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junius

1 juli 1511 werd Hadrianus Junius geboren aan de Kerkstraat 
in Hoorn, ter plekke van het pand dat nu nummer 9 draagt. 
Onze kroniekschrijver Velius treedt hem in de Kroniek met 
groot respect tegemoet. Tijdgenoten, aldus Velius, stelden 
hem als wetenschapper op één lijn met Erasmus en noemden 
hem een ‘tweede Erasmus’. Dat Erasmus nog altijd in de 
herinnering voortleeft komt doordat zijn geschriften al vroeg 
in de landstaal zijn vertaald. Daarmee was zijn werk voor het 
belangstellende publiek al spoedig toegankelijk. Junius is die 
eer nooit te beurt gevallen. Maar daar komt na vijfhonderd 
jaar verandering in. 
Al geruime tijd is ons bestuur bezig met of betrokken bij 
de organisatie van een aantal activiteiten om Junius uit de 
onverdiende vergetelheid te halen. Zijn wellicht belangrijkste 
werk - maar Junius was een beetje de Vestdijk van de zestiende 
eeuw - is de Batavia. Dit boek, geschreven in opdracht van 
de Staten van Holland en Westfriesland, was bedoeld om de 
jonge republiek een trotse eigen identiteit te verschaffen. De 
groots denkende bestuurders wilden zich meten met landen 
rondom, die over een geschreven geschiedenis beschikten. 
Nico de Glas, die de Batavia uit het Latijn in hedendaags 
Nederlands heeft omgezet en geannoteerd, maakte ons als 
eerste op de bijzondere geboortedatum van Junius attent. 
De vertaling zal op 1 juli 2011, tijdens een bijzondere 
herdenkingsbijeenkomst in de Parkschouwburg worden 
gepresenteerd aan de commissarissen van de koningin van 
Noord- en Zuid-Holland. De opvolgers van de toenmalige 
staten van Holland. 
Een groot aantal instellingen werkt bij de herdenking 
van Junius samen. Het Westfries Museum organiseert een 
bijzondere expositie. Daarin wordt met een knipoog gespeeld 
met de opkomst van de eigen identiteit van Holland. Het 
thema is historische optochten en maskerades, omdat onze 
voorouders op die manier hun verbondenheid met de 
geschiedenis beleefden. In de Boterhal geven hedendaagse 
kunstenaars in een soort interactie met die tentoonstelling 
hun visie op identiteit en verleden. Het Festival Oude 
Muziek concentreert zich in haar programma op muziek uit 
de tijd van Junius. Er komt een bijzondere Junius-wandeling 
met onze gidsen. Verder zal het Kwartaalblad in een viertal 
artikelen aandacht aan Junius besteden. Naast de vertaalde 
Batavia verschijnt een door Dirk van Miert geschreven 
biografie over Junius. Verder zijn we bezig met een plaquette, 
bij of aan het pand aan de Kerkstraat aan te brengen, een 

V o o r w o o r d

Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk 
Dekema van het Westfries Archief in de 
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een 
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’ 
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is 
georganiseerd door het Architectuurcentrum 
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een 
tentoonstelling over het werk van het Westfries 
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 
een van de open dagen die het komende jaar in 
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen 
worden. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
Vrienden van het Westfries Archief hebben er 
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het 
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren 
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van 
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag 
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in 
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit 
moment leggen de verhuizing en de 
voorbereidingen van de officiële opening (datum 
nog niet bekend) nog een flink beslag op het 
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag 
bekend is, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief
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Westfries Museum 

Roode Steen 1, Hoorn, 

0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Westfries Archief 

Blauwe Berg 5c, Hoorn, 0229 - 282 500

Studiezaal open:

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: elke 2e en 4e donderdag 

van de maand van 18.30-21.30 uur.

Museum v.d. twintigste eeuw 

Maquette Hoorn anno 1650.

De maquette is eigendom van Vereniging 

Oud Hoorn. 

