar is opgemerkt dat de exploitatie van het OIP 
in 2007 gunstig is beïnvloed door een teruggave van 
energiekosten over voorgaande jaren. 

Producties 
De uitgaven waren lager dan het begrote bedrag met 
name doordat de tentoonstellingskosten niet separaat 
gepresenteerd zijn. De inkoop voor de winkel is in lijn met 
de hogere winkelomzet en de gestegen boekenvoorraad . 
De winkelomzet is in tegenstelling tot vorig jaar 
Qubileumjaar) gedaald. 
Het bestuur heeft een globale inventarisatie gemaakt van 
de nog te verkopen boeken. Het voornemen is om in 
2009 hier meer aandacht voor te hebben met als gevolg 
hogere verkopen. 
De kosten voor publicaties zijn grotendeels opgenomen 
in de overige kostencategorieën. 

B&O kosten 
De Bureau- en Organisatiekosten zijn in 2008 op niveau 
van de begroting 2007.In 2008 zijn enkele reclame en 
drukkosten verantwoord die deels betrekkinghaddenophet 
90 jarigjubileum. In het jaar 2007 waren er hogere kosten 
door hogere vergaderkosten (o.a. meer vergadering& 
jubileumjaar) en meer 

gevolg van het jubileumjaar). De lidmaatschappen en 
contributies betreffen o.a. Stichting Monumenten. Kamer 
van Koophandel, Bomenstichting, Ijsselmeervereniging, 
Stichting Koepelkerk, Stichting Vrienden van het 
Westfries Museum, Polderfondsen, Stichting Oosterkerk 
en Hendrick de Keijser 

Ledenactiviteiten 
In 2007 werd de afwijking in de ledenactiviteiten 
veroorzaakt door de extra kosten voor het jubileumuitgave 
van het verenigingsblad. In 2008 hebben we de normale 
kosten voor het verenigingsblad gehad. De kosten voor 
porti zijn niet verbijzonderd. 

Contributies 
Het aantal leden van de vereniging, iets boven de 2000, 
en de contributiegelden zijn licht dalend. 
De contributiegelden zijn desondanks ca. € 809 hoger 
dan geraamd omdat veel leden meer betalen dan de 
minimum contributie. Voor 2009 wordt uitgegaan van 
2.000 leden met tevens de veronderstelling dat ook nu 
weer sommige leden meer betalen dan het minimum. 
De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2000 f 45 per 
jaar. Ook voor 2009 wordt de contributie gehandhaafd 
op€ 20,50 (10 jaar ongewijzigd). 
De gedragslijn is dat de contributie ongewijzigd blijft 
indien de exploitatie van de vereniging bezien over een 
periode van 3 jaar sluitend is . Per 3 jaar zal bekeken 
worden of de contributie op basis van de exploitatie 
aangepast moet worden. 

Overige opbrengsten 
Onder de overige opbrengsten is de beheersvergoeding 
€4.500 opgenomen zijnde 10% van de huuropbrengsten 
die in r~k~.rling wordt gebracht aan de Stichting 

d : ,oom. ~ëtllJ.eerdere zijn de in 2008 
rfdelen. 

·uit renteopbrengsten 
:een spaarrekening, 

rn9si;[g~~~· .. . ,~~~~-
. ~ . , "~ r 1i;.~....,.-~ 

. ~, ;~~~~~:.rri~·~~~
:;;, ~:~}~~~~~~__._. 
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Balans 

Activa 31-12-2007 31-12-2008 Passiva 31-12-2007 31-12-2008 

Rabo ledencertificaten 22.575 22.575 Eigen vermogen 455.719 450.000 

Debiteuren en vooruitbetaald 13.290 15.720 Stimulerings- en promotiefonds 50.000 64.239 

