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Tijdens de 

oorlogs

jaren '42-'43 

Grote Oost 6: Duitsers voor, 
zeven onderduikers achter 

Het is meer dan 50 jaar geleden, maar het staat Dick 
Deil nog allemaal haarscherp voor de geest. Een jon
gen van 15/16 was 'ie toen. Twee, drie keer in de 
week stapte Dick langs een Duitse schildwacht het 
Drechterlandse huis aan Grote Oost 6 binnen. Zoge
naamd om zijn tante te bezoeken, Aaf Deil die met 
haar vriendin Dieuw van Vliet in het conciërgehuis 
achter het monumentale pand uit 1728 woonde. 
In werkelijkheid smokkelde kleine Dick shag, sigaret
ten, "eigen teelt" en lectuur naar binnen voor zeven 
onderduikers die zich schuil hielden op twee slaapka
mers van het Hoornse achterhuis. De Duitsers-op
wacht lieten Dick zonder argwaan passeren. Ze ken
den hem, hij was er kind aan huis. 

De ondergedoken mannen zaten bij Aaf 

door Herman Lansdaal 

hebben dicht geknepen, dat ze iets vermoed zullen heb
ben. Ze zaten er met een mannetje of acht, lui van de 
Wehrmacht. In en om het achterhuis moesten de onder
duikers en allen die er van wisten heel omzichtig te 
werk gaan, ze moesten zó verschrikkelijk uitkijken. 
Er mocht helemaal niks gebeuren, zoiets was bijna niet 
vol te houden. Er gebeurde natuurlijk toch wel eens 
iets "~at de Duitsers aan het denken moet hebben ge
zet.. .. 

Mild oordeel 
Zelf kwam de jonge Dick wel eens in contact met ene 
Leo, de chauffeur van de Ortskommandantur. Hij zag 
'm, die Leo, ook wel op de Nieuwendam, waar de Duitse 

bevelhebber in het door de Wehrmacht 
gevorderde huis van Nic. Ruyter (van de 

Deil en Dieuw van Vliet letterlijk in het 
hol van de leeuw, op hooguit twintig pas
sen afstand van de bezetters. De conciër
gewoning was (en is nog steeds) verbon
den met Grote Oost 6 via een halletje. De 
deur van de woning van de dames kwam 
uit in die hal. De Duitsers hadden zo naar 
binnen kunnen stappen. Het is nooit ge-

Heldhaftige firma Pool) woond e. 
De Ortskommandant liet zich er met de 
auto halen en brengen. Dick woonde met 
zijn ouders en zus Adicn op Nieuwendam 
26. Zijn vader, Dirk Deil, was directeur van 
de reinigingsdienst, tevens markt,-waag-, 
en havenmeester. 

vrouwen 
trotseerden de 

vijand 

beurd. 
De zeven man boven voelden als het ware de hete 
adem van de vijand in de nek. Ze zijn nooit gepakt. Ze 
hebben de oorlog heelhuids overleefd. Ongelooflijk, 
maar waar. 
De zeven hadden hun redding zonder twijfel te danken 
aan de twee Hoornse vrouwen, die even dapper als 
koelbloedig waren. 
Ze hielpen overigens nog veel meer mensen de clans 
ontspringen, joelen vooral. Aaf en Dieuw kregen daarbij 
onmisbare hulp van Odile Moerecls, de directrice van 
het Stadsziekenhuis aan de Wisselstraat. Samen zouden 
ze de oorlog door zeker 20 joden uit de handen van de 
bezetters hebben weten te houden. 

Voor niemand bang 
De Duitsers zijn nooit aan de weet gekomen wat zich in 
cle jaren '42-'43 in het achterhuis afspeelde. Of ze lieten 
het niet blijken. De tantes deelden er de lakens uit, 
vooral Dieuw van Vliet. Ze waren voor niemand bang, 
riskeerden veel en vreesden geen sancties. Ze deden 
het omdat het moest, zouden ze later zeggen. Dieuw 
van Vliet organiseerde als de beste, nam initiatieven en 
durfde de Duitsers als het zo uitkwam lik op stuk te ge
ven. 
Haar vriendin Aaf Deil was anders, meer ingetogen, slim 
en intelligent. Ze was als onderwijzeres zeer gezien in 
Hoorn. Dat zou na de bevrijding ondubbelzinnig blijken. 
Dicuw was godsdienstonderwijzeres, ze preekte zon
dags in hervormde kerken in de wijde omgeving. Beide 
vrouwen waren vrijzinnig hervormd en zeer sociaal 
voelend. Ze droegen de ideeën van Aletta Jacobs, 
's lands eerste feministe, met overtuiging uit. Dick Deil, 
67 jaar nu en wonend in Bloemendaal, is er niet hele
maal zeker van dat de Duitsers nooit iets geweten heb
ben van wat er in de conciërgewoning aan de hand was. 
"Ik twijfel, ik denk dat sommigen wel eens een oogje 

Als 'ie door de lange gang liep zag Dick 
wel eens een andere Ouitse militair in de 

kelderkeuken bij een kastje stiekem naar de Engelse ra
dio staan luisteren. Dick wist dat er een klein radiootje 

ma antur 

Dieuw van Vliet (zwarte hoed) verlaat de Orts-Kommandantur aan 
het Grote Oost 6 na de arrestatie van Aar Deil. Ze moet weg. De veie 
huiswagen staat er al. Ze vertrekt naar de overkant. Rode Steen 13. 
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Kort na de bevrijding hwamen allen die in de oorlogsjaren be!rol?hen waren /Jij liet Hoornse achterhuis nog een heer voor een te(inie bij
een. De foto werd genomen in de tuin. Vl.ru: . Geert Deil, Gré Woud.~tra, Jo [)elf, Guus Dull, Hans Barbe1; juffrouw Cee/en, Piet Bruin, Leo 
de Zoeten, les Tflemans, Willy Woudstra, Odile Moe reels. Zitte11d: Aaf Laa11, Die uw uun Vliet en Aal Delf 

in stond. "Spannend" noemt hij de t ijd, als 'ie er nog 
eens op terugkijkt, "niet angstig, wel interessant". 
Hij wil niet te hard oordelen over de Duitsers die in het 
Drechterlandse huis zaten. "Ze vielen wel mee, vond ik. 
Het waren gewone soldaten, d ie liever thuis waren. Ach 
alle mensen zijn toch gelijk, ook Duitsers hoor". 

In het Drechterlandse huis had de Wehrmacht sinds no
vember 1942 cle Ortskommandantur gevestigd. Solda
ten liepen in en uit, ze bezetten er de zalen en zaten bij 
mooi weer in de waranda. Van daaruit keek je zo tegen 
de ramen van de conciërgewoning aan, waarachter de 
onderduikers in kleine slaapkamers de tijd doodden 
binnen hun ingeperkte vrijheid. 
Voor Hans Barber, die diamantslijper van beroep was, 
nam Dick af en toe knikkers van klei mee. "Kon Hans 
een beetje met zijn vak bezig blijven". Barber vijlde clan 
facetjes in klei. 

Min tien 
Twee van de zeven onderduikers zijn anno 1995 nog in 
leven: Jo Deil, huisarts te Leersum, die Min 10 genoemd 
werd naar de gezamenlijke sterkte van zijn brilleglazen 
(-4 en -6) en Leo de Zoeten te Hilversum, gepensioneerd 
doctor in de chemie. . 
Leo de Zoeten werd als laatste van de zeven in juli '43 
via cle ac hteringang aan de tuinkant naar binnen ge
loodst. Hij was student in Utrecht, weigerde een loyali
teitsverklaring te ondertekenen en gaf evenmin gehoor 
aan cle oproep om voor de Arbeitseinsatz naar Straats
burg te gaan. De Zoeten gaf ook niet thuis toen hij ver
plicht werd in eigen land deel te nemen aan de arbeids
dienst. Dan moest je onder meer spoorwegen bewaken 
en tankgrachten graven. Twee vrienden uit zijn HBS
t ijd, Guus Dull en Piet Bruin die al in Hoorn achter het 
Grote Oost 6 \.varen ondergedoken, haalden hem op in 
Utrecht om erger te voorkomen . 
"Ik was al eens met de zeeverkenners in de vakantie in 
Hoorn geweest. Het was toen groot feest in de stad, een 
kermis denk ik. Een jaar later gingen we dus weer, want 
dat feest hadden we onthouden"" Frappant dat ik er 
zes of zeven jaar later nog eens in het geheim belandde. 
Erg feestelijk was dat toen niet. Toch kan ik me n iet her
inneren dat ik angst had. Dat viel wel mee, ik was acht
tien moet je rekenen, zo jong. Dan zie je nog niet al die 
gevaren". 
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Drie joden 
Leo de Zoeten bewaart een foto van een reünie kort na 
de oorlog, waarop allen die iets met het achterhuis te 
maken hadden gehad, voor het eerst zorgenloos bijeen 
waren. Hij noemt hun namen: Geert Deil, Gré Wouclst ra, 
Jo Dell, Guus Dull, Hans Barber, Piet Bruin, Leo de Zoe
ten, les Themans, Willy Woudstra, Odile Moereels, Aaf 
Laan, Dieuwke van Vliet, Aaf Deil en juffrouw Ceelen, 
hulp in de huishoud ing destijds, net a ls Aaf Laan overi
gens. Er waren drie joodse onderduikers bij: les The
mans, Hans Barber en Willy Woudstra. 

"Hans Barber kwam vrij\vel gelijk met mij" , vertelt De 
Zoeten. "Hij werkte als Amsterdammer in de matzesfa
briek van Willy Wouc\st ra, die al in Hoorn zat onderge
doken. Hans Barber had net besloten zich toch maar 
aa n te geven, toen Guus Du ll en Piet Bruin hem kwamen 
halen om mee te gaan naar Hoorn. Dat was zijn redding. 
Hans en ik waren de laatsten. Mudjevol was het boven, 
vier sliepen op de grootste kamer, drie op de kleine. Ik 
lag op de grond op een matras, Guus Dull ook. We lagen 
aan het voeteneinq van twee bedelen. In het ene s liep 
Woudstra, in het andere les Themans , die zich Wim van 
Kampen noemde. Hans Barber, Piet Bruin en Jo Deil 
deelden de achterkamer. Jo Deil was er echter niet al
tijd. Ik heb geen idee waar die dan was. Misschien wel 
eens bij z'n oom en tante op de Nieuwendam". 

Radio Oranje 
De zeven moesten zich overdag in dezelfde kamers zien 
te vermaken. Voor de ramen h ingen constant heel zorg
vuld ig de vitrages . Niemand waagde het zich openijk te 
vertonen . Als je door een kiertje keek kon je de Duit
sers overdag in de tuin zien, of in de waranda waar ze 
wel zaten te kaarten. Voordat 's avonds het lich t aan 
ging trokken ze de gordijnen angstvallig dicht. Geen 
kier bleef onbedekt. Radio Oranje was hun enige con
tact met de vrije wereld. In een kast stond een groot ra
dio-toestel. Ze gingen vast niet voor 12 uur naar bed, 
want om 23.45u. meldde Radio Oranje zich steevast 
voor het laatste nieuws. 
"Als we gingen slapen schoven we het raam omhoog, 
anders werd het bepaald geen frisse boel. De radio 
moest dus zacht staan. Af en toe kwamen de Duitsers 
wel eens terug. Je wist dat nooit. Op mooie zomeravon
den zaten ze soms in de tuin. Je kon dus niets riskeren. 



Toch zijn we ons een keer wezenloos geschrokken". 
De nu 70-jarige Hilversummer neuriet de herkennings
tune van Radio Oranje (tut-tut-tut-tut/ tut-tut-tut-tut), hij 
vergeet die nooit meer, zegt 'ie, wacht dan even en ver
telt verder: "Einde uitzending, 12 uur, Guus Du ll zou de 
radio uitzetten, draait 'ie de knop de verkeerde kant 
op .. . Vreselijk, Radio Oranje schálde door de kamer, kei
en keihard en het raam stond open. \Nilly en les zaten 
verstijfd in bed, rechtop, ze hadden het niet meer. On
middellijk werd de radio afgezet, we wachtten in span
ning, maar er gebeurde gelukkig niets. Het was winter 
en er liep op dat tijdstip niemand buiten, maar toch .. " 

Toilet-paniek 
Nog hachelijker was op zekere dag het afschuwelijke 
moment in het halletje dat toegang gaf tot het Drechter
landse huis én tot de woning van de tantes. In het halle
tje stond de enige w.c. van het pand, ook bedoeld voor 
de bewoners van het achterhuis. Boven op het over
loopje tussen beide slaapkamers stond alleen voor 
noodgevallen een emmer. De onderduikers konden 
slechts van het toilet gebruik maken als de Duitsers 
weg waren, vaak 's avonds of 's nachts en ieder geval 
tussen de middag. De bezetters gingen altijd om half 
een eten. 

De Zoeten: "We moesten dus wel 's middags, of we wil
den of niet. We noemden dat Workers Plee-time, min of 
meer naar de BBC- uitzending "Workers Play-time" voor 
fabrieksarbeiders in die jaren. Hoe bereikten we nou 
dat we móesten? We verzamelden peuken van de siga
retten die we van shag en eigen teelt hadden gerold. Te
gen half een staken we een eerste afgeleide van die peu
ken op, dat was heel zwaar, zo kreeg je vanzelf aan
drang en dan kon je naar de w.c .. Niet erg smakelijk", 
peinst De Zoeten als 'ie die excercitie in z'n herinnering 
terugroept,"maar zo ging dat". 
Eenmaal liep het bijna fataal af toen een van de zeven 
tussen de middag op het toilet zat. Het was uitgerekend 
een van de drie joden in het huis, les Themans. Onver
wacht klopte er een Duitser op de w.c.-deur. Themans 
moet doodsangsten hebben uitgestaan, toen 'ie merkte 

dat de vijand voor de deur stond. 
"Was heizst?" riep de Duitser opgewonden, "was 
heiszt?", want de soldaat hoorde van alles. Tante Dieuw 
redde Themans echter uit zijn benarde positie. Ze had 
direct door wat er aan de hand was en verzon meteen 
een reuze smoes, vertelt De Zoeten. 
"M'n vriendin is niet goed, zei ze tegen die Duitser, ze 
zit in haar nachtkleding op de w.c. Als U zich even wilt 
verwij deren, clan kan ze tenminste naar binnen. De 
Duitser ging. Tante Dieuw was onverschrokken. Zo red
de ze les en ons". 

"Bent u goed?" 
Voor les Themans bleef het gevaar overigens niet tot 
die ene keer beperkt. Alsof het zo moest zijn. Van de ze
ven in het achterhuis zat vooral hij in cle rats. les zag 
overal spoken, zou De Zoeten zeggen . Overdag kwam je 
de deur niet uit, maar 's avonds laat of 's nachts gingen 
ze wel eens aan de wandel, een luchtje scheppen. Niet 
allemaal tegelijk, soms met twee of drie man, soms a l
leen. Ze slopen dan via het koetshuis aan de Appelha
ven naar buiten . 
les Themans liep daarbij een keer in het pikkedonker 
tegen de lamp. Een agent hield hem aan. Wat of 'ie daar 
deed, vroeg de agent, wie hij was en of 'ie maar even 
mee wilde gaan ..... 
"les heeft het er toen op gegokt", vertelt De Zoeten, "hij 
waagde het er op. Bent U goed? vroeg 'ie de agent, bent 
U goed'? Ja, zei de agent. Schijnt U dan maar eens in m'n 
gezicht, zei les. Hij was de enige met een typisch Joods 
uiterlijk en z'n haar was pikzwart. Toen wist de agent 
vvel genoeg. les kon gaan". 
De joden hadden een eigen vluchtroute voor als het 
fout ging. Ze klommen clan over de schutting in de tuin 
van Nic. Korver, een broer van de moeder van Dick 
Del!. Door een smal steegje naast het huis van Korver 
(Geel.Appelhaven 4) kwamen ze op straat. Als de kust 
veilig was namen ze de benen. 

Eten koken voor tien 
De Wehrmacht kwam wel eens neuzen in de keukenkel
der, waar Aaf Laan 's middags kookte voor zeven man 

Drie mensenredders op een rijtje: Aaf Deil (linl?s), Dieuw van Vliet en Odi/e Moeree/s. Op de schoot van de directrice van het Stadsziehen
lwis zit Lodew(ih 71iemans (Loel?ie), de /Ja/Jy wiens gelmorte tot een drama leidde Rechts foekie 's oma, Sara Themans, die tot 5 mei ver
borgen zat iri het huis hoek Grote Oost·Appelsteeg. 
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en drie vrouwen. Er was altijd eten genoeg, de tantes 
hadden relaties en waar tekort vvas sprong directrice 
Moereels van het Stadsziekenhuis wel bij. Maar al die 
pannen op het vuur en eten voor wel tien personen .... 
wekte dat geen argwaan? 
"De Duitsers hebben er in ieder geval één keer wat van 
gezegd", herinnert De Zoeten zich . "Ze snapten er na
tuurlijk niks van, zoveel eten, maar tante Dieuw had 'r 
antwoord snel klaar. Ze speldde de moffen glashard op 
de mouw dat Hollandse huisvrouwen vrij veel vooruit 
koken, vaak voor drie dagen tegelijk. Of ze het geloofd 
hebben weet ik niet, maar de Duitsers dropen af en ze 
vroegen er nooit meer naar". 
De mannen werden op hun beurt ook voor keukenwerk 
ingeschakeld. Ze mochten vooral voor het ziekenhuis 
aan de bak, sperciebonen afhalen, teilen vol. Zuster 
Moereels bracht de handel zelf. Zaten ze met een paar 
man om beurten al die bonen te schonen. Ze hadden 
toch niks te doen. Bovendien hadden ze wel wat voor 
de zuster over. 
"Ze was een aardig mens" weet De Zoeten nog, "Aaf 
Laan trouwens ook. Die kookte niet alleen, ze deed ook 
de was voor ons. Ik denk dat ze dat in de kelder deed, 
stiekem waarschijnlijk, maar dat weet ik niet. Achteraf 
vraag je je natuurlijk nog wel veel meer dingen af. Zo 
gaat dat toch altijd".". 

Aaf Deil in arrest 
Leo de Zoeten zat een half jaar ondergedoken, toen hij 
met Piet Bruin en Guus Dull besloot te proberen met 
Kerstmis '43 en oudejaarsdag thuis in Hilversum te zijn. 
Ze waagden het er op. De reis verliep zonder inciden
ten, hoewel De Zoeten niet meer weet hoe ze thuis zijn 
gekomen. In ieder geval niet met de trein, laat 'ie weten, 
dat was veel te gevaarli jk. Ze waren wel van plan terug 
te keren naar Hoorn, maar daar kwam niets meer van 
terecht. Kort nadat de drie in december het achterhuis 
hadden verlaten, werd Aaf Dell onverwacht gearres
teerd. De Sicherheitsdienst had er lucht van gekregen 
dat zij een joodse baby had ondergebracht bij haar col-

lega Van den Berg aan de Drieboomlaan. Daar zaten al 
onderduikers . Door een noodlottig voorval kwam dat 
uit. Aaf Dell belandde in een Duits concentratiekamp, 
Dieuw van Vliet en Aaf Laan moesten de conciërgewo
ning uit. Toen het slechte nieuws over haar vriendin be
kend werd, bracht tante Dieuw haar drie joodse onder
duikers in allerij l onder in een paar kelders achter de 
keuken. Die kenden de Duitsers niet. "Een ervan was 
een kluis, een ander een wijnkelder" vertelt Dick Deil, 
"ik ben daar wel eens geweest". Jo Deil (Min 10) was 
toen al vertrokken, die zat ondergedoken bij z'n oom op 
de Nieuwendam. 

Rode Steen 13 
Een dag later had de koelbloedige Dieuw van Vliet via 
zuster Moereels al nieuwe onderduikadressen geregeld 
voor de drie joodse onderduikers. Ze pakte zelf haar 
spullen om naar de overkant te verhuizen: Rode Steen 
13, het huis achter het Winstontheater, nu café De Klin
ker. Daar betrok ze de bovenwoning van het pand dat 
op de begane grond in gebruik was als praktijkruimte 
bij het doktersechtpaar Van Beek uit Alkmaar. Hij was 
keel-neus-en oorarts, zij oogarts. 
Het duurde echter niet lang of Dieuw van Vliet verleen
de ook daar onderdak aan opgejaagde mensen: de 
broers Sally en Ies Themans, die niet meer wisten "vaar 
ze het zoeken moesten, verborg ze op de zolder. 
"Ze zaten daar in de vluchtruimte onder een schuin 
dak" weet Dick Dell nog. 
Alle sporen uit de onderduik.tijd op Grote Oost 6 liet 
Dieuw zorgvuldig uitwissen voordat ze met Aaf Laan 
verkaste. En wat maar enigszins verdacht was nam ze 
mee of ze verdonkeremaande het. De Duitsers hielden 
het grote panel bezet tot de vijfde mei, waarna het Mili
tiar Gezag er tijdelijk beslag op legde. 
De conciërgewoning bleef leeg tot de dag dat Dieuw van 
Vliet en Aaf Dell er opnieuw in trokken. Maar voordat 
het zó ver was hadden beiden nog zware beproevingen 
moeten doorstaan. 
Daarover meer in: "Aaf en Dieuw, redders van mensen". 

Aaf en Dieuw, redders van mensen 
Hoe raakten Dieuw van Vliet en Aaf Deil ter Dieuw diens functie van conciërge 
betrokken bij het redden van mensen, die 
door de vijand werden opgejaagd ? Samen met 

over. Tien jaar (voorjaar '40) later trok 
Aaf bij Dieuw in na het overlijden van va
der Dirk Deil. Vanuit het achterhuis ble
ven beide vrouwen normaal hun beroep 
vervullen. Er was huishoudelijk perso
neel voor de dagelijkse gang van zaken. 
Tij dens de mobilisatietijd (1939) hadden 
ze les Themans leren kennen die zijn 

Aaf had nog maar nét de conciërgewo
ning van haar vriendin Dieuw achter Gro
te Oost 6 betrokken toen de oorlog in 
1940 uitbrak. Dieuw woonde daar al 25 
jaar. Aanvankelijk met haar ouders, later 
alleen. 

Odile Moereels, 
directrice 

Stadsziekenhuis 
Ze kwamen van Enkhuizen. Daar was 
Dieuw in 1887 geboren. Haar vader was 
in 1915 benoemd tot huismeester in dienst van het wa
terschap Drechterland. Dieuw had dominee willen wor
den, maar dat kon een vrouw in die tijd wel vergeten. 
Ze koos daarom voor een loopbaan als godsdienston
derwijzeres. 
Op de zondagsschool in Hoorn leerde ze de zes jaar 
jongere Aaf Deil kennen, onderwijzeres aan de Munt
straatschool. Aaf was een geboren Hoornse, dochter 
van een slager, die een winkel had in de Kerksteeg, nu 
Lange Kerkstraat geheten. Het klikte meteen tussen de 
twee. Toen vader Van Vliet in 1930 overleed, nam doch-
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dienstplicht vervulde in het garnizoen te 
Hoorn. Thernans op zijn beurt raakte 

daar bevriend met Willy Woudstra. 
Na de capitulatie zette Woudstra, die met zijn vrouw 
Gré uit Schotland was gekomen, in Amsterdam een 
matzesfabriek op. In 1942 moest 'ie onderduiken na een 
razzia, die zijn gezinnetje (man, vrouw, baby) bijna fa
taal was geworden. 

Onde1·duikers komen 
Gré belandde in Hilversum bij een zuster van Dieuw 
van Vliet, Froukje, die met ene Bruin was getrouwd. 
Willy dook onder bij Dieuw, samen met Piet Bruin, een 



De conciërgewoning acfller Grote Oost 6, waar zich op de bovellver
dieping zeven onderduikers lange tijd verborgen hielden. De Duit
sers zaten bij mooi weer vaak in de tuin ... 

zoon van Froukje. De student Bruin werd de grond te 
heet onder de voeten. Hij had geweigerd een verklaring 
van loyaliteit aan de Duitsers te ondertekenen. Het was 
toen augustus 1942. 
les Themans voegde zich nog dezelfde maand Willy en 
Piet in de conciërgewoning. Hij was tante Dieuw en tan
te Aaf uit zijn mobilisatietijcl niet vergeten. Zijn verzoek 
om onderdak bij beide vrouwen was niet tevergeefs. De 
drie mannen zaten er betrekkelijk veilig, want de Wehr
macht had het Drechterlandse huis nog niet gevorderd. 
Aanvankeli jk leek dat wel het geval. Immers, op 7 au
gustus 1942 ontving dijkgraaf P.Groot .lzn. een bevel tot 
ontruiming van de kantoren. Binnen vier dagen moest 
het pand leeg zijn. Met man en macht werd er verhuisd 
naar Grote Oost 55, waar toen tot voor kort de Kamer 
van Koophandel had gezeteld. 
Het waterschap had het nieuwe kantoor nog maar net 
betrokken of de Duitsers lieten weten dat ze zich ver
gist hacldden. Een misverstand"" Het waterschap ver
huisde daarop terug naar Grote Oost 6, totdat op 12 no
vember '42 opn ieuw een bevel tot ontruiming volgde. 
Toen bleek het echt waar te zijn . 

De Wehrmacht nam de benedenverdieping van Grote 
Oost 4 en 6 in beslag. De onderduikers in het achter
huis vreesden het Spaans benauwd te krijgen, maar dat 

viel mee. De Duitsers lieten zich er niet zien. En a ls er a l 
eens gevaar dreigde clan wist vooral tante Dieuw dat 
wel te bezweren. 