Bierkade 4, 4a, Hoorn, 0229 – 214 001

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

17.00 uur

Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Vereniging Oud Hoorn

Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

Tel.: 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl

www.oudhoorn.nl

Geopend:

dinsdag en donderdag: 10 – 16 uur

zaterdag: 10 – 14 uur

buurtfeest in de Juniusstraat waar de straatnaambordjes met 
de foutieve naamsvermelding worden verhangen, en neo-
latinisten houden een jaarcongres in de schouwburg met als 
insteek de Batavia en Junius. 
Met al deze activiteiten hopen we de naam van onze vroegere 
plaatsgenoot Junius voor altijd aan de vergetelheid te hebben 
ontrukt. 
 
Egbert Ottens
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Bij de voorplaat

De op de voorkant van dit blad afgebeelde schildering is 
in 1941 gemaakt door Adriaan Volkers. Het is een gezicht 
op het eind van de Italiaanse Zeedijk, vanaf het Baatland 
gemaakt.Links is de sluisingang; een stukje van de houten 
loopbrug, die over de sluis kan worden gelegd, is zichtbaar.
Het daarachtergelegen gebouwtje voor de visafslag en 
het geelgeverfde opberghok ervoor zijn nu verdwenen 
en vervangen door nieuwere bebouwing. Rechts kijken 
we op wat links en rechts twee café's zijn: rechts het 
Schippershuis en links de Volendammer. Bijzonder is, dat 
naast het linkerpand een gedeelte van de achtergevel en de 
zijgevel van de Synagoge zichtbaar is. Het schilderij is in 
het begin van de oorlog gemaakt en na 1945 zijn ook in 
Hoorn niet veel Joden teruggekeerd. Dat had tot gevolg, 
dat de synagoge begin jaren vijftig op instorten stond en 
gesloopt werd!
Lees meer over deze schildering op bladzijde 137.
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de reis en Het rampjaar  een inwOner  van HOOrn in Het OttOmaanse rijk

Zo kwam het dat twee 
jaar later een tweede 
reis volgde, ditmaal 
naar Italië en het 
Ottomaanse Rijk. Het 
bijzondere ‘Journaal’ 
dat Hinlopen over die 
reis schreef, staat in 
het vervolg van deze 
bijdrage centraal.5

In de eerste jaren na 
zijn terugkomst uit 
het Ottomaanse Rijk is 
Hinlopen vermoedelijk 

als koopman actief geweest. Zijn bestuurlijke carrière 
kwam pas in de late jaren zeventig van de grond, 
en beperkte zich tot enkele korte ambtsperiodes als 
schepen en als regent van het plaatselijke weeshuis. 
Verre reizen waren er waarschijnlijk niet meer bij. 
Wel maakte hij met zijn eigen jacht nog diverse 
binnenlandse plezierreisjes.6 Gerard Hinlopen 
overleed op 2 oktober 1691, twee dagen na zijn 
zevenenveertigste verjaardag.7

De reis
Op 23 juni 1670 vertrok een konvooi van tegen de 
vijftig koopvaardijschepen vanaf Texel, dat werd 
begeleid door een aantal zwaar bewapende schepen 
van de Amsterdamse Admiraliteit. Aan boord 
van één van deze oorlogsschepen bevond zich 
luxepassagier Gerard Hinlopen, die zijn maaltijden 
gebruikte in de kajuit van de bevelhebber. De 
schepen voeren door het Kanaal en langs de kust 
van het Iberische schiereiland, waar ze ondanks 
enkele benauwde momenten uit handen wisten 
te blijven van piraten uit de Barbarijse Staten, 
die de hele regio onveilig maakten. Na korte 
stops in Cadiz en Alicante maakte het konvooi de 
oversteek naar Italië. In de haven van Livorno, het 
belangrijkste handelscentrum van het westelijke 
Middellandse Zeegebied, zouden de schepen ruim 
een maand blijven liggen. Deze onderbreking werd 
door Hinlopen benut om met een klein gezelschap 
een achtdaagse tour door het groothertogdom 
Toscane te maken. Via Pisa, Lucca, Prato en Pistoia 
reisde het gezelschap naar Florence, waar het 
gebruikelijke programma van bezienswaardigheden 
werd afgewerkt.
Kort daarop zette het inmiddels flink uitgedunde 
konvooi koers naar Sicilië. Na een stop in de 
haven van Messina ging de reis nu voort richting 
de Griekse archipel, waar de schepen zich voor 
het eerst binnen de grenzen van het Ottomaanse 

