Hoorn aan de slag

Over de situatie van een groot aantal monumenten in Hoorn heeft ons tijdschrift
in het verleden nogal kritische noten
moeten kraken. Het verheugt ons daarom, dat uit het jaarverslag 1972-1979 van
de Stichting Stadsherstel Hoorn blijkt,
dat men in deze Zuiderzeestad langzamerhand flink aan de slag is kunnen komen. Indirect heeft de bond Heemschut
hierin ook aandeel, want namens onze
bond heeft de heer N. J. Groot zitting in
het stichtingsbestuur.
In de loop der jaren heeft Stadsherstel
reeds vijf panden gerestaureerd. Daartoe
behoren Italiaanse Zeedijk 118-120, gelegen in de naaste omgeving van de uit
1538 daterende laat-gotische Hoofdtoren. Deze panden werden door de gemeente aan Stadsherstel overgedragen.
Ze verkeerden in zeer slechte toestand en
stonden op instorten. De restauratie geschiedde door architect Y. J. Hangelbroek. Hoofdaannemer was de firma
Hakhoff. Het uit de 17e eeuw daterende
pand Zon l had alleen nog een authentie-

ke voorgevel van de eerste verdieping
aan de zijde van de Zon. Onder leiding
van architect Hangelbroek is het pand tot
op het geraamte en de ombouw gesloopt.
Het pothuis, dat jarenlang verborgen was
onder stoeptegels, werd in oude staat
teruggebracht. Hoofdaannemer was de
firma Konst en Van Polen.
Ook Gravenstraat 25 is een oorspronkelijk 17e-eeuws huis. Tenslotte is de restauratie van het huis West 42 onlangs gereed gekomen. Hiervan was ing. N. J.
Groot de architect; hoofdaannemer: de
fa. Schouten.
Na de bouwvakvakantie is een begin gemaakt met een groot restauratieplan nl.
van de panden Italiaanse Zeedijk 24/26/,
78/84 en 79. Architect van dit plan is de
heer N. Boschma, Edam. De percelen
24-26 zullen tot één woning worden verbouwd. Er is hier bewust niet gestreefd
naar het terugbrengen in de oorspronkelijke vorm en bouwkundige detaillering.
Het afwisselende en hierdoor veroorzaakte levendige karakter van het straat-

beeld is immers juist mede ontstaan door 159
de bijdragen die elke generatie aan de
gevclwanden heeft aangebracht, aldus
het jaarverslag. Er wordt daarom meer
consoliderend dan restaurerend tewerk
gegaan. Denrs. 78 en 80 zijn overigens de
enig overgeblevene van een lange rij
identieke huisjes.
Het verslag richt ook het oog op de toekomst. Het verwerven van panden, die
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nodig aan restauratie toe zijn en die in
particulier bezit zijn, vergt veel van de
financiën van Stadsherstel, zo wordt geklaagd. Gelukkig schept de gemeente
gunstiger mogelijkheden. Zo kreeg het
bestuur van de gemeente het aanbod tot
aankoop van Mclknapsteeg 11, Achterom 93 en Gortsteeg 6-8. Voor Melknapstecg 11 heeft arch. Boschma een
ontwerp-rcstauratieplan gemaakt; voor
de drie andere panden wordt een ontwerpplan gemaakt door arch. LUC. A. J.
Trigallez. Tenslotte maakt het jaarverslag melding van besprekingen met het
bestuur van de stichting „Claes Stapel'sHofje voor renovatie van een aantal kleine huisjes aan het Munnickenveld.
v. d. W.