Odile Moereels 
De hulpvaardigheid van Aaf en Oieuw bleef bij lange na 
niet beperkt tot het verschaffen van onderdak in de 
conciërgewoning. Waar ze konden stonden ze klaar 
voor mensen-in-nood. En zij niet alleen. Ze hadden een 
strijdbare bondgenoot in Odile Moereels, de directrice 
van het Stadsziekenhuis. Die liet jodinnen waar moge
lijk als verpleegsters in het hospitaal werken. Op die 
manier zijn zeker naar schatting tien vrouwen in '40-'45 
een macabere dans ontsprongen. 
Odile Moereels was een Belgische, in Namen geboren. 
In 1921 werd ze, 40 jaar oud, verpleegster in het stads
ziekenhuis, in 1930 hoofdzuster en een paar later direc
trice. Ze was net als Dieuw van Vliet koelbloedig. Als er 
een Duitse inval dreigde, verklaarde ze gewoon een ba
rak tot besmet gebied : "roodvonk" heette het clan. Er 
durfde geen Duitser naar binnen. Vrouwen en mannen 
"in quarantaine" zaten er veilig". 
Gerda Themans-Menco, die zich Steemans noemde, was 
een van die verpleegsters. Zij was in verwachting. Haar 
man Sally zat in huis bij belastingambtenaar G.W Metz 
aan de Drieboomlaan. Sally's moeder verborg zich ook 
in Hoorn, in het pand Grote Oost, hoek Appelsteeg, 
waar deurwaarder Van Schoten woonde. 
Op 22 november 1943 schonk Gerda Themans in het 
ziekenhuis het leven aan een gezonde jongen, Lodewijk 
Nehemia, roepnaam Loekie. De baby kon er om begrij
pelijke redenen niet blijven . Aaf Deil regelde onderdak 
elders. Zij deed een beroep op haar collega Van de Berg 
van de Drieboomlaan, die al onderduikers in huis had. 
Van de Berg was onderwijzer aan de lagere school in de 
J\llesschaertstraat. Hij en zijn vrouw vonden het goed de 
baby in huis op te nemen. 

Arrestaties 
Op een avond in december bracht Aaf Deil zelf het kind 
in een postkarretje van de Wisselstraat naar de Drie
boomlaan. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar toch 
sloeg het noodlot toe. Verregaande onvoorzichtigheid 
van een van de onderduikers in huize-Van de Berg leid
de tot een drama. De man schreef familie in Rotterdam 
"dat er sinds kort ook een joodse baby in huis onderge-

Tientallen zorgden voor een grandioos wellwm aan onderwijzers Aaf Deil, toen zij in juni terugheerde uit Ravensbnïch. Een tafel op de 
Node Steen was bezaaid met bloemen. 
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doken zat". Hij zette naam en adres van de afzender op 
de enveloppe. Onbegrijpelijk. De brief werd onder
schept, het vervolg laat zich raden. 
Aaf Deil en Van de Berg werden gearresteerd. De Sicher
heitsdienst haalde beiden op 10 februari 1944 tijdens 
de lesuren voor de klas vandaan. De onderduikers wer
den bij Van de Berg uit huis gehaald. Ze zijn nooit meer 
terug gezien, meester Van de Berg evenmin. 

Mevrouw Van de Berg werd gesommeerd de baby de 
volgende dag in de Ortskommadantur te brengen. Ze 
deed het niet. De vrouw vluchtte nog diezelfde avond 
met baby Loekie en haar eigen kinderen naar een on
derduikadres in De Goorn, waar het kind veilig opgroei
de. Moeder Sally bleef in het stadsziekenhuis werken . 
Na cle bevrijding werden vader Sally, moeder Gerda en 
zoontje Loekie herenigd . Lodewijk Themans woont nu, 
53 jaar oud, in Israel. Hij leidt er een importbedrijf. 

Tot ruim een maand voor de bevrijding zaten de broers 
Themans, Sally en les, ondergedoken op de zolder aan 
Rode Steen 13. Dieuw van Vliet was na de arrestatie van 
Aaf Del! noodgedwongen naar dat adres verhuisd. Het 
belette haar echter niet opnieuw onderdak te verlenen 
aan de joden, die zij intussen goed kende. 

Concentratiekamp 
Aaf Dell onderging vijftien maanden lang tot aan de be
vrijd ing in Ravensbrück de verschrikkingen van het 
concentratiekamp. Dieuw van Vliet ontkwam evenmin 
aan een arrestatie. De SS deed kort voor het einde van 
de oorlog, op 24 maart 1945, een inval in haar bovenwo
ning. De broers Sally en les Themans konden ternau
wernood via het dak naar het stadsziekenhuis vluchten, 
waar Odile Moereels voor een nieuwe schuilplaats zorg
de. Het is nooit bekend geworden waarom Diemv van 
Vliet en Aaf Laan, de huishoudelijke hulp uit de conciër
gewoning, door de SS werden meegenomen. Beiden 
werden in Amsterdam gevangen gezet. Op 14 apri l kon
den ze vertrekken. Ze zijn toen lopend terug gegaan 
naar Hoorn. Ze deden er twee dagen over, want beide 
vrouwen waren slecht ter been. Uitgeput kwamen ze 
uiteindelijk thuis. 

Aaf Dell is blijkens notities in het gemeente-arc hief van 
wij len wethouder W.Wiese tot driemaal toe aan de gas
kamer ontsnapt. Zij heeft onder alle verhoren gezwegen 
als het graf. Aaf Deil 'Nerd op 19 april 1945 uit het kamp 
onts lagen. Tot aan de bevrijding werd ze te werk ge
stelcl in een "Arbeitsamt". Eenmaal bevrijd kon ze van
uit Ravensbrück aan haar terugtocht beginnen, die zeer 
moeizaam verliep. Na omzwervingen via Gronau, Büch
holz en Remagen kwam ze pas eind mei bij haar broer 
Henk in Utrecht aan. 

Ontroerend 
Op 2 juni keerde Aaf Deil, sterk vermagerd maar geeste
lijk ongebroken, in Hoorn terug. De stad wist van haar 
komst. Op de Rode Steen stonden de mensen rijen dik 
te wachten, leerlingen en ouders, familie en vrienden. 
Een ontroerende ontvangst viel haar ten deel in de 
stad, die weer in vrijheid kon ademen. Dieuw van Vliet 
heeft nooit aan haar terugkeer getwijfeld. Aan alle ellen
de was voor beiden een verlossend slot gekomen. 
Halverwege 1947 verlieten ze de conciërgewoning voor
goed om zich in Spanbroek te vestigen. Ze bleven van 
daar uit gewoon hun werk als onderwijzeres doen. Eind 
jaren '50 vertrokken ze terug naar Hoorn om aan de 
Noorderstraat (nummer 10) te gaan wonen. Dieuw 
preekte af en toe nog, maar Aaf had haar baan als on-
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Dirigent Gerard Boedi;n was ooi? bii de ontvangst van Hoorns ge
ziene onderwijzeres. Hij /Jrac/11 haar met lwor en or/~est een muzi
!?ale hulde 

derwijzeres na 43 jaar, 11 maanden en 8 dagen intussen 
opgegeven. 
In 1962 kregen Aaf en Dieuw van de voormalige onder
duikers uit dankbaarheid een reis naar Israël aangebo
den. In 1972 werden de dames op aanvraag van Sally 
Themans (Loekie's vader) onderscheiden met de Me
daille de Justes van Yad Vashem, een hoge Israëlische 
onderscheiding d ie posthuum ook aan zuster Ocli le 
Moereels werd toegekend. 
Eind '68 betrokken de vriendinnen een dubbele kamer 
in het Liornehuis. Op 2 oktober 1974 overleed daar 
Dieuw van Vliet, 87 jaar oud. Een jaar later, 10 oktober, 
stierf Aaf Deil in de ouderdom van 81 jaar. 

Dr.J.Presser heeft in zijn in 1948 uitgegeven stan
daardwerk "De Ondergang" (deel 2, pag. 262) een 
passage gewijd aan Dieuw van Vliet, die ook voor Aaf 
Dell had mogen geleien. Er staat : 

"Misschien was het inderdaad niet zo dwaas, wat 
"tante Dieuw" in Hoorn deed, bewoonster van het 
door de Duitsers als Ortskommandantur ingerichte 
huis, waarin zij tevens de gastvrouw was van acht jo
den". 

Drs. W.F.G. Wiese, oud-wethouder van Hoorn, werd 
na het overlijden van Dieuw om medewerking ge
vraagd bij het afwerken van haar boedel. In NOTI
TIES schrijft hij daar het volgende over: Vanaf 1945 
heb ik vooral met mej. Van Vliet samengewerkt en 
beide dames Ieren kennen als van uitzonderlijke 
moed, doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid, 
wars van alle publiciteit. Daarom staat in Pressers 
boek alleen maar "tante Dieuw". 



Bestuursmededelingen 

Kwartaal blad 
Voor u ligt het kwartaalblad van maart 1995. Samen met 
dit blad zijn drie oproepen in uw brievenbus gegleden. 
Allereerst treft u de jaarlijkse acceptgirokaart aan voor 
de betaling van de contributie 1995. Bedenk wel dat de 
lidmaatschapsbijdrage dit jaar is verhoogd naar f 35.- . 
Daarnaast vindt u een oranje inlegvel met een aantrek
kelijk aanbod voor het fotografisch jaarboek: HOORN 
OH JA 1994. Oud Hoorn heeft voor het eerst haar mede
werking verleend aan deze vorm van eigentijdse ge
schiedschrijving. Tenslotte ontvangt u bij dit kwartaal
blad de convocatie voor de komende voorjaarsleden
vergadering. 

Voorjaarsledenvergadering 
Op dinsdagavond 18 april a.s. wordt de voorjaars
ledenvergadering gehouden in de Oosterkerk, aanvang 
20.00 uur. Nadat de gebruikelijke agendapunten aan de 
orde zijn geweest, zal de directeur van de Stichting 
Monumentenwacht Noord-Holland, de heer J.M. van der 
Veen, een lezing met dia's houden over de activiteiten 
van de stichting in West-Friesland. 

Avondlezingen 
Vier avondlezingen hebben zich inmiddels mogen ver
heugen in een ruime belangstelling. De lezing verluch
tigd met dia's uit de Ooijevaar-collectie, verzorgd door 
het duo Femke Uitenvijk en Chiel van der Zei, is weder
om gebleken een onvervalste topattractie te zijn. Tien
tallen teleurgestelden moesten bij de deur van Het Pak
huis gezegd worden dat de zaal was uitverkocht. De po
ging om deze lezing op korte termijn opnieuw te organi
seren, strandde op de overvolle agenda van de theater
zaal. De lezing van mevr. Jacoba Steendijk over de 
gezondheidszorg in Hoorn in cle 16e en l 7e eeuw was er 
een voor de fijnproevers. 
Vanwege de verschillende VOC-activiteiten dit jaar, 
prijst het bestuur zich gelukkig met de onderwerpen 
van de komende twee lezingen: 

dinsdag 21maart1995 
"De Verenigde Oostindische Compagnie in Hoorn". 
De heer Care! de Jong, adjunct-directeur van het West
fries Museum, gaat dieper in op de betekenis van deze 
eerste Nederlandse multinational voor de stad. 

maandag 22 mei I .9.95 
"VOC-reisverhalen uit Hoorn". 
Deze lezingavond wordt georganiseerd in samenwer
king met uitgeverij Terra Incognita en de Linschoten
vereeniging. Hoewel de afspraken over de inrichting 
nog in een pril stadium verkeren, is wel duidelijk dat op 
deze avond twee verschillende lezingen zullen worden 
gehouden: 
1. "De vele gezichten van Bontekoe" door Garrelt Ver

hoeven 
2. "De reis van Schouten en Le l\'1aire, een ant i-VOC

reisverhaal" door Diederick Wildeman. 

De heer Verhoeven is werkzaam als assistent-in-oplei
ding aan de Rijksuniversiteit Leiden en is coördinator 
van het project "Bontekoe 1996". De heer Wildeman is 
bibliothecaris van het Nederlands Scheepvaart Mu-

door A. G.F van Weel 

seum Amsterdam en is auteur van het boek "Ontdek
kingsreizen van Nederlanders 1590-1650". Beide lezin
gen worden gelardeerd met lichtbeelden. De avond 
wordt ingeleid door mevrouw Vibeke Roeper van de ge
noemde uitgeverij. 
Houdt u de berichten in de pers in de gaten. 

Beide lezingen vinden plaats in de theaterzaal van Het 
Pakhuis en beginnen om 20.00 uur. De entreeprijs be
draagt f 2,50. 

Zomeravond wandelingen 
Maandag 6 maart is het nieuwe wandelseizoen gestart 
met de eerste giclsenvergaclering. Ter gelegenheid van 
het 35-jarig lidmaatschap van de vereniging had vice
voorzitter Albert de Graaf het gi lde thuis uitgenodigd. 
Namens gidsen en bestuur zijn bij die gelegenheid aan 
Albert enveloppen uitgereikt met donaties bestemd 
voor "zijn" Lutherse Kerk. Natuurlijk staat 1995 in het 
teken van 50-jaar bevrijding. Daar waar dat maar enigs
zins mogeli jk is, zal in elke wandeling aandacht worden 
besteed aan de oorlogsjaren 1940-1945. Bi j de voorbe
reidingen bleek het onmogelijk om een compacte en 
overzichtelijke wandeling onder het thema "De Tweede 
Wereldoorlog" samen te stellen. 
Het wandelingenscherna voor het seizoen 1995 werd als 
volgt vastgesteld: 

1. 19 mei - Kloosterwandeling 
2. 2 juni - Havenwandeling 
3. 16 juni - Groote Oostwandeling, versie 1994 
4. 30 juni - Kerkepadwandeling 
5. 14 juli Bossuwancleling 
6. 28 juli Noorderkerkwandeling 
7. 11 aug. - Wallenwandeling 

De wandelingen beginnen de genoemde vrijdagen 
steeds om 19.30 uur. 
De wandelingen 1 t/m 4 starten vanaf de Rode Steen, 
wandeling 5 start vanaf de Oosterpoort en de laatste 
twee wandelingen beginnen vóór het N.S.station. De 
deelname is gratis. 
Ondertussen is mevrouw Femke Uiterwijk in februari 
begonnen met de opleiding van 5 nieuwe gidsen. 

Cor Kooijman 65 jaar 
Op zondag 13 februari jl. vier
de onze ledenadministrateur 
Cor Kooijman (zie foto) zijn 
65ste verjaardag temidd en 
van een grote schare kinde
ren, kleinkinderen en vrien
den. Het bestuur greep die 
gelegenheid aan om deze nij
vere en accurate werker op 
de achtergrond eens extra te 
bedanken voor zij n grote in
zet. Hij stond aan de wieg van 
de automatisering van het le

denbestand en zonder die ingrijpende modernisering 
was de groei van de vereniging administratief nooit zo 
vlekkeloos tot stand gekomen. Oud Hoorn is hem daar
voor veel dank verschuldigd. 
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Op bezoek bij Oud Leiden 
Vrijdag 20 januari 1995 heeft het bestuur een bezoek ge
bracht aan de oude Hollandse stad Leiden. Professor 
Pieter Obbema en Jan Dröge, respectievelijk voorzitter 
en bestuursl id van de Vereniging Oud l .eiden, verzorg
den die middag een rondleiding door de geheel tot be
schermd stadsgezicht verklaarde oude binnenstad. 
Hoewel Leiden groter is clan Hoorn, kennen cle binnen
steclelijke problemen grote overeenkomsten met die 
van Hoorn o.m. op het gebied van het verkeer. Een op
vallend verschil met Hoorn was de grote terughoudend
heid waarmee monumentale staclswanden waren voor
zien van ontsierende uithangborden: in Leiden, \.verd 
ons verteld, huldigde de welstandscommissie het uit
gangspunt dat slechts zeer bescheiden reclame-uitin
gen aan monumenten mochten worden bevestigd; 
eigenlijk liever niet; een goed idee voor Hoorn. Het 
bezoek aan de beroemde en qua interieur zeer fraaie 
Ribliotheca Artisiana maakte grote indruk. 
Ook het bezoek aan het enorme Weeshuis van Leiden 
met zijn indrukwekkende regentenkamers riep bij me
nigeen beelden uit het verleden op. 

Vereniging Open Monumenten 
Het bestuur vraagt zich met toenemende verontrusting 
af waarom niets wordt vernomen over de ontwikkelin
gen van deze nieuwe vereniging. Ruim tachtig leden 
hebben gebruik gemaakt van het speciale kortingsaan
bocl om lid te worden van cle VOM, velen van ons zij n 
act ief betrokken geweest bij cle Hoornse start van het 
project "Restaurat ie van de Maancl" en op 1 oktober 
1994 ve rscheen het eerste en tot nu toe laatste twee
maandelijkse tijdschrift "Open Monument". Het moet 
gezegd, er zijn grote verwachtingen gewekt en tot nu 
toe zijn die niet ingelost. Op onze vragen wordt nogal 
ontwijkend gereageerd. Het bestuur ziet de toekomst 
wat de VOM betreft met zorg tegemoet. 

Wijzigingen in het rooster van aftreden 
Door de benoeming van bestuurslid Nelleke Huisman in 
1994 zouden er in 1997 volgens het huidige rooster (zie 
het kwartaalblad van maart 1994) vij f bestuursleden te
gelijk aftredend zijn. Dat aantal is onverantwoord groot 
en daarom heeft het bestuur in zijn januarivergadering 
een nieuw rooster van aftreden vastgesteld dat er als 
volgt uit-ziet: 

Rooster van aftreden 

In 1995: 1. A. t3oezaard 
2. L. l{ensema 
3. A. van Weel 

In 1996: 4. L. faber 
5. A. de Graaf 
6. P. Huisman 

In 1997: 7. L. Hoogeveen 
8. P. van Leeuwen 
9. J. Ri etvink 

10. P. van der Waal 

Uniek aanbod voor de leden 
Er is nog een beperkt aantal exemplaren voorrad ig van 
het boeiende boek: "PERTJJELIKE SAKEN", Hoeken en 
Kabeljauwen in het Bourgondische-Oostenrijkse tijd
perk. 
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Het boek is geschreven door M . .J. van Gent en is als 
deel 22 verschenen in de Hollandse Historische Reeks. 
In de boekwinkel kost dit werk f 90,-. Leden van Oud 
Hoorn kunnen het met een aanzienlijke korting be
machtigen. Voor de prijs van f 63,- kunnen zij terecht 
bij de voorzitter, tel. 02290-16449, Johan Messchaert
straat 18 te Hoorn. 

Zoekgeraakte foto's 
Drie en een half jaar geleden plaatsten we in de 
13e jaargang (1991) onder de titel 'En zij verleven
digden de Hoornse straten' in drie afleveringen 
een serie historische foto's uitgegeven omstreeks 
1910 door de firma 1-1. Stumpel. Het waren opna
men van bekende Hoornse straattypes, waaron
der veel handelaren met handkarren, marktscènes 
en enkele vissersboten. 
De foto's zijn uitgebracht als prentbr iefkaarten 
onder de t itel 'Momentopnamen uit het Hoorn
sche straatleven'. Ze waren allen aan de voorzijde 
voorzien van nummers bestaande uit vier cijfers 
en van opschriften die er met witte verf op waren 
geschilderd. Opschriften als 'Een bekende', 
'Hoornsche equipage', 'Nog bakvisch juffrouw' of 
'De bakkerin' . 
In cle twee eerste nummers van de jaargang wer
den elf foto's uit deze reeks opgenomen, die onze 
vereniging ten geschenke had ontvangen van me
vrouw Renckens uit Den Haag. In het derde num
mer werden nog eens vier opnamen geplaatst die 
wij in bruikleen ontvingen van de heer M.H..J. 
Stumpel. 
Ongeveer twee jaar geleden werd ons door me
vrouw Stumpel meegedeeld, dat zij twee foto's uit 
cle in bruikleen gegeven partij nog niet hacl terug 
ontvangen. Een daarop ingezette speurtocht heeft 
tot op heden nog geen resultaat gehad. Het is 
daarom, dat wij als laatste micldel ons tot de le
zers van dit blad wenden met de vraag, of iemand 
ons kan vertellen, waar deze foto's gebleven zijn. 
Wij zijn U zeer dankbaar voor Uw eventuele mede
werking. 



Hoorn en het provinciale 
monumenten inventarisatie project 
A. G.F van Weel 

Zoals in het vorige kwartaalblad beloofcl, zal in de ko
mende edities steeds een deel van het rapport MIP
Hoorn worden gepubliceerd. Dit project behelsde een 
inventarisatie van belangwekkende architectuur en ste
debouw uit de periode 1850-1940. Ook voor Hoorn is 
die inventarisatie gemaakt. Het bestuur van Oud Hoorn 
is over de resultaten niet erg te spreken en zoekt naar 
mogelijkheden om het geheel uit te breiden. 

Alvorens wordt ingegaan op de nederzettingenstruc
tuur, de bebouwingskarakteristiek en een stedebouw
kundige typologie, spreekt het rapport eerst over de 
Hoornse bodemgesteldheid, het grondgebruik en de in
frastructuur. Dit keer wordt slechts ingegaan op de bo
demgesteldheid en de afwateringsgeschiedenis. 

Bodemgesteldheid 
De bodem van Hoorn behoort grotendeels tot het klei
polderlanclscha p. Dit landschap is in de loop der eeu
wen ontstaan door verlanding en inklinking van een ge
tijdengebied. De hoger gelegen kwelders (klei) klonken 
hierbij sneller en sterker in dan de lager gelegen en met 
zand gevulde geulbecldingen: zo ontstond wat ge
noemd wordt: reliëfinversie (omkering van het hoogte
verschil in het landschap). Dit betekent dat wat eerst 
hoger in het landschap lag (de kwelders) later lager is 
komen te liggen en dat wat aanvankelijk lager lag (de 
zandige stroombeddingen) nu hoger ligt: de z.g. kreek
ruggen. 

Dit landschap werd vanaf de lOe eeuw ontgonnen en 
bestaat aan de oppervlakte uit jonge zeekleigronden. 
De polder Grote Waa l bestaat daarentegen uit oude zee
kleigronden terwij l veengronden overheersen aan de 
westzijde van de stad (in de polders Westerkogge en 
Kleine Waal). Binnen de gemeente varieert het reliëf 
van 0.4 m. - N.A.P in de Oosterpolder tot 2, 1 m. - N.A.P. 
in het gebied ten westen van de wijk Risdam. 

Afwatering 
Geheel liggend beneden NAP, geschiedt de afwatering 
van 1 !ooms grondgebied kunstmatig. Het grondgebied 
buiten de oude binnenstad ligt verdeeld over de Oos
terpolcler en de polders Westerkogge, Grote Waal en 
Kleine Waal. In zijn totaliteit behoort dit hele gebied tot 
het boezemgebied Drechterland dat rechtstreeks afwa
tert op het IJsselmeer. 
Het tot de gemeente Hoorn behorende deel van de Oos
terpolder ligt ruwweg tussen de oude binnenstad, de 
oostzijde van het Keern en de noordelijke en oostelijke 
begrenzing van de gemeente. De dorpen Zwaag en Wes
terblokker liggen in deze polder. Vanaf ongeveer 1960 
raakte een groot deel van de polder bebouwd met 
nieuwbouw (o.a. de wijken Risclam en l<ersenboogercl). 
De Oosterpolcler werd rond 1850 bemalen door drie vij
zelmolens welke ten noorden van de Schellinkhouter
dijk waren gelegen, aan de oostzijde van de stad. Bij de
ze molens bevond zich een uitwateringssluis in de zee
dijk waardoor het opgemalen water in het IJsselmeer 

wegstroomde. In de periode tot 1900 werden twee van 
de drie molens vervangen door een stoomgemaal dat 
ook op het IJsselmeer uitsloeg. Voor 1936 verdween 
ook de derde molen. In de jaren '50 werd het stoomge
maal vervangen door een electrisch gemaal dat heden
tendage nog steeds uitwatert op het l.lsselmeer. 
De polder Westerkogge werd rond 1850 bemalen door 
vijf vijzelmolens. Drie hiervan lagen binnen de huidige 
gemeentegrenzen en sloegen uit op een molenkolk, 
waarbij het water via een molens luis in de zeedijk naar 
het l.Jsselmeer werd afgevoerd. In de periode tot 1904 
werden twee van deze molens vervangen door een 
stoommachine met centrifugaalpomp. Dit stoomgemaal 
kwam op dezelfde plek als de molens te liggen en wa
terde uiteraard ook af op het IJsselmeer. Na 1936 werd 
het stoomgemaal geëlectrificeerd en verdween even
eens de derde molen. Tegenwoordig is dit electrische 
gemaal, Westerkogge geheten, nog steeds aanwezig 
langs de voormalige zeedijk, maar is nu in gebruik als 
restaurant. 

De polder de Grote Waal behoort net als het poldertje 
de Kleine Waal in zi jn geheel tot de huidige gemeente 
Hoorn. Deze polders, circa 57 ha en 1,9 ha groot, zijn 
sinds 1970 vrijwel geheel bebouwd: de nieuwbouwwijk 
Grote Waal. 
De polder Grote Waal werd rond 1850 geheel omgeven 
door een eigen ringdijk en ringsloot en waterde met be
hulp van een vijzelmolen, gesitueerd aan de oostzijde 
van de polder, uit op de ringsloot. De polder de Wester
kogge voerde vanuit de ri11gsloot het overtollig water 
van de polder Grote Waal verder af. Tussen 1900 en 
1936 werd de vijzelmolen vervangen door een winclmo
torinstallatie waarvan de vijzel desgewenst kon worden 
aangedreven door een petroleummotor. Ook deze wind
motor sloeg het overtollig water uit op de ringsloot van 
de boezem van de Westerkogge. 
Na 1940, bij de aanleg van de nieuwbouwwijk de Grote 
Waal in cle jaren '70, verdween deze windmotor. 
Het poldertje de Kleine Waal kende in de periode 1850-
1910 slechts een windmolentj e waarbij de boezem van 
de Westcrkogge voor de verdere afvoer zorgde. 