jOris Oddens1

Op 30 september 1644 werd Gerard Hinlopen 
in Hoorn geboren uit het huwelijk van Reynier 
Ottszoon Hinlopen (1609-1693) en Trijntje 
Thijsdochter van Noy (1607-1646). De Hoornse 
familie Hinlopen vindt haar oorsprong in 1582, toen 
de uit het Friese Hindeloopen gevluchte Reinder 
Ottensz. (Gerards overgrootvader) zich in de stad 
vestigde. De eerste Hinlopen begon in zijn nieuwe 
woonplaats een houtgroothandel, waarvoor hij het 
hout met eigen schepen uit Noorwegen haalde. Dit 
deed hij met succes, en de Hinlopens ontwikkelden 
zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw tot 
een voorname familie. Ze trouwden met plaatselijke 
regenten en gingen na de eeuwhelft ook zelf deel 
uitmaken van de bestuurlijke elite. Zo bekleedde 
Jelmer Hinlopen (1634-1711), een achterneef van 
Gerard, in de jaren zestig diverse posities in het 
stadsbestuur; hetzelfde gold voor Gerards oudere 
broer Otto (1634-1681). 2 

Ook Gerard, een nakomer uit een gezin van vier 
kinderen, werd voorbereid op een carrière als 
regent. Na waarschijnlijk eerst in Hoorn de Latijnse 
School te hebben bezocht, schreef hij zich in 1662 
in voor een studie rechten aan de Universiteit 
van Leiden, die hij na iets minder dan vijf jaar 
afrondde. Hinlopen ondernam daarna een reis 
naar Engeland en Frankrijk, tijdens welke hij zijn 
doctorstitel behaalde en zich bekwaamde in de 
Franse taal.3 Een dergelijke educatiereis was geen 
ongebruikelijke completering van een bestuurlijke 
vorming.4 Voor de meeste regentenzonen zou het 
hierbij zijn gebleven, maar de jongeman uit Hoorn 
had de smaak van het reizen te pakken gekregen. 

Pagina uit het Journaal 

van Gerard Hinlopen

Nicolaes Eliasz. 

‘Pickenoy’, Reynier 

Ottszoon Hinlopen en 

Trijntje Tijsdochter van 

Noy (1631), Rijksmuseum 

Amsterdam 
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Rijk bevonden. Door een windstilte zagen ze zich 
gedwongen om voor anker te gaan in de baai van 
het eiland Kea. Het was voor Europese reizigers 
ongebruikelijk om in de archipel aan land te gaan, 
maar na de verzekering van de plaatselijke consul 
dat hen niets zou overkomen brachten Hinlopen 
en zijn Franse reisgenoot De Gennes samen met 
tien anderen een bezoek aan het eiland, wat in 
Hinlopens ‘Journaal’ een bijzondere beschrijving 
oplevert.
Nadat de wind was teruggekeerd, bereikte het 
konvooi spoedig de haven van Izmir, het voorziene 
eindpunt van het konvooi.8 De schepen zouden 
hier enkele maanden blijven liggen om handel te 
drijven.9 Hinlopen was het stadje echter al snel 
zat. Dit stelde hem voor een van de moeilijkste 
beslissingen in zijn leven. Het oponthoud in 
Izmir bood hem de ideale gelegenheid om af te 
reizen naar Istanbul, een stad die hoog op zijn 
verlanglijstje stond. Zonder gevaar was deze reis 
echter allerminst. De Nederlandse consul Jacob van 
Dam (1629-1709), die enkele maanden eerder op 
weg naar Istanbul zelf gewond was geraakt bij een 
overval, raadde hem de reis ten zeerste af.10 Ook het 
feit dat het onmogelijk bleek om bij de plaatselijke 
kooplieden een redelijke verzekering af te sluiten, 
deed het ergste vrezen voor Hinlopens kansen om 
heelhuids terug te keren.
Deze tekenen van onheil lieten Hinlopen zeker 
niet koud. Enkele dagen werd hij heen en 
weer geslingerd tussen vrees en verlangen, om 
uiteindelijk samen met zijn Franse reisgenoot, twee 
Polen en een Italiaan in een klein Turks bootje 
te stappen, ‘denkende, gelyk ook waar was,’ zo 
schreef hij later, ‘die niet waacht die niet wint.’ Na 
een vijftiendaagse reis door de Dardanellen met 
stops bij de eilanden Lesbos en Marmara bereikten 
de reizigers zonder kleerscheuren hun plaats van 
bestemming: Ottomaans Istanbul.11