Liquide middelen 510.191 503.178 
Te ontvangen rente 5.000 

Crediteuren 24.246 22.060 
Vooruit ontvangen 16.091 10.174 

546.056 546.473 546.056 546.473 

De Rabo ledencertificaten worden gewaardeerd tegen kostprijs. 
De post debiteuren en vooruitbetaald heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen beheersvergoeding van de 
stichting Monumenten Oud Hoorn 2007 en 2008. 
De crediteuren hebben betrekking op facturen 2008 die voldaan worden in 2009. 
Vooruit ontvangen heeft betrekking op in december 2008 ontvangen contributies voor 2009 

Stimulerings- en promotiefonds (inclusief 
Veliusfonds) 
Het doel van het voorheen het Veliusfonds 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 is een gedeelte van dit fonds 
benut. Ultimo 2007 is het Veliusfonds opgenomen in het 
Stimulerings- en promotiefonds. 
Dit fonds is een algemeen fonds voor projecten in 
het kader van de promotie en stimulering van de 
instandhouding van het (oude) stadsbeeld in Hoorn. 
Het meerdere boven het eigen vermogen van€ 450.000 
wordt jaarlijks aan dit fonds toegevoegd. 
In 2017 moet het fonds ca.€ 100.000 bedragen. 

Werkelijk 2007 

Huuropbrengsten 45.733 
Rente en dividend 5.243 
Overige inkomsten __ o 

50.976 
Vaste lasten panden 5.840 
Onderhoud panden 5.997 
Beheer- & onderhoudskosten 4.575 
Kosten advies en onderzoek __ o 
Totaal kosten 16.412 

34.564 

Eigen vermogen 
In 2009 heeft het bestuur beleid geformuleerd betreffende 
de vermogenspositie van de vereniging: het benodigde 
eigen vermogen en mogelijke reserves/voorzieningen. 
Dit beleid is dat het huidige eigen vermogen in stand moet 
blijven. Dit is vastgesteld op€ 450.000, een 10-voud van 
de jaarlijkse contributie. Dit vermogen is bedoeld is om 
op lange termijn verenigingsactiviteiten, strategische 
aankopen, en instandhouding van gebouwen mogelijk 
te maken, die in het belang van de vereniging zijn. Het 
meerdere boven de 450.000 zal opgenomen worden in 
het Stimulerings- en Promotiefonds, zodat deze gelden 
actief worden ingezet voor het oude stadsbeeld van 
Hoorn. 

Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Exploitatie 

Begroting 2008 Werkelijk 2008 Begroting 2009 

46.000 46.256 47.000 
4.500 8.647 10.000 
__ o Q __ o 

50.500 54.903 57.000 
6.000 5.339 6.500 

15.000 8.625 18.000 
4.600 4.625 5.000 
2.000 Q 2.000 

27.600 18.589 31.500 
22.900 36.314 25.500 

Voor de stichting was voor 2008 een exploitatieoverschot geraamd van€ 22.900. Gerealiseerd is een 
exploitatieoverschot ad€ 36.314 
Voorgesteld wordt het overschot aan de onderhoudsreserve toe te voegen. 

. l 



De begrote kosten onderhoud voor 2009 (€ 18.000) betreffen de volgende posten: schilderwerk en 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 uitbreiding€ 15.000 per jaar (met ingang van 2006). 
Voor 2009 wordt per saldo een exploitatieresultaat verwacht van ca. € 25.500, deels ook veroorzaakt door hogere rente 
als gevolg van termijndeposito's. 

Balans 

Activa 31-12-2007 31-12-2008 

Onroerende ooed 1 1 

Rabo ledencertificaten 22.750 22.750 

Debiteuren 16.105 29.186 

Liquide middelen 205.875 233.578 
Te ontvangen rente 2.500 

244.731 288.015 

De stichting heeft de volgende onroerende zaken in 
bezit: 

• Bierkade 10 
• Breed 12 en 12A 
•Onder de Boompjes 9, 21 en 22 
• Schoolsteeg 7 

De waarde van deze panden is hoger dan de huidige 
waardering. De verzekerde waarde van deze panden 
bedraagt ca. € 2,3 miljoen. 