De oude binnenstad van Hoorn, gelegen binnen de 
voormalige stadssingels, waterde in de periode 1850-
1940 met behulp van de verschillende stadsgrachten 
rechtstreeks af op het IJsselmeer. De waterstand van de 
haven van Hoorn werd hierbij vanouds gereguleerd 
door twee keersluizen, de "grote sluis" gelegen bij de 
Hoofdtoren en de "kleine sluis" bij de Oosterbrug. In de 
afwatering van de binnenstad en haar haven is in de pe
riode 1850-1940 en daarna geen verandering gekomen, 
met uitzondering van het feit dat in deze periode enkele 
stadsgrachten en -singels zijn gedempt (zie later onder 
landwegen en ook onder neclerzettingsstructuur). Wel 
kende de Hoornse binnenstad tussen circa 1850 en 
1907 een stoomgemaal aan de oostzijde van de Wester
dijk. Dit stoomgemaal diende ter zuivering van de rio
len. 
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Nieuwbouwplannen Visserseiland: 
een breuk met het verleden 
door Ton van Weel 

In het inmiddels vermaarde boek: "HOORN, huizen, 
straten, mensen'' lezen we op bladzijde 333 onder 
Visserseiland: "Schiereiland dat de zuidelijke en weste
lijke kanten van de Grashaven begrensd. 
In het midden van de 17e eeuw ontstond de Grashaven 
door de aanleg van drie dijken, dammen in zee; de oos
telijke dam werd het latere Oosterei land. De westelijke 
dijk zou Visserseiland of Westereiland gaan heten, en 
de dijk er tussen: Lantaarndijk of Haai (of Hey, zo ge
noemd naar het vele heiwerk dat nodig was) in 1622. 
In 1657 en 1678 werd de aanzet tot het Visserseiland ter 
versteviging met paalwerk en planken beslagen en be
schoeid. In 1675 is er al sprake van een eiland met een 
bedrijfskarakter (zie schilderij van M. Withoos in het 
Westfries Museum); in de loop der eeuwen wonnen Vis
serseiland en Haai aan oppervlakte. Omstreeks 1900 
stonden er op het schiereiland twee houtzaagmolens: 
'De Rob', in 1887 overgeplaatst van het Weeltje, en afge
broken in 1924, en 'De Halm' uit Wognum die in 1904 
verbrandde. In het begin van deze eeuw stonden er vis
sershuisjes, paling- en bokkingrokerijen. Thans is de 
oude bebouwing vrijwel verdwenen. Het Visserseiland 
krijgt steeds meer een watersportkarakter. 
Tussen 1882 en 1918 was aan de zuidelijke oever van de 
Haai het Hoorns Badhuis gevestigd. Op de meest ooste
lijke punt van de Haai (of Lantaarnd ijk) staat het Haven
licht, bij het Grote Gat. Dit werd al afgebeeld op een te
kening uit 1660; in 1968 werd deze lichtopstand wegens 
instortingsgevaar afgebroken en enkele jaren later met 
nieuw materiaal in de oude vorm herbouwd". 

Het is mede vanwege deze historische achtergrondin
formatie dat de vereniging zich zo nadrukkelijk bezig 
houdt met wat wel de "Visserseilandproblemetiek anno 
1995" wordt genoemd. 
Zondagmiddag 5 februari stonden de deuren van Het 
Pakhuis aan Onder de Boompjes 21 wijd open om de le
den van de veren iging zelf kennis te laten nemen van de 
nieuwbouwplannen op de zuidwesthoek van het Vis
serseiland. In de theaterzaal stond de maquette onder 

Groot was de belangstelling voor de inloopmiddag 
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felle schijnwerpers opgesteld om een ieder duidelij k te 
laten zien welke grote bouwkundige ingreep de project
ontwikkelaar voor de Hoornse kust voor ogen stond. 
Een dag of tien daarvoor, zo lazen we in de pers, had
den de raads leden in de commissie Stadsontwikkeling 
zich allen positief uitgelaten over de nieuwe opzet van 
het woningbouwplan op de hoek van het schiereiland: 
152 woningen aan de rand van het Hoornse Hop onder 
meer ondergebracht in twee torens van negen verdie
pingen (zo'n 25 meter hoog) en één toren van vijftien 
verdiepingen als een 'baken' van 40 meter boven de wa
terspiegel. 
Oud Hoorn zag van meet af aan hoezeer dit plan de ont
wikkelingen langs de Hoornse kustlijn in de toekomst 
zou bepalen. De voorgestelde opzet was van wezenlijk 
belang voor de wijze waarop de komende decennia te
gen of naar het silhouet van Hoorns beschermd stads
gezicht zou worden (aan)gekeken. Vanwege die sleutel
rol van dit ingrijpende plan achtte het bestuur het raad
zaam om de leden te vragen zich uit te spreken over de 
voorgestelde ontwikkeling. Voor het eerst in de 78-jari
ge geschiedenis van de vereniging werden de leden 
schriftelijk in staat gesteld hun mening te geven. In een 
mum van tijd werd de schriftelij ke enquête in orde ge
maakt en onder alle 1800 leden verspreid , tot in Surina
me aan toe. 
De gemeente Hoorn werkte in de persoon van wethou
der G. van der Meer zeer wel mee door direct de ge
meentelijke maquette ter beschikking te stellen toen 
het bestuur daarom vroeg. In de nacht van zaterdag op 
zondag werd het gevaarte dat uit drie delen bestaat 
met behulp van vrijwilligers opgesteld. 
Wat het bestuur gehoopt had, kwam zondagmiddag uit. 
Reeds een kwartier voor tijd kondigden de eerste toe
schouwers zich aan en vanaf dat moment bleef de gang 
erin. De hele middag verzamelde zich een grote stroom 
belangstellenden rond het verlichte stadsbeeld dat in 
het midden van de theaterzaal stond opgesteld. Velen 
raakten ter plaatse in een felle discussie verwikkeld, an
deren gingen door hun knieën teneinde een goed beeld 
te krijgen van de invloed van de "nieuwe hoofdtoren" 
op het daarachter liggende stadsbeeld en op de be
weerde transparantie van het totale plan. Het doorkijk
je viel niet altijd mee. Aan de wand waren tekeningen 
op schaal opgehangen zodat duidelijk zichtbaar werd 
gemaakt hoezeer de hoogte van cle woontorens zich 
verhield tot die van bijvoorbeeld de Cyriacuskerk 
(42 m.) of de echte Hoofd toren (33 m.). Leden van het 
college en de gemeenteraad, leden van de monumen
tencommissie en van de commissie stadsontwikkeling, 
zij allen verdrongen zich rond de maquette en tastten 
voorzichtig de mening van de omstanders af. Aan het 
eind van de middag bleek dat vij fhonderdenelf be
langstellenden waren komen kijken en dat er honder
den groene enquêtekaarten waren ingeleverd. Oud 
Hoorn had er die middag een tienta l nieuwe leden bij
gekregen. 
Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 8 fe
bruari werd mede op basis van de op dat moment beken
de enquêteresu ltaten (er waren toen 712 groene kaar-
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ten binnen) het standpunt van Oud Hoorn over cle 
nieuwbouwplannen voor het Visserseiland geformu
leerd. Besloten werd om alle raadsleden zo snel moge
lijk van dat s tandpunt op de hoogte te brengen. 

Zaterdag 11 februari was de sluitingsdatum van de le
clenraaclpleging. De zondagmorgen daarop bleek dat 
809 leden de kaart ingevuld terug hadden gezonden: 
een verheugende respons van 45%. De uits lag luid t als 
volgt: 

Vraag l 

Vóór verdere uitbreiding 
van cle bebouwing: 
Tegen verdere ui tbreiding 
van de bebouwing: 
Geen mening hadden: 

Vraag 2 

Eens met de huidige 

384leden 

42 1 leden 
41eden 

woningbouwplannen waren: 90 leden 
Oneens met de huidige 
woningbouwplannen waren: 294 leden 

47,5 % 

52,0 % 
0,5 % 

23,4 % 

76,6 % 

De grafieken op de vorige pagina brengen deze uitslag 
in beeld: 

Het bestuur van Oud Hoorn heeft alle raadsleden aller
eerst laten weten dat de overgrote meerderheid van de 
ingezonden reacties het nieuwbouwplan afwij st. Vervol
gens heeft het bestuur zijn verontrusting en bezorgd
heid uitgesproken dat dit grootschalige bouwplan door 
m iddel van een z.g. art ikel 19-procedure van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening tot stand dreigt te k01nen. Arti
kel 19-procedures zijn door de wetgever nooit bedoeld 
om een grote ruimtelijke ingreep zoa ls nu wordt voor
gesteld juridisch" te onderbouwen. "Wat er nu op het 
Visserseiland dreigt te gebeuren, bestaat uit een groot
schalige ruimtelijke ingreep met vergaande gevolgen, 
denkt u alleen maar aan de toenemende verkeersstro
men in deels monumentaal zeer kwetsbare s tadsdelen'', 
luidt een citaat uit de brief. Oud Hoorn dringt er bij de 
raadsleden op aan om voor de toekomstige ontwikke
ling aan de Hoornse kust, en niet alleen voor die op het 
Visserseiland , het juiste beleidsinstrument van het be
stemmingsplan te gebruiken. Voordat dat wordt ge
daan, dient eerst een visie voor de gewenste ontwikke-

l'vlaquette met centmal de geprojecteerde "nieuwe hoofdtoren ". 
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lingen aan en langs de Hoornse kust te worden ontwik
keld , een visie waarvan het Karperkuilgebied onderdeel 
uitmaakt. Het gaat er Oud Hoorn om dat de toekomst 
van het kustgebied tot stand komt vanuit een samen
hangend geheel van opvattingen die in bestemmings
plannen zijn uitgewerkt. Ad hoc-ingrepen leiden maar al 
te vaak tot ontwikkelingen die elkaar negatief beïnvloe
den . 
De huidige p lannen voor het Visserseiland voegen een 
nieuw woongebied toe aan de b innenstad dat in veel 
opzichten afwijkt van de historisch gegroeide stad: zo
wel de hoofdvormen (rechthoekige blokken) als de s te
debouwkundige s t ructuur zijn afwijkend. In de binnen
stad met haar straten en pleinen staan de gebouwen 
aan/langs deze stèdelijke binnenruimte; in het nieuw
bouwplan zijn de flats los in de ruimte gesitueerd: ver
gelijk de fla ts in de Grote Waal. Daarnaast is een ander 
afwijkend s tedebouwkunclig kenmerk: de los van de 
grond op een hoger gelegen parkeerdek geplaatste ge
bouwen. Er wordt immers buitendijks gebouwd. 
De 40 meter hoge woontoren op de kop van het schier
eiland moet vorm geven aan een bredere steclebouw
kundige visie waarbinnen deze toren deel uitmaakt van 
een "drie luik" van torens: samen met de Hoofdtoren en 
een nieuvve toren bij het Julianapark. In dit nieuwe to
rentrio staat clan, vanaf het water gezien, de Hoofdto
ren centraal. 
Als hier al sprake is van een visie, clan is de;:e in ieder 
geval mager, slecht onderbouwd en derhalve niet over
tuigend. 
Oud Hoorn is niet op voorhand tegen bebouwing op het 
Visserseiland. Oud Hoorn is wel tegen nieuwbouwplan
nen die door middel van een verkeerde procedure gere
aliseerd dreigen te worden en die op geen enkele wijze 
aansluiten bij de organisch gegroeide kleinschalige op
zet van de historische stad . Vandaar o nze wens te ko
men tot een "kust lij nvisie". Tegen deze achtergrond 
vraagt het bestuur de raadsleden te stemmen tegen het 
voorgestelde voorbereidingsbesluit. 

Op 14 fe bruari heeft de gemeenteraad van Hoorn inge
stemd met het voorbereidingsbesluit dat woningbouw 
op het Visserseiland mogelijk maakt. Er zal een uitge
breide inspraakronde op gang worden gebracht waarin 
men zich uitsluitend kan uitspreken over het nu gepre
senteerde nieuwbouwplan. Oud Hoorn is buitengewoon 
benieuwd of de Hoornse bevolking net zo afwijzend 
s taat tegenover het p lan als de leden van Oud Hoorn 
hebben laten b lijken. 



Boekrecensie 
Hoorn oh ja 
Hoorn oh ja. Van mensen en dingen die voorbijgingen 
19.94. Samenstelling llerman lansdaa/, Hans Schipper en 
Pim van der Waal. lloorn, WV Hoorn, 1994 

De nieuwe 1 loorn oh ja is verschenen, de vierde in de 
reeks. Wat eerst wat aarzelend op de markt van Hoorn
se publikaties verscheen, is nu een verschijning waar
naar van te voren wordt uitgezien. De samenvatting van 
de Hoornse gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Als 
we vijftig jaar verder zijn een bron voor onderzoekers 
naar de geschiedenis van rond het jaar 2000. 
Het nu verschenen nummer heeft een oranje jas gekre
gen naar aanleiding van het bezoek dat de koningin dit 
jaar aan Hoorn bracht op 19 augustus en de pseudo-ko
ninginneclag op 31 augustus. Daarom ook een aardige 
foto uit het archief van .J.D. Os inga sr van het bezoek 
van toen nog koningin Juliana met drie van haar doch
ters in september 1948. 
Het boekje bevat zoals voorheen cle belangrijkste 
Hoornse nieuwsfoto's verdeeld in acht groepen: Nieuws, 
momenten, cultuur, sport, mensen, historie, opvallend 
en bedrijvigheid. Deze fotoverzameling is een selectie 
en daarom ontbreekt er veel wat velen van de geïnte-

resserclen in alles wat met Hoorn te maken heeft, node 
zullen missen. Het was daarom een goed idee het voor
stel van Oud Hoorn over te nemen en aan het werkje 
een lijst met de belangrijkste gebeurtenissen toe te voe
gen. Zo blijven ook de niet in beeld gebrachte gebeurte
nissen voor het nageslacht bewaard. Deze kroniek 
wordt verzorgd door het Oud-Hoornse bestuurslid Pim 
van der Waal. Herman Lansdaal is de man die de tek
sten verzorgde en ook de eindredactie heeft. Het is een 
goede gedachte een vereniging die zich zo zeer met de 
geschiedenis van de stad bezig houdt, intensief te be
trekken bij de tot stand komingvan dit werkje. De foto's 
zijn van Marcel Rob, Henk de Weere!, Theo Groot, Klaas 
Laan en Pim van der Waal. 
Een paar aanbevelingen voor de samenstellers. De kleu
ren van het omslag zouden wat minder schreeuwend 
moeten zijn. Misschien dat een kleine index de toegan
kelijkheid zou vergroten. Als ik over 25 jaar naar een fo
to van wethouder Van der Werff zou willen kijken, be
spaar ik me veel gezoek als ik direct kan vinden dat hij 
op blz 5 van jaargang l 994 staat. Voor de rest, van harte 
aanbevolen. Verkrijgbaar bij de WV en de Hoornse 
boekhandel. Oe prijs is f 13,90, voor leden van Oud 
Hoorn f 12,50. 

H. WS. 

Het Huiszittende Armen-Weeshuis 
Olga van der Klooster. 
Het Huiszittende Armen-Weeshuis te 
Hoorn; van Pesthuis tot banl?gebouw, 
lwntoorruimten en appartementen. 

Hoorn, Stichting Stadsherstel Hoorn, 1994. Bouwhisto
rische reeks, I loom, del 5. Prijs f 25,-. 
In de Monumentencommissie kon men het er niet over 
eens worden. Moest bij de restauratie van Veemarkt 6 
ten behoeve van de VSB-bank de bestaande onderpui 
van garage Leeuw uit 1926 gehandhaafd worden, of zou 
men de onderpui uit 1738 van het Huiszittende Armen
Weeshuis reconstrueren? 
In het vijfde deel van de Bouwhistorische reeks Hoorn 
beschrijft drs. Olga van der Klooster de gang van zaken 
rond de verbouwing van het voormalige kazernecom
plex aan de Veemarkt en Mosterdsteeg tot bankge
bouw, kantoorruimten en appartementen in 1994. Maar 
eerst neemt zij ons mee naar de oorsprong van dit ge
bouw als Pesthuis in 1599. 
In een prettige, heldere verteltrant verhaalt zij over de 
bou·wkundige lotgevallen sindsdien, zonder de sociale 
omstandigheden van de pestlijders, de weeskinderen 
en de soldaten te vergeten. De meer technische, bouw
kundige beschrijvingen zijn ook voor een leek goed te 
volgen, en anders brengt een begrippenlijst uitkomst. 
Het Huiszittende Armen-Weeshuis was een van de min
der bekende weeshuizen in Hoorn, omdat het al in 1795 
verdwenen is. Het is nu aan de vergetelheid onttrokken. 
Ook over de kazerne en het garnizoen bestond nauwe
lijks literatuur. Ik onderschrijf de wens van wethouder 

Van der Meer in zijn voorwoord, dat nog eens een apar
te publikatie aan het soldatenleven en de militaire ge
bouwen in Hoorn zal worden gewijd. Daarbij kunnen 
dan ook betrokken worden het hospitaal aan de Mod
derbakken, de hulpkazerne in de Pakhuissteeg, de 
kruittoren en het Sint Janz Gasthuis aan het Kerkplein , 
ongetwijfeld door OLga van der Klooster bedoeld wan
neer zij spreekt over "een nachtleger en kledingmaga
zijn in de Nieuwstraat" (pag. 54). 
Het hoofdstuk over de garage wordt afgesloten met een 
chronologische lijst van verbouwingen in de periode 
1926-1981. Een beetje overbodig, omdat in het "Chrono
logisch overzicht van gebeurtenissen", verderop in het 
boek, dezelfde gegevens zijn opgenomen. 
Dit overzicht, en de verdere bijlagen, waaronder veel 
teksten van op dit gebouw betrekking hebbende ar
chiefstukken, vergroten de waarde van het boek als na
slagwerk. Het enige dat ik node mis is een index. 
Het boek is rijkelijke geïllustreerd. Toch maakt het op 
mij, evenals de vier vorige delen in de reeks, een over
volle indruk. Op de stations in Japan heb je 'aandu
wers' die zoveel mogelijk forensen in een trein probe
ren te persen. Zo krijg ik bij deze reeks de indruk dat ie
mand uit alle macht heeft staan duwen om zoveel mo
gelijk informatie en illustraties op zo weinig mogelijk 
pagina's te krijgen. Op poagina 127 staat een "Verant
woording van de afbeeldingen", en clan denk je: nu zal 
het echt wel afgelopen zijn. Maar clan word je op pagina 
128 toch nog weer met een bouwtekening om je oren 
geslagen. Het zal wel een kwestie van geld zijn. 

L.H. 
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Jaarverslag 1994 Oud Hoorn 
PM Huisman/ A. G.F van Weel 

1. LEDEN 
De snelle groei van het ledental gedurende de afgelo
pen jaren heeft zich in 1994 niet voortgezet: op 31 de
cember 1994 telde de vereniging slechts 31 leden meer 
dan aan het begin van het jaar. Het verenigingsjaar 
werd afgesloten met in totaal 1785 leden, een respecta
bel aantal. Onderstaande grafiek laat zien dat de vereni
ging op enig moment het afgelopen jaar meer dan 1800 
leden telde maar dat dat aantal in de laatste maand 
nogal is teruggelopen. De redenen van opzegging van 
het lidmaatschap waren zeer uiteenlopend maar raak
ten zelden het gevoerde beleid. Enerzijds sterkt dat het 
bestuur door te gaan op de ingeslagen weg, anderzijds 
is uitvoerig gesproken over mogeli jke oorzaken van die 
geringere groei. Een duidelijk antwoord heeft het be
stuur niet kunnen vinden. Wel heeft het besloten om op 
een aantal momenten in 1995 actiever aan ledenwer
ving te gaan doen. 
Negentienvierennegentig werd overschaduwd door het 
overlijden van voorzitter J.M. Baltus. De vereniging 
verloor met hem een dynamische en inspirerende voor
ganger in de strijd voor het behoud van het stedelijk 
schoon en tegen de verloedering. Zeer veel leden gaven 
tijdens de rouwdienst in "zijn" Oosterkerk en tijdens de 

begrafenis blijk van hun waardering voor deze grote 
Horinees. 
Tevens moest definit ief afscheid genomen worden van 
negentien andere trouwe leden. Onder hen bevonden 
zich de heren J. Onstenk - oud lid van de redactie van 
het kwartaalblad - J. W Koenen, F. Vulker, C. Borgrnan 
en J. Gleij steen. De gewelddadige dood van oud-rector 
G. Bouter in december maakte diepe indruk op het be
stuur. Op gepaste wij ze is blijk gegeven van gevoelens 
van oprechte deelneming. 

2. BESTUUR 
De bestuursleden L. Hoogeveen, P. van Leeuwen, .J . Riet
vink en W.L. van der Waal werden op de voorjaarsleden
vergadering met algemene stemmen herkozen voor een 
nieuwe periode van drie jaar. Mevrouw P.M. Huisman 
werd in de najaarsledcnvergadering gekozen als nieuw 
bestuurslid. Zij heeft o.m. het verenigingssecretariaat 
op zich genomen, een functie die vacant werd toen se
cretaris A.G.F. van Weel de voorzittershamer overnam 
van J.M. Baltus, overleden op 28 april 1994. 
De groeiende stroom van activiteiten waarbij de vereni
ging is betrokken, werd gecoördineerd door 12 maande
lijkse bestuursvergaderingen die soms uitliepen tot na 
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het middernachtelijk uur. Veelvuldig waren daarnaast 
de meer informele bijeenkomsten van verschillende be
stuursleden ter voorbereiding en uitvoering van be
stuursbeslissingen. 

3. ONDERSCHEIDING 
De voorzitter heeft, namens het bestuur, in de najaars
ledenvergadering de jaarlijkse onderscheiding uitge
reikt aan de heren Agema en Kroon van de Jong's Ex
ploitatiemaatschappij voor de geslaagde restauraties 
én functieveranderingen van de twee voormalige kaas
pakhuizen aan de Bierkade: "De Zon" en het dubbelpak
huis ''Alkmaar en Gouda". Tevens zijn bij deze gelegen
heid de initiatiefnemers van het Museum van de Twin
tigste Eeuw, de heren 11. Stuifbergen en H. van Lunte
ren , alsmede de vertegenwoordiger van het stedebouw
kundig bureau Zandvoort, de heer .J. van der Linden, 
voor hun betrokkenheid en activiteiten in het zonnetje 
gezet. 

4. LEDENVERGADERINGEN 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering, bijgewoond 
door zo'n 75 leden en belangstellenden, werd de deel
name van Oucl !-toorn aan de stichting Bontekoe be
sproken. Tevens werd daarbij medegedeeld dat het be
stuur op basis van een evaluatie van de aktiviteiten van 
de stichting over 1994 de voortzetting van de deelname 
in 1995 zou beoordelen. 
Bij de bespreking van de financiële positie van de ver
eniging werd geconstateerd dat verhoging van de con
tributie in 1995 onontkoombaar was. In de najaarsle
denvergadering heeft het bestuur een voorstel daartoe 
aan de leden voorgelegd. Het voorstel werd met aJge
mene stemmen aanvaard, waarmee de jaarlijkse contri
butie op f 35.- was vastgesteld. 
Tijdens de voorjaarsledenvcrgadering wist de heer H. 
Zantku ij l de aanwezigen te boeien met een lezing over 
de historie van gasthuizen in het algemeen en over die 
van Hoorns St. Jansgasthuis in het bijzonder. 
In de najaarsledenvergaclering, die eveneens door onge
veer 75 leden en belangstellenden werd bezocht, werd 
de heer T. van Weel voorgesteld als nieuwe voorzitter; 
tevens werd mevr. P.M. Huisman tot bestuurslid geko
zen. 
Na de uitreiking van de genoemde onderscheidingen in 
de najaarsledcnvergaclering, werden de aanwezigen in 
de gelegenheid gesteld om een bezoek te brengen aan 
de gerestaureerde kaaspakhuizen aan de Bierkade. 

5. EIGENDOMMEN 
Met de eigendommen is dit jaar alles naar wens verlo
pen. De restauratie van het panel Breed 12 werd vol
tooid en na het tekengenootschap Debutade op de bo
venverdieping betrok Maja Design, een winkel in 
patchwork en quilts, de benedenverdieping. Aan de 
overige panden werden de gebruikelijke onderhouds
werkzaamheden naar tevredenheid verricht. 
Er werden grote vorderingen gemaakt met de verbou
wing op de Pakhuiszolder. 

Naast een volledig ingerichte vergaderruimte werd een 
begin gemaakt met de inrichting van de zolderruimte 
als tentoonstellingsruimte. Op de vliering aan de voor
zijde werd een nieuwe vloer geslagen waarop het ko
mend jaar een archiefruimte zal worden ingericht. 
Ook dit jaar is de vereniging verblijd door de schenking 
van een aantal roerende goederen: een tekening van 
J.C. Kerkmeijer, delen van een Jugendstilplafond, een 
zilveren maquette en vele foto's. De schenkers en bruik
leners zijn door het bestuur bedankt. 

Tweelingpand aan het Nieuwe Noord (zie stadsbeefdbewaking). 

6. FINANCIEEL BELEID 
Zoals gesteld, een voorstel tot contributieverhoging 
van f 25.- naar f 35.- was onvermijdelijk. Vooral het 
kwartaalblad, het paradepaardje van de vereniging, 
deed een groeiend beroep op de financiële middelen 
van de vereniging. Daarnaast worden ook aan het gicl
senwerk, voor publicaties, lezingen en subsidies de no
digen gelden uitgegeven, cli t ondanks het feit dat veel 
aktiviteiten door vrijwilli gers worden gedaan. 

Verder heeft de vereniging in 1994 de uitgave van 
"Hoorn Oh Ja" met een bedrag van f I .000.- gespon
sord, het interieur van het nieuwe VVV-kantoor finan
cieel helpen opzetten en heeft de vereniging aandelen 
gekocht van de N.V. Landelijke Bouwkunst "Westfries
land", ter waarde van f I.000.-. 