Nadat Hinlopen zijn intrek had genomen bij 

de Nederlandse resident Justinus Colyer, maakte 
hij kennis met het dagelijks leven in de kleine 
Nederlandse gemeenschap. De resident woonde 
met zijn gezin en naaste medewerkers in het Palais 
de Hollande. Net als het huidige Nederlandse 
consulaat was dit gebouw gelegen aan de Rue 
de Pera, de hoofdstraat van Vigne di Pera, een 
Europese enclave die buiten de stadsmuren was 
ontstaan.12 De resident had maar liefst zestig man 
personeel van diverse nationaliteiten en gezindten 
in dienst. Deze omvangrijke huishouding werd 
nodig geacht omdat het Ottomaanse bestuur 
graag machtige vrienden had, en een luisterrijke 
ambassade opvatte als een belangrijke uitdrukking 
van macht. Ver weg van de sultan, die vrijwel 
nooit een buitenlandse vertegenwoordiger ontving, 
werd in de Rue de Pera het diplomatieke toneel 
van Europa op microniveau nagespeeld, waarbij 
de persoonlijke conflicten die tussen de trotse 
ambassadeurs regelmatig oplaaiden minstens zo 
veel gewicht in de schaal legden als de conflicten 
tussen de landen die zij vertegenwoordigden.

Vue d’Istanbul en 

1670, uit Guillaume-

Joseph Grelot, Relation 

nouvelle d’un voyage de 

Constantinople (1680)

Cornelis de Bruyn, 

Smyrna (detail, 1698) uit 

Cornelis de Bruyn, Reizen 

van Cornelis de Bruyn 

(1698)
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Met aanzienlijk minder pracht en praal ging het er 
aan toe in Galata, het lager gelegen havengebied. 
In deze voormalige Genuese kolonie vond een 
levendige handel plaats tussen Ottomaanse moslims, 
christelijke Ottomaanse onderdanen en Europese 
christenen, waarbij Joden de rol van tussenpersonen 
op zich namen. Hier woonden en leefden, te 
midden van een handeldrijvende gemeenschap 
van gemengde West-Europese origine, ook de 
weinige kooplieden die deel uitmaakten van de 
Nederlandse natie – Hinlopen noemt er niet meer 
dan zes, verdeeld over drie handelshuizen – bij wie 
de Nederlander al even gastvrij werd onthaald als 
bij de resident.
Het bleef voor Hinlopen niet bij een verblijf in het 
westerse deel van de stad. Hij liet zich vanuit Galata 
meermaals door één van de vele kleine bootjes de 
Gouden Hoorn overzetten, waarna hij aanbelandde 
in de kern van de stad, het oude Byzantijnse 
Constantinopel. Vervolgens baande hij zich een weg 
door de immer drukke bazaar, richting de Moskee 
van Süleyman, of sloeg hij linksaf, voorbij het 
paleis van de sultan en richting het Hippodroom, 
waar al sinds de derde eeuw de belangrijkste 
publieke evenementen van de stad plaatsvonden. 
Daar aangekomen was het niet ver meer naar de 
Hagia Sophia, het christelijke heiligdom dat was 
omgetoverd in een moskee en zo meer dan welk 
gebouw ook symbool was komen te staan voor het 
einde van het Oost-Romeinse Rijk. Dit was ook 
precies de reden dat christelijke toeristen na recent 
opgelopen spanningen juist de Hagia Sophia niet 
langer van binnen mochten bezichtigen. Er zat 
dus weinig anders op dan over te steken naar de 
Blauwe Moskee, die net als de Süleyman Moskee, 
zoals Hinlopen fijntjes opmerkt, was gebouwd 