De Rabo ledencertificaten worden gewaardeerd tegen 
kostprijs. 

De debiteuren hebben betrekking op nog te ontvangen 
huren (met name huur Pakhuisstraat/Onder de Boompjes 
van de Vereniging Oud Hoorn) en retour te ontvangen 
dividendbelasting. 

De onderhoudsreserve is toegenomen met het 
exploitatiesaldo. In 2009 heeft het bestuur beleid 
geformuleerd betreffende de vermogenspositie van de 
stichting: het benodigde eigen vermogen en mogelijke 
reserves/voorzieningen. 
Het beleid is dat het eigen vermogen zich verhoudt tot 
de waardering van de panden. De verzekerde waarde 
van de panden geeft een beeld van de stille reserves 
van de Stichting. De jaarlijkse exploitatie zal ten gunste 
worden geboekt van de onderhoudsreserve. Deze 
reserve zal aangewend worden voor groot onderhoud 

Passiva 31-12-2007 31-12-2008 

Eigen vermoaen 0 0 

Onderhoudsreserve 234.737 271.051 

Crediteuren 9.575 16.545 
Vooruit ontvangen 419 419 

244.731 288.015 

voor de onroerende zaken in bezit en onvoorziene 
omstandigheden. 

De crediteuren betreft een bedrag dat verschuldigd is aan 
Vereniging Oud Hoorn als beheersvergoeding voor de 
panden en een reservering voor diverse kosten. 

De post "Vooruitontvangen" heeft betrekking op huur 
voor de maand januari 2009 die ontvangen is in 
december 2008. 

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 Muse1,1m van de 20ste 
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 jaarrekening opgesteld/beschikbaar. 
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De plek op deze foto moet Grote Noord 104, 106 en 108 zijn. In het meest rechtse pand, dat op de hoek 
van de Duinsteeg staat, is de gevelsteen met twee hoofden en de tekst: "IN DE TWE VERGULDE HOFD" nog 
zichtbaar. Volgens het boek "Hoorn, huizen. straten, mensen" is in de twintiger jaren van de vorige eeuw de 
heer Feller eigenaar van de panden 106 en 108. Hij krijgt in de jaren dertig toestemming winkelgoederen op 
de stoep uit te stallen. De heer Feller is dan koopman en winkelier in galanterieën. De winkel is tot in de jaren 
'70 van de vorige eeuw op deze plek blijven bestaan. 



MEN VRAAGT ONS 

FEMKE UITERWIJK 

In het toen pas bestaande kwartaalblad van oktober 
1981, lees ik in de rubriek ' STADSBEELD' op 
pagina 69: "Kerkplein 37-38: op 7 juli j.l. begint 
de maandenlang durende sloop van ' bouwvallige' 
panden." 
En daarmee kwam een einde aan het gebouw 
't Hop aan hèt Kerkplein. U ziet het betreffende 
pand in het midden van bijgaande foto, rechts 
naast het Sint Jans Gasthuis. In het begin van de 
vorige eeuw stond op die plek een veel kleiner 
pand, waarin de openbare Eerste Burgerschool 
voor meisjes gehuisvest was. In 1911 werd dat 
gebouw veel te klein voor de vele meisjes, die 
deze opleiding wilden volgen. Begin 1911 kreeg 
de gemeente-architect Faber van burgemeester en 
wethouders de opdracht een plan te maken om de 
school te vergroten. 
Het oude gebouwtje had alleen lokalen op de begane 
grond. Een aanzienlijke uitbreiding van de school 
met een extra verdieping en daardoor een gehele 
nieuwe voorgevel was noodzakelijk geworden. 
Het verbouwingsplan werd goedgekeurd, maar de 
meisjes, die vanaf 2 oktober 1911 weer les kregen 
in het grotendeels nieuwe gebouw, verhuisden in 
1915 al weer naar een nog groter pand. 
In 191 7 maakte de gemeenteraad plannen om de 
naai-en breischool om te zetten in een ' Vakschool 
voor meisjes'. 
Deze opleiding, in 1886 begonnen in een pand aan 
het Nieuwe Noord 36, werd ondergebracht in het 
bijna nieuwe gebouw aan het Kerkplein. Aan de 
voorgevel kwam rechts nog een aanbouw met één 
verdieping, beneden voor gebruik als fietsenstalling 
en wachtkamer. 
De school werd op 3 december 1917 als Vakschool 
voor meisjes in gebruik genomen. Over het jaar 
1918 namen gemiddeld 31 leerlingen, voor wie ook 