7. STADSBEEIDBEWAKING 
Hoorn afficheert zich graag als dynamische stad waar -
de stad eenmaal goed bekeken hebbend - men graag wil 
blijven. Op zich is er niets mis met dit uitgangspunt wa
re het niet dat de beoogde dynamiek nogal eens ten 
koste gaat van veranderingen in zeer karakteristieke 
kwaliteiten in het historisch stadsbeeld. Naast het be
grip 'dynamische stad' plaatst Oud Hoorn bij voorkeur 
het begrip 'stijlvolle stad' met als doel stedelijke veran
deringen alti jd te beoordelen op hun kwaliteit en niet 
op hun kwantiteit van steeds meer van hetzelfde. Oud 
Hoorn heeft er een broertje dood aan wanneer de kwa
liteit van renovaties/reconstructies/restauraties wordt 
afgemeten aan het uitgangspunt: "wat er voorheen 
stond was nog slechter ". Een goed voorbeeld daarvan 
vormen de steclebouwkundige veranderingen op het 
terrein van de voormalige vleesfabriek aan het Nieuwe 
Noord. Tegen de achtergrond van de oude situatie is er 
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sprake van vernieuwing. Binnen het kader van het con
cept "stijlvolle stad" is er sprake van verarming, zowel 
wat de gevelreconstructie aan het Nieuwe Noord be
treft als wat de functieveranderingen en de uitstraling 
daarvan van de voormalige Doopsgezinde Kerk aan de 
Ramen aangaat, ook wat betreft de honderd procent be
bouwing van cle binnenterreinen. Talloze gemiste kan
sen ingegeven door de eisen van het economisch ren
dement. Oud Hoorn heeft overigens nog steeds een be
zwaarschrift lopen bij de Raad van State tegen het be
stemmingsplan Nieuwe Noord en omgeving. 
Teleurstellend was ook de uitgangspuntennota vooraf
gaand aan de komende twee bestemmingsplanontwer
pen voor de binnenstad. Noch het stationsgebied noch 
het gebied van de stadspleinen Rode Steen en Kerk
plein maakten onderdeel uit van de nota. Op de Rode 
Steen is een serie wanstaltige betonnen paaltjes ge
plaatst in afwachting van een herinrichtingsplan. Be
zorgd zijn we voor de mogelijkheid om alle rijksmonu
menten op de kop van de Grote Noord te "verwinkelen". 
Samenhangend hiermee werd steeds duidelijker hoe
zeer een beleid m.b.t. de zogenaamde winterterrassen 
moet worden vastgesteld. Het plotseling verschijnen 
van een drijvend terras in de Appelhaven was aan
leiding om formeel te protesteren; het zou een één
jarig experiment zijn hoewel nu al weer gezocht wordt 
naar bestendiging, zij het waarschijnlijk in een andere 
vorm. 
Er dienden zich het afgelopen jaar meer bedreigingen 
van de stedelijke kwaliteit aan: de mogelijke verhuizing 
van het Waterschap uit de drie cruciale monumentale 
panelen op de kop van de Grote Oost liggend tegen het 
horecaplein Rode Steen, de schoorvoetende plannen 
van de woningbouwvereniging met het Truyclemanhof
later gelukkig minder alarmerend geformuleerd - en de 
Manhattanachtige plannen voor het Visserseiland. Mis
schien nog ingrijpender zijn de sluipende gevolgen van 
het Nieuwe Bouwbesluit: overal constateren we kleine 
veranderingen in het stadsbeeld waarvoor geen vergun-

ningcn meer zijn vereist doch die slechts een meldings
plicht kennen: een zeer gevaarlijke kant van de deregu
lering. 
Tenslotte mag hier niet onvermeld blijven hoezeer Oud 
Hoorn is geschrokken van de teleurstellende resultaten 
van het Monumenten Inventarisatie Project van de pro
vincie: de inventarisatie van de periode 1850-1940 viel 
voor Hoorn bitter tegen. 

Was het in 1994 dan alleen maar kommer en kwel? Zeer 
zeker niet. Er zijn het afgelopen jaar welclegelijk heel in
teressante en positieve zaken gerealiseerd. Te noemen 
valt, om te beginnen, de ontdekking van de originele 
kleuren uit 1563 van de zandstenen consoles van de 
eeuwenoude balken in hel Sint Jans Gasthuis én de 
kleur Westfries groen waarmee de hekken aan de Vee
markt werden opgefrist. Het voormalige kazernege
bouw aan de Mosterdsteeg alsmede de vleugel aan het 
binnenterrein van Garage Leeuw aan de Veemarkt kre
gen een geslaagde functieverandering: appartementen. 
Hierdoor werd de w·oonfunctic van de binnenstacl aan
zienlijk versterkt. Uitstekend werk van de Stichting 
Stadsherstel. Dat was ook het resultaat van de restaura
tie van het oude Weeshuis aan de Veemarkt: de VSB be
trok daar een - ook qua exterieur - schitterend pand. 
Stadsherstel reconstrueerde ook vier arbeiderswonin
gen aan de Gedempte Appelhaven, al gingen daarbij wel 
enige oorspronkelijk elementen verloren. En om bij de
ze zeer gewaardeerde e'n actieve stichting te blijven: zij 
nam voortvarend de reconstructie van drie panelen aan 
het Jeudje ter hand, panden gelegen op een uiterst stra
tegische plaats gezien de vele ideeën omtrent. de oplos
sing van de binnenstedelijke verkeersproblematiek. Het 
leien dak van de torenspits van de Grote Kerk kreeg een 
grondige onderhoudsbeurt; het wachten is nu op het 
herstel van de balcons. In opdracht van de vereniging 
Hendrick de Keyzer werd de Mariatoren fraai gerestau
reerd. Ook werden grondige restauraties aangekondigd 
van de Nederlands Hervormde Kerk in Zwaag, van de 

Een sfeervolle foto van het voormalige lwzernegebouw aan de Veemarkt. De restauratie is 11og i11 volle gang. Ool? de Veemarktpaaltjes op 
de voorgrond ontbreke11 11og. De auto s staan her en der geparl?eerd. 
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Statenpoort en van de torens van de Noorder- en Oos
terkerk. Bijzonder geslaagd was ook de restauratie van 
de Lutherse Kerk; de plannen om ook het interieur aan 
te pakken stemmen tot grote voldoening. 
De reconstructie van het stationsgebied bereikte haar 
voltooiing. Niet iedereen was even opgetogen over het 
resultaat, zeker niet over cle afkalving van een deel van 
het rijksmonumentale Noorderplantsoen. 
Verheugend was het te constateren dat de rol en de in
vloed van cle gemeentelijke monumentencommissie 
toenam. Er werd op lokatie vergaderd waardoor de 
beeldvorming omtrent de voorgelegde plannen werd 
versterkt. Over de geslaagde restauraties én functiever
anderingen van de kaaspakhuizen aan de Bierkade 
spraken we eerder in een ander verband al. 

8. VERTEGENWOORDIGINGEN 
De Kerkmeijer-De Regtstichting 
De heer Albert de Graaf vertegenwoordigde ook in 1994 
Oud Hoorn in deze stichting. De stichting herdacht op 
waardige wijze de honderdste geboortedag van me
vrouw Christine Kerkmeijer-De Regt: een exposit ie over 
de "Trap des Ouderdoms", een boek over hetzelfde on
derwerp alsook een plaquette in de door de stichting 
gerestaureerde Museumtuin. Ook werd medewerking 
verleend aan de restauratie van het raamwerk in het 
Sint .lans Gasthuis, werd de Stichting Kaap Hoornvaar
ders geholpen, werd een zilveren dienblad aangeschaft 
ten behoeve van de zilvercollectie van het Westfries 
Museum en werd Leo Veerkamp ondersteund bij de tot
standkoming van een boekje over de priores van het St. 
Pietershof. Eerder had de stichting reeds een fraai be
schilderd bord geschonken met de namen van de prio
res van dit roemruchte klooster. 

Stichting Stadsherstel 
Ook dit jaar werd maandelijks vergaderd in de regen
tenkamer van het Sint Jozefhuis in aanwezigheid van 
onze vertegenwoordiger, mevrouw L. Rensema-Brevet. 
De stichting begeleidde op intensieve wijze cle realise
ring van het appartementencomplex aan de Mostercl
steeg en aan de binnenplaats van Garage Leeuw. Na de 
renovatie van vier panden aan de Gedempte Appelha
ven zijn er twee verkocht en twee verhuurd . De ter 
hand genomen renovatie van de drie panden aan het 
Jeudje startte met enige moeilijkheden maar verliep 
daarna voorspoedig. De plannen voor de nadere bebou
wing van de muur en tuin van het Weeshuisterrein aan 
Onder de Boompjes vorderden gestaag. 

Welstandcommissie 
De vertegenwoordiger van de vereniging in deze com
missie was ook mevr. L. Rensema-Brevet. Zeer frequent 
waren de bijeenkomsten, zeer talrijk de te bespreken 
plannen. De bespreking van enkele grote plannen dient 
op deze plaats te worden genoemd: "Het Volmaakte 
Schip" op de hoek Westerdijk/Breed en de bomvaanvra
ge voor het Visserseiland: de commissie is in principe 
accoord gegaan met het bouwplan met flats voor 
120 woningen. Op basis van de aantasting van het 
historisch stadsbeeld ter plaatse, werd negatief geadvi
seerd over het drijvend terras in de Appelhaven. 
De concept-nota "Reclamebeleid" is in een aantal zittin
gen besproken en bijgesteld en zal binnenkort aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

Monumentencommissie 
Bestuurslid L. Faber nam het afgelopen jaar de door het 
overlijden van de heer .I.M. Baltus opengevallen plaats 
voor Oud Hoorn in deze commissie in. De heer J. Riet-

vink bleef onze l\.veede vertegenwoordiger. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994, ver
anderde de commissie deels van samenstelling. Zoals 
gezegd, er werd steeds meer op lokatie vergaderd iede
re maand waarbij vóór iedere bijeenkomst het belang
rijkste punt op de agenda met een bezoek werd ver
eerd: de NH Kerk te Zwaag, het Doelennplein, terras 
aan het Kerkplein, Grote Noorcl tJtJ-46, VSB-Veemarkt, 
Appelhaven 6, Ramen 31, Breed 30, Truydemanhof, Ma
riatoren, bergplaats algemene begraafplaats, Staten
poort, plantsoen Noorderveemarkt, Weeshuistuin. Uit
voerig is gesproken over de uitbreiding van het aantal 
winkels aan het Grote Noord en de functie van de Rode 
Steen. De Oud Hoorn-vertegenwoordigers hebben 
openlijk de vraag gesteld wat er gebeurt met de advie
zen van de monumentencommissie. Volgt het college 
die in de regel op? Op antwoord wordt gewacht. 
De rubriek "Stadsbeeldbewaking" geeft een goed beeld 
van de ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar. 
Het Oud-Hoorngeluid - twee in getal - klinkt helaas niet 
altijd door in het uiteindelijke advies. 

Stichting Het Pakhuis 
Na het overlijden van J.M. Baltus heeft alleen mevr. 
Rensema de vereniging gedurende het grootste aantal 
maanden in deze stichting vertegenwoordigd. Pas in 
november kon het bestuur van Oud Hoorn de tweede 
vertegenwoordiger aanmelden: de heer L. Faber. Bijzon
der veel vergadertijd is het afgelopen jaar gestoken in 
de bestuursperikelen van cle stichting Hiaat. Eerst aan 
het einde van het verenigingsjaar klaarde de lucht en 
konden er weer voortvarend beslissingen worden geno
men. Zo zijn er afspraken gemaakt met de nieuwe be
heerder van de roerende goederen, over de wijze van 
waarop gereserveerd wordt voor vervanging en over de 
verhuurprijzen van roerende goederen voor de drie 
participanten. Oud Hoorn heeft in goed overleg steeds 
vaker gebruik kunnen maken van de theaterzaal en dat 
stemt tot tevredenheid. De zolder krijgt steeds meer 
een vergader-, een archief- en een expositiefunctie. 

9. WERKGROEPEN EN PUBLICATIES 
Evenals vorig jaar volgde ook in 1994 een groep van 
ruimte 1500 wandelaars de gidsen op een zevental zo
mcravondwandelingen. De organisatie en coördinatie 
was wederom in de vertrouwde handen van Annie Pie
terse, geassisteerd door Hieke Stapel. Ook tijdens het 
weekeinde van 5 en 6 november bij de start van het 
project "Restauratie van de Maand" hebben vele gidsen 
goed werk verricht. Een paar duizend bezoekers en toe
risten hebben die dagen onder de deskundige leiding 
van "onze" gidsen mooie plekjes en appartementen ge
zien. De lezingen, vorig jaar gestart op initiatief van be
stuurslid Van der Waal, trokken ook dit jaar veel belang
stellenden. Onderwerpen als de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten en de historie van de Parkschouwburg werden 
door de uitgenodigde sprekers op een boeiende wijze 
belicht Mevrouw Femke Uiterwijk pakte dit jaar de tra
ditie van de Oud Hoorn-bouwkunstcursus op. Deelne
mers en cursusleider waren na afloop erg enthousiast 
over het verloop. Enkele van de cursisten gaven zich op 
om ingewijd te worden in het gidsenwerk: aldus wordt 
het draagvlak van de vereniging steeds breder. 
De stichting Stadsherstel publiceerde vlak voor de jaar
wisseling deel 5 uit de Bouwhistorische Reeks Hoorn: 
"Het Huiszittende Armen-Weeshuis te Hoorn'', geschre
ven door de kunsthistorica drs. Olga van der Klooster. 
Naast de al bestaande werkgroep Representatie die de 
vereniging vertegenwoordigt op vergaderingen en bij
eenkomsten van andere historische verenigingen, heeft 
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het bestuur ook een werkgroep Presentatie kunnen for
meren. Deze werkgroep zal zich bezighouden met de 
presentatie, veelal in stands, tijdens uiteenlopende ma
nifestaties. 
Tenslotte heeft het bestuur zich bijzonder druk ge
maakt over de uitgave van een fake-kwartaalblad door 
Loodwicks Press Images over de fictieve Marius Laan. 

10. KWARTAALBLAD 
De uitgaven ten behoeve van het kwartaalblad deden 
ook dit jaar weer een stevige greep in de verenigings
kas, doch het resultaat is elk kwartaal weer alle inspan
ningen meer dan waard . De bestuursmededelingen zijn 
voor menigeen wellicht niet altijd even interessant, de 
artikelen over verschillende aspecten uit Hoorn verle
den - hetzij vanuit de monumentale invalshoek, hetzij 
vanuit de hoek van de inwoners - waren ook het afgelo
pen jaar van hoge kwaliteit. Daarnaast bleven de lezers 
via rubrieken als "Stadsbeeldbewaking" en "Kent U 
Hoorn Ook Zo ?" - terug van kort weggeweest en nu van 
de hand van redact ielid Femke Uiterwijk - op de hoogte 
en betrokken bij actuele ontwikkelingen in de stad. 
Honderachtenveertig bladzijden verenigingsnieuws en 
Hoornse geschiedenis rolden het afgelopen jaar bij de 
leden in de bus. Afbeeldingen van schipper W.Y. Bonte
koe, oud-voorzitter J.M. Baltus, kroniekschr ijver Th. Ve
lius en zanger Joh. Messchaert prijkten op de omsla
gen. Evenals het redactieteam onder leiding van Her
man Lansdaal, zijn ook de bezorgers van grote beteke
nis voor het kwartaalblad. 
Met hun hulp zijn de bladen ook dit jaar weer tijdig bij 
ieder lid bezorgd. Dit was voor het bestuur reden om 
hen eind 1994 tijdens een speciale bezorgersavond in 
het saloncafé De Galgenbocht te bedanken voor hun 
grote inzet. 

11. REPRESENTATIE 
Gewoontegetrouw hebben de verschi llende bestuursle
den gehoor gegeven aan vele gelegenheden "vaarvoor 
de vereniging werd uitgenodigd. Een aantal bijeenkom
sten kent een zekere traditie, een aantal andere zijn 
nieuw. Hier worden slechts de belangrijkste nieuwe in
vitat.ies waaraan gehoor is gegeven vermeld: 

- een voorlicht ingsavond over architectuur en sociale 
woningbouw in februari; 

- afscheidsreceptie van de heer W. Raue, directeur van 
de Vereniging Hendrick de Keyser; 

- oprichtingsvergadering van de Vereniging Open Mo
numenten; 

- deelname aan het landelijk VOC-projectberaad, be
gonnen op 27 april; 

- viering van de honderdste geboortedag van mevr. 
Christina de Regt op 18 maart 1994; 

- promotie van Michel van Gent aan cle Rijks Univers i
teit Leiden op 8 juni; 

- opening nieuwe kantoor van de St. Vluchtelingen
werk aan de Korenmarkt; 

- uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de 
tentoonstelling: "35 jaar Barbie"; 

- officiële start van het VOM-project: "Restauratie van 
de Maand" op 5 november in de Noorderkerk. 

Archief Oud Hoorn 
Onze z.g. Pakhuisploeg heeft de afgelopen maanden 
hard gewerkt aan de realisering van de archiefzolder 
van Oud Hoorn. Een vaste trap naar de vliering, een 
nieuwe vloer en een heuse balustrade laten zien dat de 
vereniging serieus bezig is met het inrichten van een ei
gen werkplek waar o.a. archiveringswerk kan worden 
verzet. Binnenkort worden de arch iefkasten geplaats ts. 
Het bestuur roept de leden daarom nogmaals op om 
materiaal dat op enigerlei wij ze betrekking heeft op het 
oude Hoorn en waarvan u afstand wilt doen - foto's, 
lichtbeelden, boeken, geschriften, prenten, schilderijen 
en dergelijke - over te dragen aan uw vereniging. Zij 
gaan dan zeker niet verloren en zullen regelmatig voor 
een ieder ten toon worden gesteld. 
Mocht u iets in de aanbied ing hebben, neemt u clan 
contact op met bestuurslid Pim van der Waal (tel. 
02290-43 199) of Leendert Faber (tel. 02290-112180). 

De Rode Steen "verrijl?t" met betonnen paaltjes, teneinde het verl?eer in goede banen te leiden. 
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Bedaarde Hollandse revolutie 
door H. W Saaltink 

Het lijkt wel alsof men de laatste jaren steeds vaker 
aan het herdenken slaat. Bijna elk jaar een herden
king met bijbehorend geleerd congres of tentoonstel
ling of een feestelijke bijeenkomst, meestal met ope
ning door een hooggeplaatste figuur. Zo maar, zonder 
veel te hoeven nadenken haal ik er een paar naar bo
ven. In 1987 200 jaar patriottenbeweging met ten
toonstelling en congres in Utrecht. In 1988 300 jaar 
Glorious Revolution in Engeland. 'Onze' stadhouder 
Willem III werkte Jacobus II het land uit en werd zelf 
koning van Engeland. In Noord-Ierland hebben ze 
nog steeds moeite met deze revolutie, en terecht. Er 
kwam een grote tentoonstelling in Londen en een 
kleinere in Amsterdam. In 1989 200-jarige herden
king van de Franse Revolutie. 

Hieraan zijn ook buiten Frankrijk ontelbare congressen 
en tentoonstellingen gewijd. 1992 500-jarige herdenking 
van de ontdekking van Amerika met diverse congressen 
en tentoonstellingen over de hele wereld. Niet minder 
belangrijk was het 75-jarig bestaan van de vereniging 
'Oud Hoorn'. 
Ook hier een tentoonstelling en een plechtige herden
king in de Noorderkerk. 1994 was het jaar van de lan
ding van Amerikanen en Engelsen met hun bondgeno
ten in Normandië. Herdenkingen van de bevrijding op 
vele plaatsen, die zich parallel met de geallieerde legers 
destijds naar het noorden verplaatsen. 

Het komende jaar staat geheel in het teken van de ne
derlaag van het Duitse nazisme in mei 1945. Er zal in 
ons land weer heel wat gecongresseerd, tentoongesteld 
en herdacht worden naar aanleiding van het einde van 
de Tweede Wereldoorlog, waardoor een andere gebeur
tenis in de schaduw komt te staan, namelijk de inval 
van de Fransen in januari 1 795. 
Dat is jammer, want de komst van de fransen gaf een 
aantal hervormers de gelegenheid een nieuwe repu
bliek op poten te zetten, die met veel vallen en opstaan 
zou uitgroeien tot onze moderne, democratische, Ne
clerlanclse staat. 

ln 1940-'45 is een ernstige poging gedaan deze democra
tische staat de nek om te draaien. leder jaar op 5 mei 
en dit jaar met extra nadruk vieren we het feit, dat dit 
niet gelukt is. Een zekere relatie tussen 1795 en 40/45 
lijkt dus toch wel te bestaan, al zal de gemiddelde Ne
derlander, wiens historische kennis niet verder terug
gaat clan de laatste 25 jaar, daar weinig weet van heb
ben. 
Het viel dan ook niemand op, dat de dag waarop onze 
kroonprins zijn mening ten beste gaf over de bevrij
dingsdag, waar hij persoonlijk niet zo aan gehecht is, 
niet ver lag van de 18e januari. 1 Op die datum tweehon
derd jaar geleden verliet zijn betovergrootvader in de 
7e graad, prins Will em V, per Scheveningse visserspink 
de vaderlandse bodem richting Engeland vluchtend 
voor de Franse revoluticlegers. Wat niet zeggen wil , dat 
alle Oranjes moeite hebben met vernieuwing van ons 
staatsbestel of de Nederlandse democratie, maar wel, 
dat het treurig gesteld is met het Nederlands historisch 
besef. 

Hoorn 
in de 

Franse 
tijd: 
1795-
1813 

Het lijkt daarom nuttig eens wat aandacht aan die fran
se tijd van 1795 tot 1813 te besteden. Omdat we een 
Hoorns blad zijn zullen we onze aandacht voornamelijk 
op deze stad richten. 

De Fransen kwamen in januari 1795 en bleven tot het 
eind van 1813. In die 19 jaar veranderde er nogal wat in 
dit land. Ik zou die veranderingen en vooral de invloed 
ervan op het dagelijks leven in Hoorn willen laten zien 
aan de hand van het verhaal van een aantal Hoornse 
kroniekschrijvers. De voornaamste daarvan is Klaas 
van Voorst, een eerzame horlogemaker aan het Grote 
Noord2, die een grote kroniek van Hoorn over de perio
de 1629 tot 1826 schreef. Het is niet mogelijk de hele 
Franse tijd te behandelen en ik beperk me daarom tot 
de perioden met de meeste veranderingen. Dat zijn het 
eerste jaar (1795), als tweede de periode waarin de Ne
derlandse 'revolutie' zijn meest radicale fase doormaak
te, januari tot juni 1798, ten derde de inval van de En
gelsen en Russen, herfst 1799, en tenslotte de tijd dat 
Nederland deel uitmaakte van het Franse keizerrijk, 
1811-1813. 

Iedere periode krijgt clan aandacht in een nummer van 
deze I 7e jaargang. We zullen vooral kijken naar de situ
atie in lloorn, maar moeten regelmatig een sprong ma
ken naar de nationale en internationale ontwikkelin
gen3. 
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De Fransen komen, onrust broeit in Hoorn 

1. HET JAAR 1 795 
Hoorn in 1795. Een slaper ig stadje van 10.000 inwoners, 
op een uur or zes van Amsterdam, als men tenminste 
de trekschuit via Edam en Buiksloot n<.1111 4. Door de aan
wezigheid van enkele overheidsinstellingen, als het Col
lege van Gecommitteerde Raden, de Admiraliteit van 
het Noorderkwartier en de Westfriese Munt was het de 
belangrijkste stad van het .'Joorderkwartier. De stadsbe
volking bestond uit een kleine bovenlaag van rijke r<:.'-
genten, die leefden van het geld dat hun vaders en 
grootvaders hadden verdiend5 en van de inkomsten uit 
de baantjes in stads- en gewestelijk bestuur, een mid
denstand van bescheiden omvang die voornamelijk af
hankelijk was van de verzorging van het omringende 
platteland en een zeer grote verarmde onclerlaag<i, door 
eigentijdse schrijvers het grauw of het gemeen ge
noemd. 
Toch broeide er onder de oppervlakte wel wat. Acht 
jaar eerder, in 1787 waren politieke tegenstellingen tus
sen twee politieke groeperingen, de patriotten en prins
gezinden hier als in veel andere steden in de Noordelij
ke Nederlanden uitgelopen op een regelrechte burger
oorlog. De patriotten, meest mensen uit cle midden
groepen, de burgerij dus, en intellectuelen als predikan
ten, studenten en juristen. Zij waren voorstanders van 
een grotere controle van het 'volk' op het door de re
genten uitgoefende bestuur. Bezitlozen werden in die 
tijd niet tot het volk gerekend. Verzet tegen de patriotse 
ideeën kwam van een groep die zich om de prins van 
Oranje, de weinig doortastende stadhouder Willem V, 
schaarde. 
De ideële tegenstelling tussen de beide groepen ontwik
kelde zich tot een politieke controverse, waarbij op een 
gegeven moment een patstelling ontstond doordat van 
de zeven Nederlandse gewesten er clrie in meerderheid 
patriots en de andere drie oranjegezind waren, terwijl 
het gewest Utrecht verscheurd werd door een zeer pa
triots college in Utrecht en een oranje gezinde regering, 
die zich in Amersfoort had teruggetrokken. 
Willem V was het patriotse Holland ontvlucht en ver
bleef op het Valkhof in Nijmegen in het orangistische 
Gelderland. Zijn wat meer besluitvaardige echtgenote, 
Wilhelmina van Pruisen, pleegde wat je misschien een 
coup zou kunnen noemen en reisde met groot gevolg 
naar Oen Haag om een volksopstand te ontketenen. Een 
officier van het burger leger, dat de Staten van Holland 
inmiddels ter bescherming van hun gewest hadden ge
formeerd , hield de prinses beleefd doch resoluut tegen 
in de buurt van Gouda. 
Deze reisde daarop terug naar Nijmegen, waarop haar 
broer, de koning van Pruisen, genoegdoening vroeg aan 
de Staten van Holland, deze niet kreeg, en een leger van 
25.000 man stuurde, dat de patriotse gewesten in korte 
tijd onder de voet liep. De patriotse organisat ie in de 
vorm van clubs, sociëteiten of burgerlegertjes viel uit
een of ging ondergronds, de leiders weken uit, hoofdza
kelijk naar Frankrijk, de mindere goden hielden zich 
voorlopig koest. 
In verschillende plaatsen kreeg de oranje gezinde volks
massa de gelegenheid de huizen van de patriotten in el
kaar te slaan en soms de bewoners ook, maar aan het 
eind van september was de rust aan de oppervlakte al
thans weergekeerd. 
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Ondertussen de internationale politiek 
In Frankrijk brak in 1789 een revolutie uit, waardoor het 
land tegenover alle Europese grootmachten kwam te 
staan. In 1792 verklaarde het de oorlog aan Oostenrijk, 
dat bijna onmiddellijk de steun kreeg van Pruisen. De 
revolutie radicaliseerde en de Franse legers over
stroomden de Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden en 
de Duitse gebieden aan de westelijke oever van de Rijn. 
De leidende regenten van de Nederlandse Republiek 
vonden, dat de revolutie, die men net vijf jaar geleden 
had gesmoord, nu gevaarlij k dichtbij kwam en sloten 
zich bij Oostenrijk en Pruisen aan evenals Engeland, 
dat geen Fransen duldde aan de overkant van cle 
Noordzee. 
In april 1793 liep de bekwaamste franse generaal van 
dat moment, Dumouriez, over naar de Oostenrijkers. 
De geallieerden dreven de Fransen weer uit de Zuidelij
ke Nederlanden en dreigden Frankrijk zelf binnen te val
len. Door de dreiging van een invasie, de erbarmelijke 
economische toestand in Parijs en de uitgebroken con
tra-revolutie raakte het land in paniek en kwam de poli
tieke macht te liggen bij de radica le fractie in de Con
ventie (grondwetgevende vergadering), namelijk de 
Montagne, zo genoemde naar hun hoge zitplaatsen in 
cle vergaderzaal. Grote groepen vermeende tegenstan
ders werden door middel van de guillotine uitgescha
keld en binnen zeer korte tijd werd door de Jevée en 
masse, een soort algemene dienstplicht, het sterkste le
ger van Europa uit de grond gestampt. Dat leger had 
aan alles te kort, behalve aan enthousiasme voor de re
volutie en verdreef daardoor in korte t ijd de geallieer
den, die om allerlei redenen ook al met elkaar overhoop 
lagen, uit de Zuidelijke Nederlanden en marcheerde in 
de ij selijk koude winter van 1794/95 over de bevroren 
rivieren de Nederlandse republiek binnen. Onder dek
king van deze troepen kon een groep Nederlandse 're
volutionairen' de macht overnemen van de oude regen
tenregering. De oud~ Republiek had opgehouden te be
staan. 