‘na t model […] van de Sophia’, en zo een bewijs 
vormde voor de culturele continuïteit die er tussen 
de Byzantijnse en Ottomaanse keizerrijken bestond. 
In de moskee werd Hinlopen wel toegelaten, en in 
zijn ‘Journaal’ doet hij geen enkele moeite om zijn 
bewondering voor de islamitische bouwkunst te 
verbergen.
Hinlopen toonde eveneens belangstelling voor de 
Byzantijnse monumenten, die hij in nauwkeurige 
tekeningen – mogelijk van de hand van zijn 
technisch aangelegde Franse reisgenoot – voor 
het thuisfront vastlegde. Ook waagde hij zich 
aan een aantal typisch Ottomaanse activiteiten. 
Zo werd hij flink onder handen genomen in de 
hamam, aanschouwde hij het tijdloze ritueel van 
Turkse mannen in een koffiehuis, en vervulde de 
bedrijvigheid van de slavenmarkt hem met een 
mengeling van nieuwsgierigheid en afschuw. 
Door Justinus Colyer en zijn twee zoons 
werden Hinlopen en De Gennes meegenomen 
naar het buitenhuis van de resident, naar het 
indrukwekkende systeem dat de stad van water 
voorzag en op een boottocht over de Bosporus. De 
resident toonde Hinlopen ook zijn rariteitencollectie 
en het eerste Nederlands-Ottomaanse verdrag uit 
1612. Hinlopen beëindigde zijn verblijf in Istanbul 
toepasselijk met een bezoek aan de graven van drie 
voormalige diplomatieke vertegenwoordigers van 
de Republiek, ‘gelyk t graff nu is een eynde van alle 
menschelycke bekommernissen.’ Na een bewogen 
thuisreis keerde Hinlopen op 12 augustus 1671 
weer terug in Hoorn.

Turkse scheepjes, uit het 

Journaal van Gerard 

Hinlopen

De Nieuwe Sultan-

Moedermoskee, uit het 

Journaal van Gerard 

Hinlopen
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Het Rampjaar
Ruim een jaar later schreef Gerards oudere broer 
Otto Hinlopen een brief aan een stadgenoot die in 
Batavia verbleef. Hinlopen doet hierin verslag van 
de recente gebeurtenissen in Hoorn en in de rest 
van de Republiek. Met afschuw verhaalt hij hoe 
op 19 juni het huis van de Hoornse burgemeester 
Reynier Langewagen was beschadigd door 
‘gepeupel’ en ‘canailjie’, waarbij de burgerwacht 
maar ternauwernood erger had kunnen voorkomen. 
Onder druk gezet door de Hoornse bevolking, 
die zich volgens Hinlopen had ingebeeld dat 
de Republiek in het ongeluk was gestort omdat 
de prins van Oranje niet dezelfde waardigheden 
genoot als zijn voorvaderen, hadden de magistraten 
vervolgens de prinsenvlag op het stadhuis gehesen 
en ingestemd met de verheffing van de prins tot 
stadhouder Willem III. Voor de gehate Langewagen 
kwam deze capitulatie te laat: zijn huis werd alsnog 
geheel geplunderd’. Hij moest ‘uijt vrese van sijn 
leven’ het land ontvluchten, met achterlating van 
zijn vrouw en acht kinderen.13