leraressen costuumnaaien, lingerienaaien en koken 
aanwezig waren, aan de lessen deel. 
Er werd ook een assistent voor nuttig handwerken 
aangesteld. Mej. A.M. Kam werd de directrice; zij 
was tevens lerares wasbehandeling, huishoudkunde 
en gezondheidsleer. Wat een opleiding! Kom daar 
nu eens om! 

Later werd deze opleiding Huishoud- en 
Industrieschool genoemd. (Oud Hoorn nr. 2, juni 
1982, artikel]. Onstenk) 
Hoe lang de school aan het Kerkplein gehuisvest is 
geweest, weet ik niet. Op zeker moment in de jaren 
zestig werd het gebouw tot buurthuis ingericht. 
In de voormalige klaslokalen werden ook cursussen 
gegeven, bijvoorbeeld een cursus pottenbakken, 
herinner ik mij. De naam van het gebouw werd: 
't HOP. 
De Huishoudschool verhuisde naar een nieuw 
gebouw (ik dacht eind jaren vijftig) op een terrein 
grenzend aan de Gildestraat, hoek Tweeboomlaan. 
Voor de bouw van een appartementengebouw op 
die plek moest dat schoolgebouw zo'n vijf jaar 
geleden wijken. 

De meisjes op de foto zijn leerlingen van de 
Vakschool voor Meisjes, leerlingen van het gebouw 
aan het Kerkplein. De foto is in 1923 gemaakt 
tijdens een schoolreisje naar Schoorl. De namen 
staan eronder: v.l.n.r. Agaath Rupert, Nora Lippits, 
met kruisje boven hoofd Sien Kleipoel, Cor 
Woestenburg en Gré Rozenvink. 
De foto is ons in 2005 aangeleverd door Siem 
Kleipoel. Hij heeft het kruisje boven het hoofd van 
zijn moeder gezet. 

Leerlingen van de 

Vakschool voor Meisjes 
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HoE HooRN VERANDERDE 
FEMKE UITERWIJK 

Gezicht vanaf het Breed hoek 
Blokker, Veemarkt. en aan de 
andere kant het Nieuwe Noord 
op de Gedempte Turfhaven 
en het plantsoen tegenover 
het Pietershof. De kaart is in 
1908 gemaakt. Links onder 
de boom s.taan wat karren en 
vaatjes 'gestald' . Waar het 

1111111 
2 000990 053794 

ene manneke loopt, liep zo'n 
vijfentwintig jaar daarvoor nog 
een brede gracht. Het hekwerk 
rond het plantsoen ziet er dan 
ook nog redelijk goed uit. 
Dat was nu wel anders! 
Er wordt dan ook hard gewerkt 
om weer een mooi hek om het 
plantsoen te krijgen. Wat heet! 

Er wordt zelfs eerst een rand 
met stenen gemetseld, af gewis
seld met betonnen palen, om zo 
het nog te plaatsen hek meer 
stevigheid te geven. Het is even 
wennen, zo'n robuust geval om 
het gras- en bloemenperk en 
maar misschien worden notoire 
klimmers wel af geschrikt. 
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