Gelée funeste 
Wie de dagboeken uit die tijd leest, krijgt allereerst te 
maken met de ontzettende koude van die winter. In de 
derde week van December 1794 zakte de temperatuur 
tot 17° onder nul en Kl aas van Voorst vertelt in zijn dag
boek, dat het miclden januari 4° vroor. Fahrenheit wel te 
verstaan, ongeveer -20° C. Daarbij bleef het winteren tot 
achter in maart. 
De vorst, 'Ie gelée funeste', zoals de stadhouder het 
noemde, hielp de Fransen aan de overwinning. Deze 
waren in de zomer van 1794 aan hun opmars naar het 
noorden begonnen minder om de Hollandse broeders 
te helpen bij de verlossing van hun slavenjuk dan om 
toegang te krijgen tot de Hollanclse kapitaalmarkt tenei
cle hun kostbare oorlogen te kunnen f inancieren. Het re
volutionaire élan was er een beetje uit, sinds een coup 
in juli 1794 aan het schrikbewind van Robespierre en de 
zijnen een eind had gemaakt. De Franse legers onder 
Jourclan en Pichegru, die als lastige horzel de Neder
landse generaal Herman Daendels7 bij zich hadden, wie 
het allemaal lang niet vlug genoeg ging, ploegden zich 
langzaam een weg naar het noorden, geplaagd door een 



De Fransen tre!d?en op 19 januari 1795 bij de Utrechtse Poort Amsterdam binnen. Tekening door.!. Cats. Verz. Gem. Archief; Arnsterdam. 

tekort aan wapens en voedsel. 10 juli werd Brussel inge
nomen, 9 oktober viel 's-Hertogenbosch. 
Ondertussen was een poging tot revolutie in Amster
dam - eigenlijk niet meer dan een rumoerige poging tot 
aanbieding van een request om de gevreesde troepen 
van de Engelse bondgenoot de toegang tot de stad te 
weigeren - al de kop ingedrukt. De Nederlandse patriot
ten waren te zwak om iets te ondernemen zonder Fran
se hulp. En die Fransen bleven steken achter de Waal. 
Pas toen in December de vorst inviel, konden ze verder. 
1 7 januari viel Utrecht, twee dagen later wandelde het 
Revolutionair Comité van Amsterdam door de dikke 
sneeuw over de Dam om het bestuur over te nemen 
van het zittende regentencollege. 

De revolutie in Hoorn 
Nu was Hoorn ook weer niet zo zeer van de buitenwe
reld afgesloten, dat men hier van niets wist. Volgens 
Klaas werden de burgers door de couranten op de 
hoogte gehouden van de stri jd, die zich in die decem
bermaand voornamelijk in het gebied va n de grote ri
vieren afspeelde. Welke couranten dat vvaren, is niet 
duidelijk. De nieuwsvoorziening was nog gebrekkig. 
Hoorn had voor zover bekend nog geen eigen 'courant', 
waarschijnlijk las men hier de Opregte Haarlemmer. De 
rumoerige jaren voor 1787 hadden wel een enorme op
bloei van bladen te zien gegeven, waarvan de Post van 
den Neder-Rhijn de belangrijkste was. Maar die waren 
van patriotse signatuur en op een enkele uitzondering 
na, weer verboden. Maar a l deze bladen verschenen 
slec hts twee of driemaal per week. Officiële berichten, 
die overigens weinig nieuwswaarde hadden, omdat be
langhebbenden al op de hoogte waren, werden per bo-

de van stad tot stad overgebracht. Voor bet overige 
functioneerde een goed lopende geruchtenmachine ge
voed door de reizigers die meest per trekschuit in de 
stad arriveerden. 
De naderende ineenstorting van het oude regime was 
ook merkbaar aan de stroom doortrekkende vluchtelin
gen, meest adellijke émigrés uit Frankrijk en de Zuidelij
ke Nederlanden, die, nadat ze t ij deli jk een onderkomen 
hadden gevonden in de Nederlandse republiek, op
nieuw voortgedreven werden door de dichterbij ko
mende revolutie. Onder hen bevond zich ook de prins 
van Artoiss en veel andere prinsen 'ten minste sulke die 
een ster op haar borst hadden'. Onze brave patriotse 
horlogemaker bad graag een praatje met ze gemaakt, 
als hij de Franse taal maar machtig was geweest. 
Op de 18e werd verteld, dat prins Wi llem V per visser
spink naar Engeland was gevlucht. 
Op de 19e gaat Klaas op de schaats naar zijn' broer in 
Edam. Hij hoort daar dat Amsterdam gecapituleerd 
heeft. Als hij die avond in Hoorn terug komt wappert 
het rood-wit-blauw van de toren in plaats van de ge
bruikelijke oranje vlag. Maar ook heeft men hier een hu
zaar op het stadhuis zien binnengaan en er wordt ver
teld, dat 600 man keizerlijke, Oostenrijkse troepen die 
in Alkmaar niet 'Werden toegelaten, naar Hoorn op '"'eg 
zijn. Op 20 januari komt het bericht door, dat de vroed
schap van Amsterdam is afgezet en dat er geconstitu
eerdens namens het volk zijn aangesteld. De volgende 
dag gaat het gerucht, dat er Franse officieren of com
missarissen naar Hoorn zouden komen . Honderden 
mensen stromen naar het Breed, maar na waarschijnlijk 
een uur in de kou te hebben staan trappelen gaan ze 
maar weer naar huis . 
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Ondertussen schijnt er in Hoorn toch wel het een en 
ander te gebeuren, hoewel Klaas daar niets van wist. 
Hij behoort clan ook niet tot de vooraanstaande bur
gers en patriotse regenten die de macht zullen overne
men. 
Op diezelfde 20e januari krijgt Jan Jager, op dat mo
ment president-burgemeester, bezoek van Willem 
Schuurman en Jan Willem Swarthoff9. Zij komen hem 
vertellen uit naam van het Comité revolutionair der Ba
taven van Hoorn, dat een commissie uit het landelijk 
Comité revolutionair!O de andere dag een bezoek aan 
de burgemeester zal brengen en hem dan ook het doel 
van zijn bezoek zal mededelen. En of Zijn Edele - men 
bleef tenslotte beleefd - ook de wapens wilde terugge
ven die in 1787 aan het exercitiegenootschap 'Voor Va
derland en Vrijheid', de militaire arm van de patriotten, 
waren ontnomen. Zijn Edele vraagt, of de wapens ook 
tot de andere dag kunnen wachten. De heren namen 
daarmee genoegen waarop zij werden uitgelaten. 
Voordat zij in september 1787 werden uitgeschakeld, 
beschikten de patriotten over twee organisaties, het 
exercitiegezelschap 'Voor Vaderland en Vrijheid ' en de 
Burgersociëteit. Het exercitiegenootschap \·vas een ver
eniging waarvan de leden zic h in hun vri je tijd met mili
taire oefeningen bezig hielden. Eigen bewapening was 
altijd een belangrijk punt in de politieke filosofie van de 
patriotten geweest. Men wilde op deze manier voorko
men , dat de vorst - in Nederland de stadhouder - met 
zijn huurleger aan zijn onderdanen zijn wil zou opleg
gen. Vanuit deze gedachte is het begrijpelijk, dat de 
twee patriotse voormannen beginnen met de wapens 
terug te vragen. De Hoornse Burgersociëteit was een 
gelegenheid waar patriotse heren onder het genot van 
een pijp en een soms een glas wijn van 9 uur 's mor
gens tot 10 uur 's avonds bij elkaar kwamen om de cou
ranten te lezen en over de in houd ervan te discussië
ren en wellicht plannen voor een nieuwe staatsorde te 
ontwikkelen. Het hoge entreegeld van 2 gulden, 16 stui
vers en de maandelijkse contributie van 9 stuivers 
voorkwam, dat er lieden uit het gewone volk versche
nen. Het gebruik van sterke drank was er slechts vóór 
2 uur 's middags geoorloofd. Uit de snelle reactie van 
het Comité revolutionair zou men kunnen opmaken, 
dat er na 1787 een patriotse organisatie ondergronds 
was blijven voortbestaan. Veel is daarover uiteraard 
niet bekend, maar wel weten we, dat het leesgezelschap 
'Tot meerder oefening' door het stadsbestuur er van 
verdacht werd een dekmantel te zijn voor een patriotse 
politieke club11 en ook, dat er een lijn loopt van de Bur
gersociëteit naar de nu nog steeds bestaande Groote 
Sociëteit 12. 

Diezelfde middag nog werd er een vergadering belegd 
van de leden van het exercitiegenootschap in de her
berg 'Het ongemaakte Schip' van Jan Jager bij de Wes
terpoort aan het Breed, waarin de aanwezigen een eed 
aflegden , dat ze de 'regeering veranderd en vernieuwdt' 
wilden hebben. Met de Eed in de Kaatsbaan 13 in ge
dachte, kan men deze brave Hoornse patriotten een ze
ker historisch bewustzijn niet ontzeggen. En het Comité 
revolutionair had de zekerheid dat ze door de stedelij
ke regering te veranderen volgens de volkswil handel
den. 
Woensdag 21 januari 's-middags om twee uur stapten 
de burgers - titels vvaren voortaan uit den boze - IJs
brand van Hamelsveld, lid van het landelijk comité met 
zijn zoon Willem IJsbrand op het Breed uit hun koets 
om hier het revolutionaire vuur te ontsteken. Volgens 
Van Voorst moet ook Herman Daendels erbij geweest, 
maar dat li jkt niet waarschijn lijk, omdat de leden van 
het landelijk Comité revolutionair de werkzaamheden 
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landelijk verdeeld hadden en Hamelsveld in Noord-Hol
land de revolutie zou voorbereiden. De heren werden 
verwelkomd door Swarthoff en de rij ke bierbrouwer 
Boon 14. Daarop wandelde het gezelschap via Breed en 
Grote Noord naar het huis van Willem Schuurman naast 
de Waag aan de Rode Steen. Daar had zich iedereen ver
zameld die een beetje naam had en patriot was. 
Vervolgens gingen de beide Hamelsvelden, Schuurman 
en Swarthoff naar het huis van burgemeester Jan Jager, 
waar ondertussen ook al de vroedschappen Pieter Op
perdoes, Dirk Jongemaets en Mattheus Overtwater Ver
boom gearriveerd waren. Hamelsveld vertelde hun, dat 
hij opdracht had hen te ontslaan. De heren aan de an
dere kant van de tafel, die nog niet helemaal door had
den, dat er iets in het politieke krachtenspel was veran
derd, vroegen aan Hamelsveld, waar zijn lastgeving 
was. De ex-dominee, die op nog zo' n tien plaatsen de re
volutie op gang moest brengen , schijnt daarop zijn ge
duld verloren te hebben. Er volgde een woordenwisse
ling waarin wat krachttermen gebruikt zijn, maar ten
slotte besloot men, dat Hamelsvelcl de volgende dag in 
de verzamelde vroedschap een verklaring zou afleggen. 
Diezelfde avond kwam de vroedschap in de kerkmees
terskamer van de Grote Kerk bij elkaar - op het stad
huis ging dat niet meer, omdat ze feitelijk al waren afge
zet - en daar werd besloten, dat men aan de eis van Ha
melsveld c.s. zou toegeven, zij het onder protest, dat 
wel. 

Vrijheidsbomen 

op Rode Steen 

en Breed 

De volgende dag begon met een openbare waarschu
wing van schout, burgemeesters en schepenen. Dat was 
de magistraat, waarvan schout en schepenen belast wa
ren met de handhaving van de openbare orde. Alle on
rust en 'tumultueuse gedragingen' werden verboden. Er 
gebeurde niets. De Hollandse revolutie voltrok zich in 
alle bedaardheid. Misschien was het gewoon te koud. 
Er volgde een vroedschapsvergadering - de laatste in 
Hoorn - waarin Jager op gloedvolle wijze verklaarde al
leen voor de dreiging van de revolutionaire gecommit
teerden te zijn geweken en Van Hamelsveld al even 
gloedvol antwoordde, dat iedereen in het genot van zijn 
godsdienstige en andere vrijheden zou worden gelaten. 
Daarop verliet de vroedschap het stadhuis. Het trio Van 
Hamelsveld, Schuurman en Swarthoff nam zijn plaats 
over. Het eerste wat van Hamelsveld deed, was een pro
clamatie uitvaardigen waarin hij constateerde, dat de 
Hoornse bevolking eindelijk vrij en gelijk aan elkaar 
was en waarin hij de namen bekend maakte van de pro
visionele representanten (voorlopige vertegenwoordi
gers) van het volk, met andere woorden het stadsbe
stuur. 

Wat er veranderde: verkiezingen 
Naar buiten toe was de revolutie niet erg spectaculair, 
politiek gezien had er een aardverschuiving plaatsge
vonden. Met de toespraak van Van Hamelsveld was het 
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monopolie van de regentenklasse in bestuurszaken ge
broken. Voor het eerste had de middenklasse, de burge
rij, toegang tot het stadhu is gekregen. In Hoorn had de
ze burgerij wel het recht gehad schepenen en burge
meesters te kiezen door middel van de boongang. Maar 
de vroedschap besliste volkomen willekeurig wie er tot 
de boongang werd toegelaten. De leden van de vroed
schap, de werkelijke machthebbers, werden via onder
linge afspraken gekozen. 
We kunnen het democratisch gehalte van het nieuwe 
bestuur toet sen cloor na te gaan wie er in de bestuurs
organen van de stad gekozen werden en op welke ma
nier er gekozen werd. Vooropgesteld moet worden, dat 
de patriotten wel voorstanders waren van een regering 
die door het volk gekozen werd, maar dat zij vrouwen 
en aanhangers van herstel van het stadhouderlijk be
wind van stemming uitsloten. Bovendien rekende men 
de onderste Jagen van de samenleving, bij voorbeeld zi j 
clie uit de armenkassen onderhouden werden, soms wel 
en soms niet tot het volk. 
Op de lijst van voorlopige representanten staan .Jan 
Christiaan van de Blocquery, Philip Constantijn Boon, 
Nicolaas Messchaert, Pieter Beets, Hendrik Gerard .Jor
dcns, Joan van Akerlaken, Willem Nicolaas Crap Hel
lingman, Willem Nicolaas van Foreest, .Jacob van Hool
wel'f, Sijbrand Schagen, Nanning van Foreest, Pieter Ris, 
Cornelis Pomeren, Jan Breebaart en Allarcl Merens. 
Hiervan kwamen er acht uit een regentenfamilie dat wil 
zeggen een familie die mensen aan de vroedschap had 
geleverd (V.d. Blocqucry, Van Hoolwerff, Schagen, de 
beide Van Foreesten, Akerlaken, Crap Hellingman en 
Merens). Het hoge aantal regenten in deze groep is niet 
verwonderlijk. Regenten waren de enigen met bestuurs
ervaring, mensen waarin men vertrouwen had. Uiter
aard waren het alle patriotse regenten. Het is mij opge
vallen, dat deze meest jonge regenten tegen de heers
ende tendens in hun klasse ingingen, omdat ze door fa
milieverhoudingen onder het vóór 1 795 heersende regi
me niet in de vroedschap gekozen konden worclen 15• 

Een aantal van hen zal natuurlijk wél uit ideële overwe
gingen voor de patriotten hebben gekozen. 
Van de rest waren Beets, Messchaert en Ris kooplieden, 
Boon was brouwer, Jordens arts, Van Pomeren advo
caat en Breebaart de belangrijkste boekhandelaar en 
drukker van de stad. Op Jordens en Van Pomeren na, 
waarvan het vermogen niet kon worden vastgesteld wa
ren allen voor meer dan f 6000 gegoed. Mensen die 
over genoeg gelei, vrije tijd en relaties beschikten om aan 
politiek te kunnen doen. Zij stonden vaak al met één 
been in de regentenkringen, zoals Boon. Vaak is bij deze 
mensen de drang om verder op de sociale ladder 
omhoog te komen het sterkst en zijn zij het meest be
reid ter wille van hun doel voor een beweging te kiezen 
die de bestaande ord.e wil vernietigen. Opmerkelijk is 
het naar verhouding grote aandeel van de doopsgezin
den (Beets, Messchaert en Ris) onder de burgers. De 
doopsgezinden kozen nagenoeg zonder uitzondering 
voor de patriotten, omdat zij hoewel zeer welva
rend, voor 1795 geen toegang hadden tot de openbare 
ambten.16 

Hoe de personen op deze lijst gekozen zijn is niet be
kend. Het ligt voor de hancl, dat clat al gebeurd is op de 
bijeenkomst van 20 januari in de herberg 'Het onge
maakte schip'. Daar zal dan als voorheen bij het exerci
tiegezelschap door middel van stembriefjes gestemd 
zijn.17 
Als we willen weten, of deze eerste voorzichtige poging 
tot democratisering zich door heeft gezet, zullen we la
tere verkiezingen in ons onderzoek moeten betrekken. 

Wat er veranderde: Schutterij 
Op 25 februari worden alle Hoornse burgers uitgeno
digd om 12 personen te kiezen die een nieuw reglement 
voor de schutterij moeten opstellen. Zoals reeds werd 
opgemerkt, hechtten de patriotten grote waarde aan 
bewapening van de burger als bescherming tegen de 
willekeur van de vorst 18_ Het was daarom te verwach
ten dat er grote zorg zou worden besteed aan een her-

25 



vorming van de schutterij, het burgerleger bij uitstek. 
Er waren 400 personen die hun stem uitbrachten, dat is 
14,7% van de 2720 manlijke inwoners boven de 14 jaar, 
die de stad in oktober van dat jaar telde. Het lijkt alsof 
het volk van Hoorn niet erg warm liep voor de patriotse 
idealen. We weten echter niet, hoe groot het aantal 
stemgerechtigden was. Een betere vergeli jking biedt 
het aantal van 500 burgers, die in 1787 patriotse ver
zoekschriften bij het stadsbestuur indiende. Bij de 
meeste patriotten, ook de minder gegoeden, lijkt de 
zorg voor een goede schutterij toch wel te hebben ge
leefd. 
Gekozen werden Jacob Cornelis van de Blocquery, An
thony Schagen, Jacob van Foreest (regenten), Willem 
Schuurman (boterkoper), Petrus Johannes Wagemaker 
(lakenkoper), Jacob Ham (houtkoper), Jan ten Vree, 
Cornelis Kleyn , Cornelis Vel (verder niet gespecificeer
de kooplieden), Reinier Brons (goudsmid) , Jan Willem 
Swarthoff (organist), Cornelis Breeveld (beroep onbe
kend) . De vermogens bij huwelijk waren hoger clan 
f 12000 (3), J 6000-f 12000 (4), J 2000-f 6000 (l)en min
der dan f 2000 (1). 
Het nieuwe stadsbestuur streefde erna conform .het 
door de hierboven genoemde commissie samengetsel
de rapport van de schutterij een betrouwbaar instru
ment te maken waarop zij in tijd van nood een beroep 
zou kunnen doen. 
In mei werd de oude schutterij bestaande uit a lle schut
terplichtige burgers - burger hier in de oude betekenis 
van het woord, dus degene die het burgerrecht van de 
stad verworven had - opgeheven, en vervangen door 
een weerbaarheiclskorps dat geheel uit betrouwbare, 
d.w.z. patriotse schutters bestond. Binnen dit geselec
teerde gezelschap heerste een volstrekte democratie, 
de officieren werden uit zijn midden bij meerderheid 
van stemmen gekozen. Het gevaar dat er ongewenste 
personen gekozen zouden worden was immers binnen 
een zuiver uit patriotten bestaand gezelschap vrij klein. 
De oude indeling bleef gehandhaafd, zij het met iets an
dere namen . Er kwamen 8 compagnieën met ieder 1 ka
pitein, 1 luitenant en 1 vaandrig. Tot commandant van 
het geheel werd gekozen de reeds eerder genoemde 
Willem Schuurman, tot zijn adjudant-major Johannes 
Wilhelmus Swarthoff. Het sociale niveau van de officie
ren voor zover dat te bepalen viel, lag in vergelijking 
met de andere verkiezingen betrekkelijk laag. Voor de 
beroepen vond ik 1 horlogemaker, 1 grutter, 1 procu
reur, 3 verder niet nader genoemde kooplieden, 1 apo
theker, 2 bakkers, 2 makelaars, 1 notaris, 1 predikant, 
van 9 was het beroep niet te bepalen. Ook kon van 
slechts 13 het vermogen bij huwelijk vastgesteld wor
den. Van 6 lag dat tussen f 300 en f 2000, van de andere 
7 tussen f 2000 en f 6000. Als we de in januari gekozen 
leden van de municipaliteit vergelijken met de groep 
die het reglement voor de schutterij moest wijzigen en 
die weer met de in mei gekozen officieren van de schut
terij zien we een verschuiving in de richting van de min
der gegoede klassen te zien. 
Er is hier zeker sprake van democratisering als we deze 
verkiezingen vergelijken met wat er vóór 1795 gebeur
de. Nu kregen mensen van buiten de regentenkring een 
kans op een carriere in het bestuur. We kunnen echter 
de genoemde verkiezingen niet onderling vergelijken. In 
januari koos men mensen die over voldoende vrije tijd 
en financiële middelen beschikten om een bestuurstaak 
uit te kunnen voeren, in februari ging het om mensen 
die een rapport voor het stadsbestuur moesten opstel
len, daarvoor was een zekere ontwikkeling voldoende. 
Voor een aantal onder deze laatste groep zal deze taak 
slechts een erefunctie zijn geweest. Bij de officieren van 
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de schutterij ging het uitsluitend om de verkiezing in 
een erefunctie. Hier is in vergelijking met de situatie 
van voor 1795 sprake van clemocratisering19. Voor 1795 
zien we dat alleen mensen met een vermogen van meer 
dan f 12000 een kapiteinsplaats kregen. Dat waren de 
regenten en mensen uit de toplaag van de burgerij. In 
de rang van korporaal, de laagste onclerofficiersrang, 
kon men alleen benoemd worden, als men een vermo
gen bezat tot f 2000. Onvermogenden kwamen niet 
voor (onder )officiersrangen in aanmerking. 
Het lijkt beter bij het onderzoek naar democratiserings
tendensen in 1795 de verkiezingen voor de municipali
teit los te maken van die voor de schutterij. 