Met deze gebeurtenissen, die over het hele land 
plaatsvonden, kwam na twee decennia een einde 
aan de hegemonie van de staatsgezinde factie 
in de Republiek. Ook de Hoornse Hinlopens 
hadden zich gecommitteerd aan dit stadhouderloze 
bewind, dat door tijdgenoten de Ware Vrijheid 
werd genoemd.14 Het betekende ook het einde 
van de onbetwiste leider van dit bewind: de 
Hollandse raadpensionaris Johan de Witt (1625-
1672). De Witts broer Cornelis werd gearresteerd 
op verdenking van hoogverraad en opgesloten in 
de Haagse Gevangenpoort. Op 20 augustus werd 
hij veroordeeld tot levenslange verbanning uit 
Holland. Toen Johan hem kwam ophalen, werden 

de beide broers uit Cornelis’ kamer gehaald en 
buiten door een woedende menigte gelyncht. Ook 
van deze moordpartij doet Otto Hinlopen in de 
eerdergenoemde brief gedetailleerd verslag. Uit zijn 
verontwaardigde beschrijving van de lynchpartij 
blijkt dat zijn politieke sympathieën nog altijd bij 
de staatsgezinden lagen: ‘Dus sijn gevallen die soo 
groot sijn geweest.’15

Voor de staatsgezinde Hinlopens bleek voorlopig 
geen plaats meer in het Hoornse stadsbestuur. 
Na een zuivering in september 1672 bekleedde de 
vooraanstaande orangist François van Bredehoff 
in de West-Friese stad tegelijkertijd de ambten 
van schout en burgemeester. Om zich heen 
verzamelde Van Bredehoff een gezelschap van 
uitsluitend overtuigde orangisten.16 Het zou vijf jaar 
duren voordat het politieke tij weer zodanig was 
gekeerd dat Otto kon terugkeren. In 1677 en 1679 
bekleedde hij het ambt van burgemeester. In deze 
beide jaren werd Gerard tot het ambt van schepen 
geroepen.17 De tussenliggende periode moet voor 
de Hinlopens niet de meest aangename in hun 
leven zijn geweest. De oorlog duurde voort en de 
beide broers waren in hun eigen stad verworden tot 
personae non gratae. Anderzijds moeten zij ook in 
deze jaren nog genoeg medestanders om zich heen 
hebben gevonden, en ging het leven in oorlogstijd 
voor wie over voldoende kapitaal beschikte veelal 
zijn gebruikelijke gang.

Al in de zomer van 1674 liet de situatie het toe 
dat Gerard Hinlopen er met zijn plezierjacht op 
uittrok. Zijn eerste reis in drie jaar voerde hem 
naar Antwerpen, waar hij in herberg De Hemel 
een ontmoeting had met Reynier Langewagen, de 
Hoornse oud-burgemeester die twee jaar eerder 
door een orangistische menigte uit de stad was 
verjaagd.18 Onder het genot van een glas wijn 
sprak Hinlopen daar met de man die door het 
nieuwe regime nog altijd werd beschouwd als een 
gevaarlijke politieke tegenstander en op wiens hoofd 
een prijs stond van 600 gulden, officieel wegens 
financiële malversaties. De ontmoeting in De Hemel 
was de laatste maal dat Hinlopen de bevriende 
regent in vrijheid zou zien. Enige tijd later werd 
Langewagen van zijn bed gelicht en vervoerd naar 
de Haagse Gevangenpoort, waar hij op 29 april 
1675 overleed. Onder grote belangstelling werd hij 
begraven in de Hoornse Grote Kerk. De begrafenis 
kon worden opgevat als een stil protest tegen het 
corrupte stadsbestuur van François van Bredehoff, 
de vertrouweling van de stadhouder.19 
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De gebroeders Hinlopen moeten er hebben behoord 
tot de voornaamste gasten. De Ware Vrijheid was in 
Hoorn nog niet vergeten.