Wat er veranderde: Municipaliteit 
Men kan niet ontkennen, dat het nieuwe stadsbestuur 
zijn taak vanaf het begin serieus heeft opgevat. Voor 
het eerst in het bestaan van de stad legde een Hoorns 
bestuur in het openbaar rekening en verantwoording 
van zijn daden af. Misschien is het juister te zeggen, dat 
een overzicht werd gegeven van de daden van het in ja
nuari afgezette bestuur. Hoorn bleek een schuld te heb
ben van f 356.350.-, een fors bedrag, als we bedenken, 
dat de waarde van de gulden zeker honderd maal zo 
hoog was als nu en dat de uitgaven van de stad naar 
verhouding vele malen lager waren clan nu. Nadat dit 
voorlopige bestuur de rekening had opgemaakt, trad 
het terug en riep de burgers op per 28 april 1795 nieu
·we leden van de municipaliteit te kiezen. Kiesgerech
tigd waren alle burgers (het begrip burger wordt niet 
verder omschreven) behalve degenen die aanhangers 
waren van het huis van Oranje, van de oude constitutie 
en degenen die zitting hadden gehad in de oude rege
ringscolleges of als ambtenaar voor zo'n college had
den gewerkt. Democratisch was het niet, maar dat zijn 
revoluties bijna nooit. Men wilde het hervormingspro
gramma niet bij voorbaat laten torpederen door de ou
de orangisten, die waarschijnlijk in Hoorn nog over een 
behoorlijke aanhang beschikten20. We weten niet hoe
veel stemmen er in totaal werden uitgebracht. Wel is bij 
elke gekozen kandidaat het aantal op hem uitgebrachte 
stemmen vermeld, maar het is niet bekend, of een kie
zer meerdere kandidaten koos. 
Gekozen werden 4 voormalige (natuurlijk patriotse) re
genten, 4 kooplieden, 1 stadsdokter, 1 advocaat, 
1 goudsmid, 1 lakenkoper, 1 houthandelaar, 1 steenko
per, 1 bierbrouwer, 1 boekhandelaar/drukker, 2 make
laars, 2 personen waarvan het beroep niet kon worden 
vastgesteld. Van de 20 gekozenen hadden er 10 bij hu
welijk een vermogen van meer dan f 12000, 5 van 
f 6-12000, 2 van minder clan f 2000, terwijl van 3 het 
vermogen niet bepaald kon worden. Deze municipaliteit 
bleef slechts vier maanden in functie. 
In augustus werd er een nieuw twintigtal gekozen. Een 
groot deel van de leden uit het vorige college kwam te
rug. Hoewel er een lichte wijziging in de beroepen valt 
waar te nemen blijven de middenstanders overwegen. 
Nu hadden zitting 1 stadsdokter, l ijzerhandelaar, 3 re
genten, 1 olie- en verfhanclelaar, 3 kooplieden, 1 koek
en banketbakker, 1 lakenkoper, 1 steenkoper, 1 houtko
per, 1 grutter, 2 goud- en zilversmeden, terwijl van 4 le
den het beroep niet kon worden vastgesteld. 
Van 8 afgevaardigden lag het vermogen bij huwelijk bo
ven de f 120000, 4 bezaten erf 6000-f 12000, 3 J 2000-
j 6000, 1 J 3000-f 2000, terwijl van 4 personen het ver
mogen niet kon worden vastgesteld, waaronder één 
vrijgezel. 
We kunnen de samenstelling van de voorlopige munici
paliteit van januari vergelijken met het college dat in 
april werd gekozen en dit weer met de gekozenen van 



augustus. In januari komen 8 van de 15 gekozenen uit 
de regentenstand, in april zijn dat er 4 van de 20, in au
gustus nog maar 3. 
In januari hadden alle leden waarvan we het vermogen 
bij huwelijk hebben kunnen nagaan een bezit van meer 
clan f 120000, in april waren dat er 10 en in augustus 8 
van cle 20. De groep die van f 2000 tot .f 12000 gegoed is 
wordt in apri l en augustus gevormd door 7 resp. 8 le
den van de municipaliteit. Hier is dus wel een voort
schrijclencle democratisering in het bestand van het 
college aan te wijzen in het eerste revolutiejaar. Dat er 
ten aanzien van de situatie vóór 1795 van democratise
ring sprake is, moet zonder meer duidelijk zijn. 

Feesten en symbolen 
De mannen van 1795 waren met iets meer bezig dan een 
stadsbestuur te vervangen. Sommigen onder hen moe
ten de overtuiging hebben gehad, dat ze bezig waren 
een nieuwe wereld op te bouwen. Een van de beginse
len van het nieuwe bewind was de gelijkheid. Uiterlijke 
onderscheidingstekens verdwenen zoals de heraldi
sche wapens op gevels en grafstenen en de wapenbor
den21 in de kerken. Hierbij verloochende de praktische 
koopmansgeest zich niet. Eigenaars konden wapenbor
den van hun familie weghalen tegen de kosten van het 
afnemen. 
Het begraven in de kerk werd als in J7rankrijk om hygië
nische redenen verboden, gehangenen werden onmicl
dellijk na de terechtstelling begraven, iedereen werd 
ongeacht geloof gelijk voor de wet, de VOC werd opge
heven, de gilden verdwenen, cle schout heette voortaan 
op zijn Frans maire en er werd een volkstelling georga
niseerd. Velen hadden het moeilijk met al deze nieuwe 
regels en veel bepalingen werden eenvoudig door de 
stads- en dorpsbesturen gesaboteerd. 
Elke massabeweging wil zich te manifesteren door ei
gen symbolen en plechtigheden. De nieuwe orde die na 
1795 ontstond, had de behoefte evenals de kerk overal 
en altijd van zijn aanwezigheid bli jk te geven, al was het 
maar omdat de weerstand tegen al dat nieuwe nog 
groot was. In Frankrijk met een grotere onkerkelijkheid 
clan hier konden de symbolen van de revolutie een veel 
nadrukkelijker plaats verwerven dan in Nederland. 

Hoewel Nederlandse tijdgenoten - zoals in ons geval 
Klaas van Voorst en de schrijver van het Vervolg op cle 
Chronyk - ceremonies als het planten van de vrijheids
boom uitvoerig belichten, verdwijnt de aandacht voor 
dit soort zaken weer snel, in Frankrijk evengoed als in 
Nederland. Mogelijk heeft dit iets te maken met de con
servatieve reactie op de revolutie na 1800. 
Hét symbool van de vrijheid en daarme van de nieuwe 
republikeinse, in Nederland Bataafse, orde, was de vrij
heidsboom, een lange staak met een rode Phrygische 
muts op zijn top. Direct na de omwenteling werden er 
volgens Van Voorst op verzoek 'van brave patriotten' 
twee vrijheidsbomen opgericht, één op de Rode Steen 
en één op het Breed. Door de strenge vorst konden de 
bomen niet in de grond geplant worden, maar werden 
ze met hulp van kaapstanders en touwen overeind ge
houden. Na de oprichtingsceremonie werd er door vele 
van de aanwezigen, maar niet door allen - er liepen 
blijkbaar nogal wat oranjeklanten rond - 'Vivat de vrij 
heid' geroepen, gevolgd cloor drie keer 'Hoezee!', waar
na cle aanwezigen elkaar gingen feliciteren en gelukwen
sen. Wanneer in april de boom op het Breed is omge
waaid wordt er een bijeenkomst in een herberg gehou
den, waar geld wordt ingezameld voor een nieuwe 
boom. Men vaardigt twee buurtbewoners af om in Alk
maar een nieuwe boom te kopen. Blijkbaar was het in
gezamelde bedrag niet voldoende, want de patriotten
club legt er nog iets bij. In afwachting van de boom 
graaft men een flinke kuil, die gevuld wordt met vette, 
groeizame grond vermengd met gerst. De boom, een 
flinke taxus, wordt op twee wagens aangevoerd, op het 
13reecl afgenomen door een stel jonge kerels, die de 
stam de hele stad door dragen langs Breed, Noord, Ro
de Steen, Kerkstraat en Nieuwstraat. Ze worden vooraf
gegaan door een deel van het Franse garnizoen met hun 
militaire kapel en gevolgd door patriotten. Nadat de 
taxus geplant is volgt er een rondedans van burgers, in
woners (let op het verschil), franse kanonniers en sol
daten, vreemdelingen en buitenlieden. 
Nog veel indukwekkender, bijna on-Nederlands is de in
wijding van de nieuw geplante vrijheidsboom op de Ro
de Steen op 16 mei. Het Vervolg op de Chronyk wijdt er 
meer dan vier bladzijden aan. 

Assignaat uan .50 liures. Betaalmiddel van Franse militairen in 1795. Verz. Westfr. Mus. 
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De nieuwe orde: een probleem? 
Dat de patriotten er van overtuigd waren een nieuwe 
wereldorde op te bouwen, wordt uit deze uitvoerige be
schrijvingen wel duidelijk, maar hoeve! mensen aan de
ze ceremoniën deel namen en hoe de rest er over 
dacht, blijft wat onduidelijk. Van verzet horen we bij de 
beide geraadpleegde schrijvers niet veel, maar Van 
Voorst was clan ook een vurig patriot en de schrijver 
van het Vervolg stond welwillend neutraal tegenover de 
vernieuwers. Klaas weet alleen te vertellen, dat in 
Scharwoude de boeren de waarschijnlijk patriotse do
minee mishandeld en gepest hebben. Het stadsbestuur 
stuurt er zeer resoluut een detachement Franse militai
ren op ar. Dan is er nog sprake van ruiten die zij n inge
gooid bij de pastoor van de katholieke kerk in de Slijk
steeg. 
Maar het is niet duidelijk of we hier met anti-patriotis
me of anti-katholicisme na gelijkstelling van cle katholie
ken met cle gereformeerden te maken hebben. 
De neiging de schuld voor de slechte economische toe
stand bij de nieuwe orde te leggen lag voor de hand. 
Eerste levensmiddelen waren duur, maar dat had voor 
een groot deel te maken met de lange en strenge winter. 
Een twaalfponds roggebrood kostte 19 stuiver, slaolie 
11 stuiver per pond, 1 pond zeep 5 stuiver, 8 eencleëie
ren of 9 à 10 kippeëieren 4 stuiver en kaarsen 81/ 2 stui
ver per pond. En de gewone man mocht blij zijn, a ls hij 
een gulden per dag verdiende. 
De winkeliers hadden veel last van de Franse militairen, 
die alleen maar met assignaten konden betalen. Van 
Voorst vertelt, dat de Franse officieren die bij hem hor
loges kwamen kopen, alleen over dit papiergeld be
schikten. 

Assignaten waren oorspronkelijk hypotheekbiljetten 
met de in beslag genomen kerkelijke bezittingen en 
staatslanderijen in Frankrijk als onderpand. Doordat 
voor de overdracht ervan niet getekend behoefde te 
worden en doordat er geen rente op werd gegeven, ont
wikkelden ze zich tot bankbiljetten. De Franse republiek 
had een enorme behoefte aan geld - ook een van de re
denen waarom Nederland werd aangevallen - waardoor 
ze veel te veel van deze muntbiljetten uitgaf. Het gevolg 
was een enorme inflatie die de assignaten praktisch 
waardeloos maakte. De Franse militairen ontvingen hun 
soldij in assignaten, die ze snel mogelijk kwijt wilden. 
De Nederlandse autoriteiten die het gevaar van een on
gebreidelde stroom assignaten voor de toch al niet ge
zonde Nederlandse economie zagen, namen een aantal 
maatregelen waarbij de c irculatie van assignaten werd 
beperkt en uiteindelijk verboden. Winkeliers konden de 
ontvangen assignaten na controle door een Franse veri
ficateur inruilen tegen stedelijk of provinciaal papier
geld, de z.g. recepissen. De betrokkenen konden hier
voor met behoorlijk verlies normaal muntgeld ontvan
gen. 
Een tijd vol veranderingen, waarop op enkele kleine uit
zonderingen na niet negatief gereageerd werd. Of was
men apatisch of te zeer afgestompt om zich tegen al het 
nieuwe in groten getale te verzetten? 

Noten 

1. Behalve het weekblad De Groene Amsterdammer van 18 jan. 
1995. 

2. Klaas van Voortst. gedoopt 11 oktober 1744 in De Rijp als zoon 
van Hendrik en Neeltje Klaas. Huwt 1 december 1774 te Hoorn de 
alhier geboren Dieuwertje Wit dochter van Jan Wit. Overlijdt 4 
juni 1826. 

3. Als bron voor deze reeks artikelen is hoofdzakelijk gebruikt ge
maakt van: Vervolg der Historie of Chronyck van de stadt Hoorn 
[door Klaas van Voorst) Dl. II!: 1781-1799 (Hoorn ca 1800) 
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(Arch.dienst West!r. Gem. Handschr.verz. 183). Notitie wegens 
het alhier gepasseerde (AWG HSV 94). Dagboek van monsieur 
Commandeur betreffende de gebeurtenissenin Hoorn van 27 au
gustus tot 5 december 1799. (AWG HSV 95). Vervolg op de Chro
nyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius (Hoorn 1992). Naar 
deze bronnen zal in de noten niet expliciet verwezen worden. 

1. Jan de Vries, Rarges and capita l ism, p. 44-46, in A.A.G. bijdragen 
21 komt op een gemiddelde snelheid van ï km per uur in de l 7e 
eeuw. In de 18e eeuw was die snelheid niet veranderd. 

5. Voor de inkomsten van de Hoornse regenten zie: L. Kooijmans, 
Onder regenten hrdst 3. 

6. Kij een onderzoek naar welstand onder de 41 ï aanhangers van 
de twee polit ieke groeperingen in de tachtiger jaren van de acht
tiende eeuw, de patriotten en de prinsgezinden, bleken er 198 or 
'17,5% bij hun tussen 1750 en 1800 afgesloten huwelijk onvermo
gen<! te zijn, d.w.z. een vermogen van minder dan f .300 te bezit
ten. f.300 was het gemiddelde jaarinkomen van een ambachts
man. 

7. Herman Willem Daenclels ( 1762 Hat.t.em-1818 St.George d'Elmina). 
Nam deel aan de patriottenbeweging in Gelderland, vluchtte 
1787 naar Frankrijk, kwam 1795 als brigade-generaal in Franse le
ger terug, speelde belangrijke rol bij staatsgrepen Vi)n 1798 en 
1799, was 1807-181 1 gouverneur-generaal van de Aziatische be
zittingen, 1815-1818 gouv.-gen. van de Ned. bezittingen aan de 
kust van Guinea. 

8. Karel, graar van Artois ( 1757-1836), de jongste broer van de in 
J 793 onthoofde koning Lodewijk XVI. Een zeer re1tctionaire fi
guur. Van 1821-1830 als Karel X koning van Frnnkr ijk. Hij werd af
gezet in de revolutie van 1 8:~0. 
Het Vervolg op de Chronyk geeft dit bericht ook (dl Il, blz 163), 
het lijkt dus zeer waarschijnlijk. 

9. Willem Schuurman (1749 Hoorn-1812 Hoorn), kaaskoper, venno
gen bij huwelijk in 1777 meer clan /12.000. Grenslaag burgerij re
genten. .Johannes Wilhelmus Swarthoff (1755 Zutpheu-1831! 
Hoorn), orr~anist bij de geref. (nu Ned. Herv.) gem" vermogen bij 
huwelijk in 1780 f6.000 tot /12.000 Gegoede burgerij. Klaas van 
Voorst, horlogemaker stond met een vermogen van /300 tot 
/2000 een fl ink stuk Jager op de rnaatschaµpelij ke ladder. 

JO. Het Comité revolutioriair der Bataven probeerde onder leiding 
van Daendels, de genie-officier en kar tograaf C.R.Th. Krayenhorf 
en de predikant Y. van Hamelsveld onder dekking van de Fran
sen, maar ook om te voorkomen, dat ht~t land door de Fransen 
zou worden geannexeerd, l ot een snelle hervorming van het be
stuur te komen. Van Hamelsveld was daarbij vooral in Noord
Holland aktief. 

11. B..J.A.van der Linden, Tot Meerder Oefening. Studie over een van 
de Hoornse leesgezelschappen van 1780 to t 1884. (Ongepubl. 
scriptie ca 1990) blz. 57, 58. 

12. Oud Hoorn. (7e jrg. 1985) blz 68. 
13. Op 20 juni 1789 verklaarden de vertegenwoordigers van de Der

de Stand, nadat ze verdreven waren naar een kaatsbaan zich tot 
Nationale Vergadering en zworen ze niet uiteen te zullen gaan 
voordat ze Frankrijk een grondwet hadden gegeven. 

14. Philip Constantijn Boon (1 753 Purmerend-1812 Duitsland). Ver
mogen meer dan ] 12.000. Hij trouwde een meisje Van Foreest en 
kan daardoor als een regent worden gezien. Hij was onder meer 
eigenaar van de bwuwerij \.Vest-Friesland aan de Italiaanse Zee
dijk. 

15. Het was niet mogelijk in de vroedschap gekozen te worden, als 
reeds een vader or broer daarin zi tting had. 

16. Openbare ambten en daarmee toegang tot de regentenklasse 
stond alleen open voor hen die over voldoende vermogen be
schikten en belijders waren van de gererormeerde (nu Ned. 
Herv.) religie. De doopsgezinden waren door hun nadruk op het 
werken in de wereld, op een sober leven en hun afkeer voor ui
terlijk vertoon in staat grote vermogens op le bouwen. 

17. Nominatie ter verkiesing van Twee directeuren " . Maenclag den 
8ste Augustus 1785." AWG. Archief Voor Vader! en Vrijh. 

18. De ideeën over volksbewapening zijn het best uitgewerkt door 
de voorman van de patriotten, de Gelderse edelman Joan Derk 
van der Capellen tot clen Pol in zijn boekje Aan het volk van Ne
clerlancl. 

19. Zie voor de mogelijkheden van de burgerij carrière te maken als 
(onder)officier van de schutterij: H.W. Saaltink, Vaandels, schut
ters en burgers van Hoorn (\Vestfrieslands Oud en Nieuw. Jrg. 
1990) blz. 75-77. 

20. Hoorn was in de tweede helft van de 18e eeuw in meerderheid 
oranjegezind. De stacl koos in de vergadering van de Staten van 
Holland, toen zij daartoe nog de vrijheid bezat, de zijde van de 
stadhouder. De diverse verzoekschriften aan het stadsbestuur 
tussen 1785 en 1787 werden getekend door ca. 800 oranje aan
hangers tegen ca. 500 patriotten. 

21. Lieden d ie een adellij ke titel hadden verworven, lieten vaak hun 
familiewapen op een houten bord schilderen. Het bord werd in 
de kerk opgehangen waar zij waren begraven. 



De gerestaureerde woningen aan 
Gedempte Appelhaven 28-34 
door G. Hartog 

Het vernieuwen van de achtergevels van de pan
den Gedempte Appelhaven 28 t/m 34 leidde eind 
vorig jaar tot enige kritiek. Het leek de redactie 
zinvol architect Gerrit Hartog, die in opdracht van 
Stichting Stadsherstel deze restauratie/renovatie 
begeleidde, te vragen een toelichting op de res
tauratie te geven. 

De woningen Gedempte Appelhaven 28-34 zijn gebouwd 
in 1877 in het gedempte deel van de Appelhaven met de 
voorgevel deels op resten van de oude kademuren. Een 
eeuw later was de achtergevel dan ook tot ca. 30 cm ge
zakt. Om niet uit bed te rollen hadden de bewoners 
blokken onder cle beclclepoten geplaatst. 

In 1962 zijn de woningen 28, 32 en 34 verbouwd: 
* de keukenaanbouw en het (buiten)toilet vervangen 

door een aanbouw over de volle breedte van de wo
ning; 

* een zo groot mogelijke dakkapel aan de achterzijde 
van de woning; 

* begane grondvloer van beton. 
De ingrijpendste verbetering in nr. 30 was het ver
vangen van de ton door een toiletpot en aansluiting 
op de riolering (1954). 

Aan de straatzijde zijn in de Joop der jaren de roeden 
uit de ramen verwijderd en werden twee dakkapellen 
aangebracht. 

In 1991 nam cl e Stichting Stadsherstel het initiatief tot 
de verbetering van woning nr. 34. Bij de plannen wer
den cle overige woningen ook betrokken. In 1994 deed 
de gelegenheid zich voor alle vier woningen tegelijk aan 
te pakken. 
Doel van het herstel van de woningen was het blijvend 
behoud van het bouwblok in dit deel van de Appelha
ven waar veel van de oorspronkelijke bebouwing is ver
vangen door nieuwbouw. 

Een overweging om de woningen geheel terug te bren
gen in de oorspronkelijke staat, zoals waarin nr. 30 zich 
nog bevond, zou voor deze tijd te kleine eenpersoons
woningen opleveren. Het was ook niet acceptabel voor 
de bewoners die na de verbetering hun woning weer 
zouden betrekken. Om meer ruimte te scheppen in de 
woningen is de achtergevel twee meter naar achteren 
geplaatst ten opzichte van de oude achtergevel (zie 
foto pag. 30). De dakdoorsnede aan de straatzijde is de
zelfde gebleven. 

Vervanging van alle bouwdelen, waarvan de kwaliteit 
niet meer aanvaardbaar is, zou totale sloop betekend 
hebben. Het inititatief tot verbetering kwam echter 
voort uit de wens deze woningen in het straatbeeld te 
handhaven en je gooit niet iets weg wat waardevol is. 

In eerste instantie werd daarom besloten tot het behou
den van de voorgevel, zijgevels en bouwmuren, on
danks de grote mate van verzakkingen en het achter
overhellen van de voorgevel. Het voorgevelmetselwerk 
van nr. 30 moest in ieder geval worden vernieuwd, met 
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Aclltergeuels voor en 110 de restauratie. 

gebruikmaking van de oude (gebikte) stenen. Alle voor
gevelkozijnen, -ramen en deuren moesten worden ver
niem.vcl in de bestaande, scheve muuropeningen. 

Tijdens cle bou'.v werd besloten de mogelijkheden te on
derzoeken om al het gevelmetselwerk te vernieuwen en 
dan wel zo dat het eindresultaa t te verkiezen was bo
ven behoud. 
Mogelijkheden: het bikken van de oude stenen en her
gebruiken; aankoop van oude gebikte stenen; nieuwe 
stenen. Bikken leidt tot de noodzaak stenen bij te moe
ten kopen, de partijen oude stenen van het Vechtfor
maat en de juiste kleur welke bij de handel in gebruikte 
bouwmaterialen verkrijgbaar waren bleken niet ge
schikt, te afwijkend van de bestaande stenen en onvol
doende maatvast. 
Bij alle steenfabrieken in Nederland die het Vechtfor
maat bakken zijn die mogelijkheden onderzocht. Na ve
le monsters genomen te hebben werd een steen van het 
Vechtformaat gevonden, passend voor het kruisver
band, de lagcrnaat, de strekkemaat en de kleur en tex
tuur van de oude stenen. Ten behoeve van de uitvoe
ring is de gehele gevel in samenhangende maatvoering 
tussen metselwerk, kozijnen en metselverband op 
schaal 1:20 uitgewerkt op basis van de nog bestaande 
oude gevel. 
De rechte bovendorpels van de kozijnen houden ver
band met het eerdere uitgangspunt de gevel te behou
den en de kozijnen te vernieuwen in de oude, scheve, 
muuropeningen. Daarbij is de verdiepingsvloer lager 
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aangebracht voor meer ruimte in de kap. 
Gezien het resultaat durf ik te stellen dat vernieuwen 
wel kan, maar dan met veel terughoudendheid en zorg
vuldigheid. Het mooie wat de tand des tijds aan metsel
werk geeft valt niet echt na te maken. 

"Hoorn bezet en bevrijd" 

Er komt binnenkort een boek over Hoorn in oorlogstijd 
uit. De titel ervan luidt: "Iloorn bezet en bevrijd". Het 
boek bevat een kleine 100 foto's, zowel van de Duitse 
bezett ing als wat daarvan het gevolg was. De onder
grondse en de euforie over de bevrijding krijgen even
eens alle aandacht. De uitgave is een onthullend tijds
document. Oud Hoorn-redacteur Herman Lansclaal 
schreef de teksten van de 17 hoofdstukken in het boek. 
"Hoorn bezet en bevrijd " wordt 23 april a.s. officieel in 
de Noorderkerk gepresenteerd tijdens de opening van 
een foto-expositie die door de Sticht ing Het Hoornse 
Comité '40-'45 wordt opgezet. De foto's in het boek zijn 
ook op de expos itie te zien, maar clan sterk uitvergroot. 
"Hoorn bezet en bevri jd" is na 23 april in de boekhan
del verkrij gbaar (f 25,-). 



Help de Lutherse en de Koepelkerk 

Officieel is de restauratie van de Koepelkerk aan het 
Grote Noord te Hoorn voltooid. De Restauratiestichting 
Koepelkerk heeft een gigantische klus weten te klaren. 
Aan zeer veel steun heeft het daarbij niet ontbroken. 
Ook de Vereniging Oud Hoorn heeft ruimhartig de hel
pende hand toegestoken. Geregeld terugkerende steun 
mocht de Stichting Koepelkerk ook ondervinden van de 
Kerkmeijer-de Regtstichting. Met onvervaarde hulp van 
dit Stichtingsbestuur kon "Koepelkerk" de plafondschil
deringen boven de galerijen in het kerkgebouw door 
Max Polman en zijn medewerkers laten restaureren. 

De totale kosten bedroegen f 4,5 miljoen. Noodzakelijke 
verbeteringen en "klein" restauratiewerk vergden nog 
eens een bedrag van een dikke zes ton. Het is a llemaal 
opgebracht. We kunnen er met groot respect op terug
zien. 
De Hoornse gemeenschap heeft samen met vele buiten
poorters zo de laatste jaren geweldige kapitalen bijeen
gebracht. Indrukwekkend! Restauratieprojecten a ls 
Oosterkerk, Noorderkerk, Grote Kerk, Koepelkerk, Lut
herse kerk zijn geheel, of nagenoeg klaar. Het effect op 
de directe omgeving is vaak frappant. Niet alleen het 
gebom-v herrijst in luister, maar ook de straten er om
heen ondergaan een opwaardering. Dat verhoogt de 
leefbaarheid en de schoonheid van de stad aanzienlijk. 
Twee opdrachten staan nog voor ogen: 
Het interieur van de Lutherse Kerk moet dringend on
der handen worden genomen. Hier en daar is een verf-

Cyriacus oftewel Koepelkerk. 

Over hulp gesprohen: nadat één van beide antieke collectebussen 
tijdens de Open lvlonwnentendag van 1992 gestolen was uit de lu
therse Kerf<, maahte een aantal jongens van de Openbare Techni
sche School o.l.v. hun leraar een nieuw exemplaat'. Hier zitten ze 
met de oude en nieuwe collectebus voor de ingang van de Kerk 
aan de Ramen 

streek gezet en zijn wat planken van het kerkgewelf ver
nieuwd. Orgelfront, zeer uitzonderlijk en doophek, ge
heel in rococostijl, enig in Hoorn, dienen grondig te 
worden hersteld. Voor herstel van het instrument zelf 
mocht reeds een bijdrage worden ontvangen van het 
Anjerfonds, dat weet hoe je met cultuurbezit d ient om 
te gaan. 
Ook de Stichting Koepelkerk staat nog voor een laatste 
indrukwekkende opdracht. Het Maarschalkerweerdor
gel - het grootste in onze stad van monumentale waarde 
- moet dringend gerestaureerd worden. Deze klankrijk
dom mag niet verloren gaan. Met hulp van ons allen zal 
het waarachtig wel gaan om ook deze klussen te klaren. 
Samen eraan gaan staan, dan lukt het! Gedenkt onze re
keningen Koepelkerk 16.14.45.551, Rabo Hoorn, of 
Postbank 488.825 en Lutherse Kerk 83.67.42.680, VSB 
Hoorn, of Postbank 2459. Wij zetten door en U hoort 
van ons' 

Albert de Graaf 
Jan Piet van der Knaap 
Johan Lamers 
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Kent u Hoorn ook zo? 

Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van 
het historische Hoorn. 

Tien mensen hebben kou en regen getrotseerd om de 
antwoorden te vinden. De brief met oplossingen van de 
heer en mevrouw De Wolff uit Blokker viel het eerste op 
mijn deurmat. Even dacht ik dat zij de enige inzenders 
zouden blijven, maar nee, er kwamen nog zeven goede 
oplossingen binnen. En warempel ook een van fük Sin
ger! Hij had weinig tijd en vond sommige opgaven ook 
moeilijk te vinden vertrouwde h ij mij eerder toe. 

Oplossingen 

Foto 1 
Grote Oost 100 (grapje) schrijven de heer en mevrouw 
De Wolff en de familie Lampe zag aan de bestrating op 
de foto dat de ring op het Grote Oost gezocht moest 
worden. Wie schetste hun verbazing, toen ze de ijzeren 
ring aan mijn huis tussen nummer 98-100 uit de muur 
zagen steken. De ring is echter niet gebruikt om er 
paarden of honden aan vast te zetten, noch om er een 
vlaggemast in te plaatsen. Hij diende als houder van 
een barbiersstok. Jacques Wester en Rik Singer geven 
dit in hun antwoord al aan. Al in het begin van deze 
eeuw was in het pand nummer 98 een barbierszaak ge
vestigd. Men kon zich toen voor een dubbeltje of mis
schien wel vijf cent laten knippen door barbier G. Lan
gedijk. 

Om aandacht te t rekken hadden a lle kapperszaken een 
zogenaamde rood-witte glazen barbiersstok aan de ge
vel. De onderste ring stak direct in de muur en ter 
hoogte van het huisnummer zat een ring, die wat meer 
van de muur af~tond. Zo stak de barbiersstok schuin de 
straat in, goed zichtbaar voor iedereen. Rik Singer ver
telt in zijn brief: "Het gebruik van zo'n stok is al heel 
oud. Barbiers mochten vror:ger ook lichte chirurgijns
werkzaamheden verrichLe,l, G<>als tandentrekken en 
aderlaten". 
Tientallen jaren hebben in het voorste gedeelte van het 
huis Grote Oost 98 barbiers/kappers hun beroep uitge
oefend. De laatste was kapper Spek, die tot in de jaren 
zestig in het pand bezig is geweest. Vóór hem was het 
de heer Van Kempen die de klanten bediende en voor 
hém twee generaties Langenclijk. Wie één van de kap
pers Langendijk wil aanschouwen moet bij mij voor het 
raam van nummer 100 gaan staan. Een foto van het 
panel met de hele familie voor de deur staat in het rek. 
Op deze afbeelding is echter van de barbiersstok niets 
te zien! 

Foto 2 
Deze ring was moeilijk te vinden! En er zijn nog veel 
meer van dergelijke ringen aan gevels te vinden. Maar 
het zichtbare metsehverk moest uitkomst brengen. Alle 
inzenders hebben de goede oplossing clan ook gevon
den. In het verleden liepen door deze ringen de e lektri
citeitsdraden langs de huizen . Aan de gevel Grote 
Noord 46 hangt een mooi exemplaar met de wikkel
steen er nog aan. 
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door Femke Uiterwijk 

Foto 3 
Erker Veemarkt 25: spiegeltje aan erker bovenwoning. 
Beneden is een werkplaats/pakhuis van de firma KROP. 
Zo'n spiegeltje wordt gebruikt om te zien wie er voor de 
deur staat. Vandaar de naam 'spionnetje'. 
Naar aanleiding van deze foto schrijft de heer .Jacques 
Wester het volgende: 
"Als laatste nu, (foto 3, waarvoor ik geen zoekactie 
hoefde te organiseren, want in het perceel Veemarkt 25 
(rood) waar deze erker toebehoort, heb ik vijf jaar met 
veel plezier mogen wonen. In 1925 is het perceel ver
bouwd door de Fa. Gronert & Moeijes tot bergplaats 
met bovenwoning. Ik heb een vermoeden dat de boven
genoemde firma met deze bouwformule veel succes 
heeft gehad, want h ieropvolgend werden de percelen 
Gravenstraat 6/8 (in 1929) en Achter op 't Zand (in 
1930) op dezelfde wi jze gebouwd en alle voorzien van 
een dergelijke erker zoals op de foto te zien". 

Foto4 
Het mogelijk kleinste zolderrampje van Hoorn bevindt 
zich in het pand Grote Oost 90. 

Foto 5 
Het fronton is een onderdeel van de daklijst van de sla
gerij van Gerard Imming, Kleine Noord 8. 

Alle inzenders leverden vij f goede antwoorden in. Een 
goede prestatie, want er waren een of twee moeilijke 
opgaven bij. Rik Singers vindt zelfs dat ik zo nu en dan 
een kleine aanwijzing moet geven, want dat "cleecl Bas 
ook wel eens". 
Misschien moet ik dat doen. Alhoewel ik mij nog leven
dig herinner, dat Bas en ik op een terrasje zaten aan de 
haven en dat we ineens Ciel Lampe met verwilderde 
blik langs de Doelenkade zagen fietsen op zoek naar 
een gevelonderdeei. Ze stapte bij ons tafeltje van haar 
fiets, misschien in de hoop enige informatie van Bas te 
krijgen, maar HIJ ZEI NIETS. Ciel vroeg ook niet naar 
een aanwi jzing, want echte fanatiekelingen vragen niet 
om hulp . En er kwam een goede oplossing van de fami
lie Lampe binnen! 
Ik heb net even mevrouw Anita van der Kaay, de vrouw 
van Pim van der Waal, de penningmeester van de ver
eniging, allebei van onbesproken gedrag, door de tele
foon gevraagd een getal onder de acht te noemen en ze 
koos het cijfer twee. In mijn stapeltje brieven is die van 
de heer Jacques Wester de tweede, dus hij kan een boe
kenbon van vijfentwintig gulden tegemoet zien. 

De nieuwe opgaven hebben weer iets met ijzerwerk te 
maken, d.w.z. op één na. Het zijn vier cleurraampjes met 
traliewerk en één zonder. Zo'n raampje dat de bewoner 
open doet om te zien wie er voor de deur staat. 
Alle opgaven bevinden zich langs goed begaanbare we
gen, behalve één. Die bevindt zich in een beetje sti l 
straatje. 

Uw oplossingen graag voor 1 mei naar Femke Baltus
Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. U kunt 
een boekenbon winnen van vijfentwintig gulden. 
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STADSBEELD 
ifi] 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijhe Monumen
tencommissie en andere instellingen waarin Oud f-loorn 
bestuurs/eden z itting hebben: 

1maart1995 

Achter de Vest 1 (rijksmonument) 
Restauratie van de Maria-of Kruittoren is voltooid. 

Achterom 18 (rijksmonument) 
Verbouwd tot bovenwoning met beneden winkelruimte. 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770; In verval. 

Achterom 53 (gemeentelijk monument) 
Horna-gebouw; oude dakkapellen zijn verwijderd om 
gerestaureerd te worden. 

Achterstraat 6,8 (rijksmonument) 
Langdurige restauratie waarvan einde nog niet in zicht 
is . 

Appelhaven 6 
Plan om in dit kaaspakhuis appartementen te realise
ren. Oud Hoorn vraagt zich af of het panel niet een op
lossing kan zijn voor de ruimtenood van het Water
schap. 

Appelhaven 26r 
Tegenover nummer ~6r, restaurant Bohemen, drijvend 
terras aangelegd. Experiment van één jaar door de ge
meente als geslaagd betiteld. 
De Welstandscommissie voor de binnenstad van Hoorn 
adviseerde negatief m.b.t. het verlenen van een bouw
vergunning. Oud Hoorn tekende protest aan. 
B&W overwegen toestemming te verlenen voor de aan
leg van een steiger met dezelfde omvang als het terras. 
"Een steiger is meer aan het water verwant en past be
ter in het historisch stadsbeeld". Oud Hoorn wacht de 
definitieve plannen af. 

Breed 2 (hoek Westerdijk) 
Nieuwbouw gestart van "Het Volmaakte Schip": een res
taurant op de begane grond en zeven wooneenheden 
op de verdiepingen. 

Breed 38 (rijksmonument) 
Na bijna 200 jaar heeft de tabaks-, koffie- en theezaak 
van de firma P. Antzn Kaag haar deuren gesloten. Het 
monumentale winkelpand op de hoek met het Achter
om is inclusief woning en koffiebranderij verkocht aan 
onroerend goedmaatschappij Medec. In 1878 kreeg het 
winkelpand de huidige voorgevel naar een ontwerp van 
de Hoornse architect A. Bleys. 
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De stichting Stadsherstel onderhandelt met cle project
ontwikkelaar over mogelijke overname. Oud Hoorn is 
bijzonder ongerust over de toekomst van dit zeldzaam 
authentieke pand. (zie foto's). ~ 
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Breed 40 (rijksmonument) 
Bedreigd woonhuis uit het begin van de 19e eeuw (± 
1820) met gesneden deuromlijsting, consoles aan de 
gootlijst en de schoorsteen midden op het wolfdak; een 
late Lodewijk XVI gevel. Grote waakzaamheid geboden. 

Breed/Grote Noord 140 
Damesmodczaak wordt verbouwd tot tearoom. Moge
lijk komt enige oude glorie van het voormalige café "De 
Witte Engel" terug. Terug keert zeker het glas-in-lood 
onder cle luifel. 

Doelen plein 
Noodlokalen school zijn gesloopt. Er komen "tijdelijk" 
80 parkeerplaatsen; gemeente wil de tijd nemen om er 
een hoogwaardig multifunctioneel plein van te maken. 
Voorzichtige plannen om poortjes aan te brengen in de 
gaten aan cle Achterstraat en aan Onder de Boompjes. 
(zie foto) . 

Draafsingel 
Monumentale beuk op terrein sportinstituut Frits van 
der Werff met de dood bedreigd. 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Gedempte Turfltaven 
Fietsenstalling annex schuilkeet stuite11 op verzet bij 
bewoners en ondernemers. Gemeente heeft toegezegd 
de stalling te verplaatsen. (zie foto). 

Gravenstraat 2 
Opgeknapt pakhuisje markeert nadrukkelijk het einde 
van de gevelwand door een positieve uitstraling. 
(zie foto rechtsboven). 

\ 

Grote Noord 9-11 (rijksmonument) 
Nieuwe functie panelen nog onbekend. De gemeentelijk 
nota van uitgangspunten ter voorbereiding op het nieu
we bestemmingsplan Binnenstad Centrumgebied 1994, 
doet het ergste vrezen: cle hele straat mag straks "ver
winkelen". 

Grote Noord 44-46 (rijksmonumenten) 
Linker en rechter helft van een tweelingtrapgevel voor 
oudere panden. Panelen worden op de begane grond 
doorgebroken tot één winkelpand. Oud Hoorn begrijpt 
weinig van het gemeentelijk beleid op dit terrein. Aan 
de Nieuwe Noord zijn pakhui zen gesloopt t.b.v. de uit
breiding van Grote Noord 44-'16. (zie foto). 
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Grote Noord 61 (beeldbepalend) 
Een reuzeschoen ontsiert de beeldbepalende bovenge
vel in ernstige mate. 
Oud Hoorn vraagt zich af of dit soort reclame wel aan 
zijn doel beantwoordt. (zie foto). 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
Bij het Waterschap leven sterke verhuisplannen. Toe
komstige bestemming van de panden onzeker. Oud 
Hoorn heeft blijk gegeven van grote ongerustheid en 
betwist de verhuisnoodzaak. Nu beoogde fus ie niet door
gaat, lijken de verhuisplannen minder noodzakelijk. 

Grote Oost 60 - Oosterkerk (rijksmonument) 
Uithangende klok behoeft opknapbeurt wegens inwate
ring. 
In april start de restauratie van de vieringtoren. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Italiaanse Zeedijk 81 
Plan tot uitbreiding van de woning met de gevelsteen 
"In 't vriesbotervat". 

Jeudje 6-8-10 (gemeentelijk monument) 
Voormalige arbeiderswoningen in sterk vervallen staat. 
Aangekocht door Stichting Stadsherstel. Restauratie ge
start. De stichting doet pogingen om ook het pand op 
nummer 12 - eigendom van de Stichting Stad Hoorn - op 
te knappen. 

Julianapark 
Er wordt door belanghebbenden (SOW-gemeenten) ge
discussieerd over plannen omtrent andere functies in 
en bij het park n.a.v. Toeristisch Recreatief Actie Plan. 
Oud Hoorn is uitgenodigd om "mee te komen denken". 
Oud Hoorn volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 
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Karperkuil 
Drie stedebouwkundige bureaus werken plannen uit 
voor het gebied uitmondend in één stedebouwkundige 
opzet voor zowel het Latucoterrein als voor het gebied 
van de voormalige lichtmastenfabriek van Nederland 
Haarlem. 

Keern 
Plan voor restauratie van "kapelletje" op de Algemene 
Begraafplaats verkeert in een vergevorderd stadium. 
Voormalige Technische School gesloopt om plaats te 
maken voor een nieuw koopcentrum voor wonen en 
vrije tijd. 

Kerkplein 
Grote Kerktoren: Restauratie van het leiendak afgerond. 
Ba lcons moeten nog worden gerestaureerd. 

Kerkstraat 10 (rijksmonument) 
Versieringen aan voorgevel geschilderd. Wapens van 
f\.'1erens en Van Foreest weer goed zichtbaar. "Huis Ver
loren" heet voortaan "Het Huis l\iferens". 

Kleine Noord - Noorderkerk (rijksmonument) 
Leien dak is er slecht aan toe. De verwachting is dat er 
binnen twee jaar actie moet worden ondernomen. De 
toren wordt in april aangepakt. 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een 
schilderbeurt. 

Kleine OostjVollerswaal 
Zowel sluis uit 1750 als de brug uit 1925 verkeren in 
slechte staat. 

Koepoortsbrug 
De brug is "buikig" aan de Draafsingelzijcle en verkeert 
in slechte staat van onderhoud. 

Johan Messchaertstraat 
Imposante bomen langs deze oprijlaan naar de binnen
stad dan weer niet en clan weer wel ongeneeslijk ziek. 
Oud Hoorn heeft om duidelijkheid en nader onderzoek 
gevraagd. Ook buurtbewoners hebben de gemeente 
blijk gegeven van hun verontrusting. 
De foto toont de straat in mei 1945 zonder bomen; de 
boom op de achtergrond staat (nog) op het schoolplein 
van de Margrietschool. In 1944 hadden de Duitsers alle 
bomen gerooid. Twee Canadese bevrijders flankeren 
mevrouw Alida Holle met nichtje Mien Rijswijk. 



Molsteeg 
Opvulling met appartementen in kaals laggebied . De his
torische rooilijnen zijn aangehouden. 

Mosterdsteeg 
Bouw van 8 appartementen met beneden kantoorruim
te afgerond. Op binnenplein van de voormalige kazerne 
zijn 6 appartementen aangebracht. 

Nieuwendam 1 (rijksmonument) 
In de blinde muur van de Bontekoe-Taveerne worden 
drie kozijnen met ramen aangebracht. 

Nieuwland 
Zes karakteristieke linden -geplaatst op de gemeentelij
ke monumentenlijst- aan de westzijde van de grachten
straat gerooid en vervangen door jonge aanplant. Ver
harding in nabijheid bomen wordt verbeterd. Oud 
Hoorn zal de(ze) bomenproblematiek aankaarten in de 
gemeentelijke monumenten-commissie. (zie foto). 

Nieuwe Noord 50 
Voormalige woonhuis gesloopt; nieuwbouw van winkel 
met bovenwoning. 

Nieuwsteeg/Nieuwstraat (rijksmonmuent) 
Sint-Caeciliakapel uit 14e eeuw. Grote knaagkever gesig
naleerd in kap. Bouwplan in voorbereiding. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf gewenst. 

Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Hout van kap ernstig aangetast 
door dennenscheerder, voorgevel op verschillende 
plaatsen gescheurd, voegwerk kapot, dakgoten lekken, 
het ijzerwerk in de muren roest en de kozijnen zijn al ja
ren niet geschilderd. Vergevorderde plannen voor res
tauratie en functiewijzigingen o.m. politiepost binnen
stad, stadswachten, parkeerwachten, archeologische 
dienst. Trouw,~n kan ti jdelijk in het Westfries Museum. 
Restauratie moet starten in september. 

Ramen 4 (rijksmonument) 
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1768. Restauratie van 
casco, kap en gewelf afgerond. Plannen voor schilderen 
plafond en interieur worden langzaam maar zeker finan
cieel realiseerbaar. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Vereniging 
Oud Hoorn heeft gemeente verzocht dit panel op de ge-

meentelijke monumentenlijst te plaatsen. Monumenten
commissie is accoord. Kerk is verbouwd; op de begane 
grond zijn aan weerszijden van de entree lange etalage
ramen geplaatst. Het winkelbestand heeft er wederom 
een fraaie opsteker bij, zeker wat betreft de smakeloze 
reclame-uitingen. Bovenetage wordt verhuurd als kan
toorruimte. 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en door vereniging Oud 
Hoorn wordt bij de gemeente aangedrongen om te ko
men tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein. 
Hierbij past zeker handhaving van de parkeerverboden. 
De tijdelijke(?) massieve paaltjes ter bescherming van 
het publiek op de sterk vergrote café-terrassen vormen 
zeker geen bijdrage tot een herinrichting in stijl. Hoorn 
wordt een stad met een steeds grotere paaltjesdicht
heid. 
Wat wordt er gedaan met de inventarisatiegegevens van 
de werkgroep micromilieu ? 
Vereniging Oud Hoorn pleit voor het terugbrengen van 
stoepen. 

Rode Steen 16 (rijksmonument) 
Door gemeente aangekocht t.b.v. uitbreiding Westfries 
Museum. Verfwerk met weinig gevoel voor historie; de 
toegangsdeuren in Lodewijk XV!e stijl zijn beschadigd. 

Stationsplein 
Reconstructie bijna voltooid . Gemeente zegt voet bij 
stuk te hemden: eind maart moet de NZI-1-barak geamo
veerd zijn. 
NS heeft plan opgesteld voor de bouw van 30-40 gesta
pelde woningen bovenop kantoorruimte langs de 
spoorlijn nabij het busstation. 

Turtbaven 
Muur van vleugel van voormalige Weeshuis is sterk 
aangetast. 
Plannen van de Stichting Stadsherstel om op cle plaats 
van de muur twee woningen te bouwen. Huidig plan is 
eind februari gepresenteerd. 

Veemarkt 4 
Gevel heeft kleine wijziging ondergaan voor de vesti
ging van de vrijetijdswjnkel van VVV en ANWB. 

Veemarkt 6 (rijksmonument) 
Voormalige Huiszittende Armen Weeshuis . Tussen 
1795 en 1922 Kazerne van het Garnizoen . Daarna ver
bouwd tot Automobielbedrijf. Nieuwe functie: Verenig
de Spaarl3ank. De onderpui uit 1926 in oude vorm her
bouwd. Oud Hoorn betreurt de nieuwe glazen toegangs
deuren en vraagt zich af waarom cle oude deuren niet 
zijn teruggerestaureerd. 

Visserseiland 
Plan voor nieuwbouw van 152 woningen in woontorens: 
één van 40 meter hoog en twee van 25 meter hoogte. 
Gemeente biedt rond de zomer de bevolking inspraak 
over dit plan. (zie ook artikel in dit kwartaalblad). 

Zon 3 - Grote Oost 151 (gemeentelijke monumenten
lijst) 
Van deze eerder samengevoegde panden worden weer 
twee woonhuizen gemaakt. 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige 
staat van verval. 

37 



Jaarcijfers Vereniging Oud Hoorn 1994-1995 
W.L. va11 der Waal, penningmeester 

UITGAVEN Begroot 1994 Werkelijk 1994 Begroot 1 (l95 

* Eigen panden 
Onderhoud 4000,00 267,57 2000,00 
Lasten 2000,00 1732,76 2000,00 
Ren te hypothecaire lening 5989,1.1 5239,32 5989,44 
Aflossing hyp. lening prn 750, 12 prn 
Aflossing lening Kerkmeije r-
de Regt-stichting 400,00 400,00 -400,00 

12389,11 8389.77 10389,44 

Vereniging 

Secretariaat 5500,00 2722,87 4500,00 
Kwartaalblad 34000,00 2783 1,15 45000,00 
Ledenvergaderingen 1500,00 1795, 13 2000,00 
Lidmaatschap andere 
verenigingen 500,00 561,00 500,00 
Abonnementen 175,00 IW,00 100,00 
Bijdrage Verenigingsregister 61,00 61,00 61,00 
Giclsenwerk 2000,00 1586,59 2000,00 
Gevelplaten 800.00 :305,50 500,00 
Werkgroep Publicatie 9000,00 0,00 9000,00 
Publicaties 13000,00 3215,30 15000,00 
Attenties 1000,00 1696,86 2000,00 
Zaalhuur bouwkuns t.c urs us 250.00 0,00 0 ,00 
Gilt en 7ï65,00 3365,00 5000,00 
Representatie 500,00 453,50 500,00 
Advertenties 250,00 224,73 250,00 
Verzekeringen 0,00 355,19 <100,00 
Bezwaarschriften 500.00 400,00 500,00 
Het Pakhuis 10000,00 10839,22 6000.00 
fotowerk 100,00 J00,00 100,00 
Sponsoring "Hoorn, Oh Ja" 0.00 1087,50 1087,50 
Aandelen Land.Bouwk.WF 0,00 1000,00 0,00 
Historisch Onderzoek 0,00 0,00 4500,00 
Diversen 0,00 975,3 7 0,00 

8690 1.00 58705,J l 98998 50 

99290,14 67094,88 109387,91 
Afname/toename sald i - 29GS4 44 31167.02 - 10128 94 

69636.00 98561.90 79059.00 

ONTVANGSTEN Begroot 1994 Werkelijk l994 Begroot 1995 

* Eigen panden 

Huur 23450,00 25701 ,78 247SO,OO 
2:3450.00 25701,78 24750,00 

* Vereniging 

Contributies 42500,00 54 157,50 50000,00 
Rente 1000,00 6965,51 2500,00 
Dirk Visser-Fonds 36,00 34,39 :14,00 
Verkoop losse kwartaalbladen 0,00 25,00 25,00 
Gi ften !00,00 60S8.00 100,00 
Bouwkunstcursus 250,00 0,00 0,00 
Ver koop 'Kron iek van Hoorn ' 300,00 802,00 150,00 
Verkoop publicaties 1000,00 2761,00 500,00 
Aflossing Lening Het Pakhuis 1000,00 2000,00 1000,00 
Diversen 0,00 56,ïO 0,00 

46 ISG 00 72860 12 54:109 00 

69636,00 98561,90 79059,00 

BALANS VERENIGING OUD HOORN PER 31 DECEMBER 1994 res1>. 1993 

31 dec. '94 31 dec. '93 '..H dec. '94 3 1 dec. '93 

Sald i 70390,36 38923,34 Hyp. lening VS 70390,72 ïl 140,84 
Onroerend goed 12:3700,20 117203,40 Lening Kerkmeijer-
Lening Het Pakhuis 7000,00 9000,00 de Regt Stichting 8800,00 9200,00 
Aandelen Lancl.Bouwk.WF 1000,00 0 00 Kortlopende schulden 4553,49 3170,00 

Onderhoudsreserve 21635,92 -3367,21 
Eigen Vermogen 9G7l0 4'..~ 84983 11 

202090 56 165 126 74 202090 56 165126.74 
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SPECIFICATIE PANDEN VERENIGING OUD HOORN 1994 

KOSTEN Buurtje 
1 en 2 

*Lasten 
- waterschap 80,90 

onroerend goed 
belast ing 232,00 

- verzekeringen 246,64 
- rioolrecht 186,00 

*Onderhoud 267,57 

*Diversen 
- rente hyp. lening 5239 32 

6252,43 
Baten 
Huur 12786,97 

JAARCIJFERS STICHTING MONUMENTEN OUD-HOORN 1994-L995 

UITGAVEN Begroot 1994 
Onderhoud 110000,00 
Lasten ·1500.00 
Juridisch advies 1000:00 
Bijdrage Stichtingsregister 61.00 
Bouwhistorisch Onderzoek 8000,00 
Rente 0,00 
Aflossing 0,00 
Kosten makelaar 0,00 

Gravenstraat 
15 en 17 

175,10 

299,00 
327,12 
186,00 

0,00 

0 00 

987.22 

12914,8 1 

Werkelijk 1994 
137235,00 

3819,50 
0,00 

61,00 
1250,00 
5659.:~ 1 
5000,04 
6644,63 

Subtotaal 

256,00 

531,00 
573.76 
312:00 

267,57 

5239.32 

Begroot 1995 
20000,00 
4500,00 
1000,00 

61,00 
7000,00 

16200,00 
pm 

2000,00 

Totaal 

1732,76 

267,57 

5239 32 
7239,65 

25701,78 

123561,00 159669/18 5076 1,00 
ONTVANGSTEN 
Huur 25000,00 43032,98 56500,00 
Subsidie overheid 3500,00 11509,00 0,00 

100000,00 100000,00 0,00 1-Jyp.lening 
128500.00 154541.98 56500.00 

5739,00 Afname/ toename liquide middelen 4939,00 -5127,50 

BALANS STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN PER 31 DECEMBER 1994 resp. 1993 

31 dec. ' 94 31 dec. '93 31 dec. ·94 3 1 dec. '93 

Saldi 
Onroerend goed 
Toegezegde 
overheidssubsidie 
Kort lopende vorderingen 

35126,52 
282505,20 

40254,02 
273 172,80 

Onderhoudsreserve 
Hypothecaire lening 

292989,76 
94999,96 

367026,82 
0,00 

67858,00 
2500.00 

387989,72 

71225,00 Kortlopende schulden 0,00 17625,00 

384651,82 387989.72 38465] ,82 

SPECIFICATIE PANDEN STICHTING MONUMENTEN OUD HOORN 1994 

KOSTEN Onder de Bier kade Schoolsteeg Breed 
12 

Totaal 
Boompjes 8 

Lasten 
waterschap 66.44 
onroerend zaakbelasting 197,00 
verzeker ingen 263,81 
r ioolrecht 93,00 
makelaarskosten 0,00 . 
historisch onderzoek 250,00 
rente 0,00 

Onderhoud 16834,23 

Diversen 

- kosten advocaat 0,00 
- bijdrage stichtingsregister 15.25 

17719,73 
Baten 
Huur 6394,50 
Subsidie overheid 3367 00 

976 1,50 

10 

68,91 
204,00 
358,18 

93,00 
0,00 

250,00 
0 ,00 

173,U 

0,00 
15.25 

1162,47 

7770,10 
__ill)Q 

7770,10 

7 

34,33 
102,00 
926,88 
93,00 

0.00 
250,00 

0,00 

1692,00 

0,00 
15 25 

3113,46 

67 18 ,38 
__ill)Q 

67 l8,38 

118,32 
350,00 
664,63 
186,00 

6644,63 
500.00 

56S9,3 1 

118535,64 

0,00 
15.25 

132673,78 

22150,00 
81<12.00 

:~0292,00 

288,00 
853,00 

2213,50 
165,00 

6644,63 
1250,00 
5659,31 

137235,00 

0,00 
61.00 

154669,44 

43032,98 
11509.00 

54541,98 

TOELICHTING OP DE BALANSEN PER 31 DECEMBER 1994 EN DE STATEN VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN OVER 1994 

WAi1.RDERINGSGRONDSLAGEN VAN HET ONROEREND GOED 
Het panclenbezit is gewaardeerd op vij fmaal de bruto huurwaarde 
van het bezit op het einde van het boekjaar. De vereniging heeft 
Buurtje l en 2 en Gravenstraat 15 en 17 in eigendom. De stichting is 
eigenaresse van Breed 12, Bierkade 10, Schoolsteeg 7 en Onder de 
Boompjes 8. Verder huurt de vereniging de zolder van het VOC
pakhuis aan Onder de Boompjes 21. 