Omstreeks dezelfde tijd heeft Gerard Hinlopen 
gewerkt aan de definitieve versie van zijn ‘Journaal’, 
zo kunnen we uit de tekst opmaken. De Republiek 
verkeerde op dat moment sinds drie jaar in oorlog 
met Frankrijk. Nadat de situatie er eerst zeer slecht 
had uitgezien, hadden de uiteindelijk behaalde 
militaire successen de stadhouder een relatief 
stabiele machtspositie opgeleverd; zijn binnenlandse 
tegenstanders waren daarom gedwongen zich 
gedeisd te houden. De positie die Gerard Hinlopen 
op het moment van schrijven in deze politieke 
constellatie innam, roept de vraag op in hoeverre 
zijn ‘Journaal’ kan worden gelezen als een verhulde 
politieke aanklacht.
Weliswaar verscheen zijn ‘Journaal’ niet in druk, 
maar ook in manuscriptvorm circulerende 
reisverslagen kregen vaak al gauw enkele tientallen 
lezers, en een zwart op wit gesteld document waaruit 
Hinlopens staatsgezindheid al te expliciet bleek, kon 
in het politieke klimaat van rond 1675 zijn kansen 
om ooit nog tot bestuurlijke kringen te worden 
toegelaten ernstig schaden. Hoewel het verhaal er 
hier en daar zeker aanleiding toe geeft, vermijdt 
Hinlopen daarom zorgvuldig iedere verwijzing 
naar de actuele politieke situatie in de Republiek. 
Nergens in de 381 pagina’s van het ‘Journaal’ komt 
het conflict tussen staats- en prinsgezinden ter 
sprake; de naam van de stadhouder wordt nooit 

genoemd. Dit betekent evenwel niet dat Hinlopen 
zijn politieke denkbeelden helemaal niet heeft laten 
doorklinken. Een beschrijving van het Ottomaanse 
Rijk bood hiertoe subtielere mogelijkheden.

Hinlopens oordeel over de Ottomaanse bevolking is 
in het ‘Journaal’ ronduit negatief. Op verschillende 
plaatsen worden de Ottomaanse onderdanen 
afgeschilderd als onbetrouwbaar, zedeloos en 
gewelddadig. Dit oordeel komt het pregnantst tot 
uiting in de karakterisering van de Turkse schipper 
met wie Hinlopen te maken krijgt wanneer hij van 
Istanbul terug naar Izmir reist. Hij verwijst naar 
deze schipper met niet mis te verstane termen 
als ‘beest’ en ‘hond’. Tegelijkertijd golden de 
Turken voor Hinlopen als ‘arme, ellendige, en ter 
degen slaafachtige menschen’, die op wrede wijze 
werden geregeerd door een despotische sultan. Het 
eeuwenlange machtsmisbruik van de sultans had 
zijn uitwerking op hun onderdanen niet gemist: 
ten opzichte van de almachtige staat hadden zij hun 
slaafachtige aard behouden, maar ten opzichte van 
elkaar waren ze wreed, onbetrouwbaar, zedeloos 
en lui; ze gedroegen zich, kortom, als kleine 
despootjes.
Deze vaststelling kwam voor Hinlopen nauwelijks 
als een verrassing, want ze was in overeenstemming 
met twee gemeenplaatsen die hij als stelregels 
hanteerde: regis ad exemplum totus componitur 
orbis (iedereen volgt het voorbeeld van de vorst) en 
qualis rex, talis grex (zoals de vorst is, is zijn volk). 
Het is niet toevallig dat Hinlopen deze Latijnse 
spreuken heeft overgenomen uit de Consideratien 
van staat ofte polityke weeg-schaal (1660), een 
politiek-theoretische verhandeling die verscheen 
toen de Ware Vrijheid in de Republiek nog hoogtij 
vierde.20 Dit werk is van de hand van één van de 
meest radicale ideologen van het staatsgezinde 
denken, de Leidse lakenkoopman Pieter de la Court 
(1618-1685), die het vermoedelijk schreef samen 
met zijn voortijdig overleden broer Johan (1622-
1660).21

In de Consideratien geven de gebroeders De la 
Court een opsomming van de nadelen van de 
monarchale regeringsvorm en leggen zij onder 
meer uit hoe de uit de oudheid bekende parallellie 
tussen vorst en onderdaan in de praktijk werkt: de 
hovelingen imiteren de gebreken van hun vorst in 
de angst hem anders te beledigen en zo uit de gratie 
te raken. Vervolgens zijn zij het die de gebreken 
verspreiden over het hele land, dat zo gevuld 
raakt met ‘Pronkerts, Dansers, Speelers, Vloekers, 
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Hoereerders, Jaagers, Vreeters, en Zuipers, etc. 
alles naar dat de Heer zelfs sig geneegen toont te 
weesen.’22