DE UITGAVEN VAN DE VERENIGING VOOR HET KWARTAALBLAD 
De uitgaven in 1993 betreffen de eerste drie kwartaalbladen van 1994. 
De Postbank slaagde er niet in om binnen drie dagen het factuur
bedrag ad f 8 .751,54 met betrekking tot het vierde kwartaalblad op 

de rekening van Drukkerij Edecea te krijgen. Genoemd bedrag werd 
daardoor pas begin 1995 van onze girorekening afgeschreven. 
Het begrote bedrag voor het kwar taalblad 1995 is dan ook inclusief 
het bedrag van f 8. 75 1,54. 

ANDERE UITGAVEN 
Hel begrote bedrag voor publicaties ad f 15.000,- is de eerste en 
tweede termijn (resp. f 10.000,- en f 5.000,-) ten behoeve van het 
werkkapitaal voor een publicalieslichting die de ~ouwh istorische 
Reeks verder gaat ui tgeven. In 1996 gaat er nog een laatste termijn 
naar onze stichting ad f 5.000,-. 
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Het merendeel van de reacties die dit keer zijn binnenge
komen hadden betref<l?ing op dezelfde foto. Dat is niet zo 
verwonderlijk, omdat bij de vier geplaatste foto's in hel 
vorige nummer twee opnamen van schoolklassen zaten 
waarvan alle namen op één na bekend waren. Zeven Ie· 
zers oan dit blad en één niet-lezer verschaften me nieuwe 
foto's Van de niet-lezer ontving il< een bijzondere zending 
van zestien portretopnamen van rond de eeuwwisseling 
ontving. 

Hoornse voetbalhistorie 
Voordat ik aan de behandeling van ingezonden brieven 
of nieuwe foto's begin, moet ik een betreurenswaard ige 
fout herstellen. Half februari 1994 schreef één van de 
lezers van ons blad, de heer L. Rooclzant, me een brief 
met onder meer een bijzonder stukje Hoornse voetbal
geschiedenis. Het epistel raakte bedolven onder een 
stapel later binnengekomen post, werd vervolgens ver
geten, opnieuw ontdekt, opgenomen, maar door een te 
veel aan kopij weer afgevoerd. Ik betreur deze opeenho
ping van fouten ten zeerste. De brief werd geschreven 
naar aanleiding van een foto in het decembernummer 
van 1993. Dat was een nogal gehavende opname van de 
voetbalvereniging 'Hoorn' op blz. 150. Terwille van de 
duidelijkheid drukken we deze foto nog een keer af (fo
to 1). Ik herhaal nog even de erop voorkomende namen. 
Op de achterste rij v.l.n.r. de bestuursleden V.d. Vuurst, 
Zijdewind en Hakhof en de spelers De Rooij, Van der 
Waals, Gons, Danner (iets naar achter), Majoor, De We
ger, Ossenbrugge (met hoed en pochet), daarachter 
Verduin en het bestuurslid Mus (met bolhoed). Op de 
middelste rij knielend Ruhl, Kooij, Van Wijk. De voorste 
rij met een onbekende, keeper Oud met pet en bal, Van 
Hinte. 

Voetbalclub "Hoorn". 

Volgens de heer Roodzant zijn de namen Verduin en Os
senbrugge verwisseld. Bovendien moet het Van Ossen
bruggen zijn. De spil op de middelste rij zou geen Kooij 
zijn maar Knol. TC. Mus was voorzitter. Hij had een si
garenwinkel op de hoek van de Veenen laan en Pieter 
Florisstraat. Veel spelers kwamen uit het Veenenlaan
kwartier. De club heette eerst B.M.T Waarvoor deze let-
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ters staan ·weet ik niet, Beleid, Moed en Trouw mis
schien'? Toen bleek, dat er al een c lub van die naam in 
den lande bestond werd ze ingeschreven als 'Hoorn'. 
De spelers van 'Hoorn' waren meest weglopers uit de la
gere elftallen van 'Hollandia'. Er werd vaak gespeeld te
gen Hollandia IV, later tegen Hollandia III, waarbij 
'Hoorn' meestal won. De verhouding tussen de beide 
clubs was door dit alles nogal gespannen. Rooclzant 
vertelt van een wedstrijd tegen Hollandia IV op het ter
rein achter de H.B.S. aan het Zwarte Pad , waarbij hij 
zich zelf onder het publiek bevond. Deze krachtmeting 
ontaardde in een regelrechte veldslag en werd daarom 
door scheidsrechter Sijm gestaakt. Tijdens een andere 
wedstrijd, tegen Hollandia III, bleef het bij verbaal ge
weld. Hoewel 'Hoorn' sterker was clan de lager geplaats
te Hollandia-clubs, heeft de vereniging slechts bestaan 
van ca 1925 tot ca 1930, waarna de meeste spelers naar 
I-Iollandia teruggingen. 
Dank voor deze regels, die eigenlijk in het boek van Wil
lem Vingerhoed opgenomen hadden moeten worden. 
We nemen ook nog een paar opmerkingen over van de
ze briefschrijver, wat betreft een foto van de Koepoorts
weg op blz. 155 van hetzelfde nummer. De ansichtkaart 
toont niet de Koepoortsweg net over de spoorwegover
gang, maar even voor de Tweeboomlaan, constateert 
hij als het langst gevestigde bewoner. (Van de Koe
poortsweg'? 1-LW.S.) De kinderen staan op het bruggetje 
van de reeds lang afgebroken boerderij van Leegwater. 
De bij de foto vermelde Merensstraat is genoemd naar 
de familie l\.'lerens en wordt dus met dubbel s geschre
ven. 

Bejaarden met vacantie 
Drie van de vier reacties verwezen deze keer naar de 
foto met de verpleegden van het diaconiehuis aan het 
Achterom. Ik ontving hierover brieven van mevr . .Janna 
Chün-Selie en de heren Giel van der Zei uit Hoorn en 
.I.E. Harder uit Utrecht. Alle drie vertelden ze me, dat 
deze opname voorkomt in het boekje 'Kent U ze nog de 
Hoornsen'. Ik moet dus de volgende keer gewoon wat 
beter de bestaande literatuur doornemen, voordat ik 
een foto plaats. Voor degenen d ie het betreffende boek
je niet bezitten geef ik wat bijzonderheden. De bejaar
den maakten eenmaal per jaar een uitstapje onder lei
ding van de 'vader' en twee bestuursleden van het huis. 
Dat zijn links met strohoed het bestuurslid P. Bakker en 
midden achter met hoed J Vermande. Rec hts achter 
met zwarte pet vader Wiggers. Bakker had een sigaren
winkel op het adres Veemarkt 34, waar hij ook nog wijn 
verkocht. Op de voorste rij de manlijke verpleegden. 
Dat zijn v.l.n.r. Pieter Veerman, J.H. Kolkman, K. Dapper, 
Hendrik Takken, Dirk Buursma en Gerrit Vos . Daarach
ter de vrouwen. Dat zijn Foekie, waarvan de familie
naam ergens bij de Burgerlijke Stand sluimert en naast 
haar vrouw Zwart . Wezens die slechts met vrouw wer
den aangeduid, stonden aan de onderkant van de sa
menleving. Een eind daarboven zweefden juffrouwen, 
terwij l mevrouwen zich ergens in de buurt van Onze 
Lieve Heer bevonden. De derde is vrouw Pieters, de 



moeder van de voor mij onbekende Piet Slof, dan 
vrouw Cabri, Lijntj e Cabri en Feitje Kuiper. 
Mevrouw Chün zou graag wat meer informatie ontvan
gen over de voorouders van Dirk Buursma en van Foe
kie, waarmee zij zelf verwant is. Een verzoek, dat ik 
hierbij graag overbreng. Dirk Buursma zou 5 oktober 
1853 geboren kunnen zijn als zoon van Hendrik Tjentjes 
Buursma, schipper uit Warga en van Aukje Koster. Foe
kie zou dezelfde kunnen zijn als 'Foekie Amerika', die 
haar geëmigreerde geliefde volgde naar de andere kant 
van de oceaan, daar ontdekte, dat hij al een andere 
vrouw had, teleurgesteld terug kwam en een bekende 
Hoornse straatfiguur werd. Het klinkt als een Ierse bal
lade. 
De heer Harder merkt ook nog op, dat nr 12 op de foto 
met de klas van Van Berkel op blz 143 geen Willem Ei
lander maar Willy Eilander is. Mijn excuses, het is dui
delijk te zien clat het hier om 
een meisje gaat. Die werden 
in die tijd niet zo snel rnet 
jongens verward. 

Waarom op de foto? 
De heer Kees Stu ijfbergen uit 
Enschede stuurde me nog 
wat correcties en aanvullin
gen op de foto van leerlingen 
van de katholieke jongen
school St Jozef aan het Ach
terom (blz. 142 van de vorige 
jaargang). De foto is gemaakt 
in het schooljaar '33/'34. De 
volgorde in de derde kolom 
(broertjes Mak) is verkeerd . 
Deze moet zijn Nico, Jan Ger
ard. Van de vijfde kolom 
(broertjes Stultiens) heet de 
oudste, die bij de briefschrij
ver in de klas zat, Harry, één 
van de andere twee was Willy. 
Brieffies tussen kolom 8 en 9 Fees1 in de Vijzels1raa1. 

was Gerard Brieffies van het 
Kleine Noord. 12e kolom, hier 
staat ten onrechte Kes, dit moet zijn Kees Stuijfbergen. 
Naar ik aanneem, is dit de briefschrijver. In de veertien
de kolom is de volgorde van de broertjes Velclhuis ook 
niet goed. De bovenste is Gerard, dan zal de onderste 
wel Dolf zijn. 
In de zesde klas zaten volgens de heer Stuijfbergen ook 
nog Piet Scheef van de Drieboomlaan, Tinus Manshan
de van de Merensstraat, 1 luub Joris van de drankhan
del, een jongen Doorgeest, Wim Pommerel van de Gel
delozeweg en een zekere Jillings van het Pelmolenpad, 
alhoewel de briefschrijver van deze laatste niet geheel 
zeker is. Mij is niet duidelijk welke selectie voor deze 
foto is gemaakt. Niet alle jongens zijn zesdeklassers -
anders zou het aantal twee- en drielingen wel buitenge
woon hoog zijn in deze klas - maar ook zijn niet alle zes
deklassers gefotografeerd. Ook zijn er niet alleen broer
tjes uitgezocht, want er staan ook éénlingen op deze 
plaat. Misschien, dat één van onze lezers me nog eens 
kan vertellen, welke toelatingseisen er voor deze foto 
golden. 

Wat er binnenkwam 
De oogst van nieuwe foto's was groot. De hierboven ge
noemde oude portretopnamen ontving ik van de heer 
K. van der Wolf uit Apeldoorn. De heer J. Roos uit Den 
Helder stuurde een foto van het zangkoor Sappho op 
reis en van een jubileum van meester van Berkel als di-

rigent van het Vrijzinnig Hervormde Kerkkoor. De heer 
A. Bakker uit Hoorn verraste me met 2 opnames van 
het personeel van de timmerfabriek van Van Eerde aan 
de Leliestraat, mevrouw Smit-Eyken uit Bennekom 
stuurde een foto van het elftal van de voetbalvereniging 
'Sport', de heer de Rooij van de Willemsweg gaf me een 
groepsportret van de Hoornse jcugddrumband en me
vrouw Wassenaar van de Willemsweg stelde me een 
paar foto's ter beschikking gemaakt ter gelegenheid van 
gebeurtenissen rond de bevrijding en de inhuldiging 
van een burgemeester. Van mevrnuw Ali Kaldenbach 
van het Breed kreeg ik een foto van de familie Otten en 
van een groep op de Westerdijk. De heer Hemmer uit 
Amstelveen tenslotte stuurde me een mooie oude foto 
van een uitstapje van het personeel van de Jongs Kaas
handel in 1903 of 1904 en twee opnames van groepen 
die de Hoornse Revue opvoerden. De meeste van deze 

opnamen iullen tot een volgend nummer moeten ;vach
ten. Ik dank de inzenders van het nieuwe materiaal zo
wel als degenen die op eerder geplaatste foto's reageer
den, hartelijk voor hun ·bijdragen. 

Feest in de Vijzelstraat 
Als eerste plaats ik een foto die ik van mevrouw de 
Rooij-Pos ontving en die al te lang in de map is blijven 
liggen (foto 2). Het is een opname van een feest in de 
Vijzelstraat. Welk feest is me niet duidelijk. Naar de kle
ding te oordelen moet het ergens in de twintiger jaren 
zijn geweest. De meeste namen zijn bekend. 
Op de voorste rij, dus zittend op de grond, v.l.n.r. 
1. J. Sant, 2. P. van Westen, 3. Gerrit Sant met een wat 
wazig hoofd, omdat hij net bewoog toen het toestel 
klikte, 4.Wiggert Smit, 5. Willem Foks, een kleine jongen 
met een grote pet, 6. Willem de Rooij, 7. Co de Rooij, 
8. Evert de Rooij, 9. Krijn Dekker, 10. Hannie Appel, 11. 
het nog zeer kleine broertje van Willem Foks, 12. Tinus 
de Rover. 
Daarachter de tweede rij bestaande uit vier kleine meis
jes: 13. Nel Koen, 14 . .laantje Holtes, 15. Annie Dekker, 
16. Trijntje Sant. 
Dan de derde rij zittend op stoelen: 17. Freek Musman 
sr geheel links alleen, 18. mevr. Koen, 19. mevr. Smit 
met zwarte hoed 20. mevr. Belie, 21. mevr. Holtens, 22. 
mevr. Dekker, 23. Nel Timmer, 24. mevr. Appel, 25. mevr. 
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Musman, 26. mevr. Selie met 
half op haar schoot 27. Corrie 
Selie, 28. een onbekend meisje 
in het wit. 
Achterste rij: 29. Piet de 
Rover met bretels en de han
den in de zij, 30. Sjaan Hol
tens, 31. Laverman met 32. 
zij n verder onbekende ver
loofde in witte trui, daarach
ter 33. Dirk Koen sr met grote 
pet, half achter hem nauwe
lijks zichtbaar 34. de onbeken
de huishoudster van Volger, 
naast haar met het gezicht 
half verborgen achter dat van 
mevrouw Koen (18) 35. een 
onbekende dame. Vanaf hier 
klopt de beschrijving niet 
meer, waarschijnlijk doordat 
de gezichten zeer klein en on
duidelijk zijn. Ik geef U eerst 
een beschrijving van de ge
zichten, daarna de namen die 
ik van mevrouw De Rooij ont-

Klos van de RijkscHBS i11 1927. 

ving. Graag van U de mededeling wie wie is. Achter de 
zojuist genoemde dame een heer (36) d ie slechts ge
deeltelijk zichtbaar is maar voor de goede beschouwer 
een blonde kuif heeft, een strikje draagt en een pijp 
rookt, daarnaast een heer (37) met strohoed en even
eens een strikje, een heer (38) met grijze gleufhoed, een 
heer (39) met grij ze hoed die een kind (40) op de arm 
heeft, met vergrootglas is te zien, dat hij een hoge 
boord draagt, achter hem een dame (41) van wie alleen 
te zien is, dat ze blond haar heeft. Naast hem een heer 
(42) met een zwarte hoed en een baard. Achter hem 
nauwelijk zichtbaar zonder vergrootglas een dame (43) 
met zwart haar. Daarnaast een heer (44) met de stro
hoed zwierig schuin op hoofd. Dan een enigzins dikke 
heer (45) in zwart pak en grijze gleufhoed. Schuin ach
ter hem een dame ( 46) met een witte muts en een zwar
te mantel en voor haar een dame ( 4 7) met een witte 
muts en een grijze mantel. Schuin aditer deze laatste 
een heer (48) met kortgeknipt haar en voor hem een 
dame (49) met lang haar en een wit kraagje. Naast haar 

R.K. 1\llulo Onder de Boompies, 1924. 
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een dame (50) in een 7.warte jurk en rechts achter haar 
een jongeman (51) met een lok over het voorhoofd. 
Naast deze een jongeman (52) met een enigzins bol ge
zicht en daarvoor een dame (53) met een kind (54) op 
de arm. Naast haar een jonge vrouw (55) met lang haar 
en een grijze jurk. Dan met enige tussenruimte een man 
(56) in uniform, een meisje (57) met een witte muts en 
een lange gri jze mantel en een jongeman (58) met een 
flaphoed, een zwart pak en een zwart strikje. 
De namen die ik voor a l deze mensen kreeg, zijn Willem 
Appel, L. Belie, slager Kemper, Willem Dekker, Els Ap
pel, Gr. Appel, mevr. De Rooij, mevr. De Moor-De Rooij, 
Nel de Rooij, Cor Selie, Annie Smit, Freek Musman jr, 
Volger, Freek van der Kooij, Kleermaker, Dirk Koen jr, 
!-!ent Appel en vier maal het woord onbekende. Dat zijn 
21 namen voor 24 personen. Van U graag de juiste naam 
bij de juiste persoon en de ontbrekende namen. 

Schoolfoto's 
Ook reeds lang bij de voorraad lag een foto die ik kreeg 

van de heer J.D. Osinga (foto 
3). Reden voor niet-plaatsing 
vvas het feit dat alle namen 
van de personen die op de 
kiek kwamen, bekend zij n. 
Toch geeft deze plaat van bij
na zeventig jaar geleden goed 
de sfeer weer van waarschijn
lijk klas 2 van de rijks-h bs in 
1927. Liggend op de voor
grond v.l.n.r. Nick Meijer, Wim 
Tonneman, Bertus Osinga. 
Zittend Jan Spaander, een 
meisje Strik. Staand .Jaap Pik, 
Jan 1-Iarrnsen of Harms, Piet 
Blauw, Co Storm, daarvoor 
Piet Donker, Mijntje de Boer, 
Joke de Leur en Trui Verman
de. Wellicht valt er nog na te 
gaan, wie er van deze groep 
nog in leven is. 
De volgende is een schoolfo
to van de R.K. Mulo Onder de 
Boompjes uit 1924 (foto 4). Ik 
ontving deze plaat met een 



aspect van het rijke Roomse leven in zijn glorietijd van 
mevr. Van der Storm-Stumpel uit Bussum. De leerlingen 
staan overzichtelijk opgesteld, zodat een schets achter
wege kan blijven. Op de achterste rij v.l.n.r. l ..Jan Kruis
man, 2 t/m 5 onbekend, 6. Jan Lippits, 7. Gertrude 
Schermer, 8. Leni Stumpel, 9. Carolien Nuyten, 10. Rie 
Groot, 11-14 onbekend, 15. Cor Sijm, 16 onbekend. 
Tweede rij, op de grond staand, 17. de heer Baesjou, 18. 
de heer Van der Knaap, 19-22 onbekend, 23 . An van 
Kleef, 24. Marth Laan, 25. Wil van l.Jzendoorn, 26. Nelie 
Commandeur, 27. onbekend, 28. Rie van Meel, 29. Vera 
Nuyens, 30. Truus Ruttenberg, 3 1. An van Riel, 32. Ben 
van Meel, 33. onbekend, 34 Benny Visser, 35. onbekend, 
36. de heer Stuifbergen, 37. de heer Hagenaars, 38 kape
laan Cornet. 
Derde rij zittend op stoelen 39. Cor Quax, 40. Marie(?) 
Rupert, 41 Martha (?) Entius, 42. An van Deursen, 43 . 
.Jans Nieuwboer, 44. Grada de Haan, 45. Netty de Haes, 
46. Gré Schneiders, 47. Miep van Buchem, 48-49. onbe
kend, 50. Clazien Buis, 51. onbekend, 52. Afra Wever, 53. 
Jo van Berkum. 
Vierde rij zittend op de grond 54-56 onbekend, 57. Mei
nard Stumpel, 58-59 onbekend, 60. jongen Castricum 
(?), 61 -64 onbekend. 
Graag van U de namen van de onbekenden. 

Timmerfabriek 
De heer Bakker uit de Prins Bernhardstraat stuurde me 
een heel bijzondere foto met het personeel van een t im
merfabriek aan de Gedempte Turfhaven, gemaakt kort 
na de eeuwwisseling (foto 6, jammer genoeg enigszins 
beschadigd) . Bijzonder, omdat foto's uit het begin van 
deze eeuw met personeel van een bedrijf voor Hoorn 

Personeel timrnerfabriek, ca. 1906. 

zeldzaam zijn. Ondanks de beschadiging aan de rech
terzijde plaats ik een foto als deze direct. De sociale 
rangorde wordt door de kleding aangegeven. Het lei
dinggevende en/of kantoorpersoneel in het midden van 
de voorste rij is gekleed in driedelig pak met hoge 
boord en draagt bolhoeden. De oude heer rec hts voor
aan van dit drietal is waarschijnlijk de eigenaar van het 
bedrijf. De rest van de mensen heeft een manchester 
vest, een korte kiel of een soort lange werkjas aan en 
draagt een pet. Volgens de heer Bakker is dit het perso
neel van de timmerfabriek van Van Eerde, waarvan de 
bedrijfsgebouwen doorliepen tot in de Leliestraat. 
Hoorn, huizen, straten mensen noemt hier de fabriek 
voor houtbewerking en de inrichting voor hout- en ij
zerbewerking van Johannes A. Beek, die in 1902 geves
tigd werd op het adres Turfhaven 9 en in 1903 een uit
breiding kreeg naar de Leliestraat. In 1914 is er op dit 
adres een binnenbrand in de houtwarenfrabriek van 
Van Eerde. Waarschijnlijk heeft in de tussenliggende pe
riode Van Eerde het bedrijf overgenomen van Beek. 
Tussen 1918 en 1926 is ook Van Eerde verdwenen. Als 
we afgaan op de 29 arbeiders die op de foto te zien zijn, 
moet het naar Hoornse maatstaven in die tijd een be
hoorlijk grote onderneming geweest zijn. 
Er werden onder meer kaaskoppen, vlaggestokken en 
viskisten vervaardigd. De jongen die rechts voor op de 
grond ligt, met broekspijpen die met een andere stof 
dan de rest verlengd zijn, is de in 1892 geboren Jacob 
Bakker, vader van de inzender van de foto . Op grond 
van zijn leeftijd kunnen we de foto omstreeks 1905 date
ren. Indien mogelijk ontving ik graag nog wat namen 
van de andere personeelsleden of verdere informatie 
over deze timmerfabriek. 
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Hoe Hoorn veranderde 
door Femke Uiterwijk 

Foto 1 
De Gouw voor 1911, want links 
op de hoek van de Nieuwsteeg 
staat nog café de MORGEN
STER. Naast dit etablissement 
was meubelmagazijn Volkers 
gevestigd. S.J. de Vries, die al 
drie winkels in de Nieuwsteeg 
had, liet op de plaats van deze 
huizen een groot modemaga
zijn bouwen, nu KIEFT. Rechts 
langs de Gouw zijn op de plek 
van de HI::MA clan nog allerlei 
losse winkels te vinden. 

Foto 2 
De Veemarkt voor 1921, want in 
dat jaar verdwijnt het garni
zoen, dat in het voormalige 
Weeshu is (sinds kor t VSB 
bank) gevestigd was, uit Hoorn 
en op deze kaar t staat nog een 
wachthuisje voor de deur. 
Rechts een mineraalwatcrfa
briekje op cle plek van de VVV. 

Foto 3 
Deze kaar t is op 29 november 
1906 afgestempeld. Kermis op 
de Gouw, richting Grote Kerk. 
De kermistent moest rekening 
houden met de lantaarnpaal, 
die in die tijd midden op straat 
stond voor het, toen nog, stad
huis. 
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