De Consideratien bevatten ook een gedeelte dat 
specifiek gaat over het Ottomaanse Rijk. Hinlopen 
verwijst hiernaar alsof het simpelweg gaat om 
een beschrijving van ‘den generalen Turksen 
regeringh’, maar hij vertelt hiermee niet het hele 
verhaal. Het werk van de gebroeders De la Court 
is een zorgvuldig opgebouwd betoog waaruit moet 
blijken dat het stadhouderloze bewind van de 
Ware Vrijheid de enige juiste staatsvorm is, en 
het deel over de Turkse staat vervult hierin een 
geheel eigen functie. Traditioneel werd er in de 
politieke theorie een onderscheid gemaakt tussen 
de Europese monarch en de Oosterse despoot. 
Het onderscheidende criterium was de christelijke 
religie, die de Europese vorsten bekwaamheid had 
geschonken en hen er van weerhield om toe te 
geven aan hun lusten, iets dat voor hun Oosterse 

collega’s niet gold.
De republikeinse broers betogen dat het wangedrag 
van de Europese vorsten dagelijks aantoont dat 
dit onderscheid in werkelijkheid niet bestaat.23 Zij 

geloven daarentegen dat het in de menselijke aard 
besloten ligt dat vorsten die niet onderworpen zijn 
aan hun eigen wetten ‘onwetende en boosaardig’ 
worden, en dat de ‘uiterlike Proffessie’ van religie 
daar weinig aan kan veranderen.24 Weliswaar, zo 
erkennen zij, zijn de geleerdheid, handel, kunsten 
en deugden onder de christelijke vorsten nog niet 
uitgedoofd en zijn hun landen nog niet verwoest 
en ontvolkt, terwijl dit alles in Turkije wel het 
geval is. Dit verschil bestaat echter alleen omdat 
de Europese monarchen nog altijd teren op de 
welvaart die is opgebouwd toen hun monarchieën 
nog republieken waren. De Europese monarchen 
verschillen ‘van nature’ maar weinig van hun 
Turkse collega, en het is slechts een kwestie van 
tijd voordat zij hun staten op dezelfde manier te 
gronde richten.25

Enerzijds vervagen de De la Courts bewust het 
onderscheid tussen de Europese monarch en de 
Oosterse despoot, anderzijds maken zij ook geen 
wezenlijk onderscheid tussen de monarch en ‘de 
eenhoofdige regeering’, ofwel de situatie in de 
Republiek vóór 1650, waarbij de stadhouder veel 
macht in zijn persoon had verenigd. Dit stelt 
hen in de gelegenheid om het slaafse karakter 
van de Ottomaanse ingezetenen en het algeheel 
verval van het Rijk in stelling te brengen tegen 
de stemmen die in de jaren zestig opgingen om 
Willem III het opperbevel van het leger te geven. 
De waarschuwing is duidelijk: de Ottomaanse 
onderdanen waren ‘onnosele schaapen’ en ‘domme 
runderen’, die voor hun sultan hadden geploegd 
en hem wol hadden gegeven, maar toch dagelijks 
moesten vrezen aan hem, als aan een God, te 
worden geofferd. Vervloekt was daarom de inwoner 
van een ‘vrye staat’, die het opperbevel gaf aan 
een ‘Monarchaale ofte eenhoofdige regeering’, want 
vanaf dat moment ging het van kwaad tot erger, en 
was de Ottomaanse despotie zijn voorland.26 

Vijftien jaar later bleken deze woorden volledig 
in de wind geslagen: Willem was nu niet alleen 
opperbevelhebber, maar beschikte ook over alle 
andere stadhouderlijke bevoegdheden, en het zag 
er niet naar uit dat hij die in de nabije toekomst zou 
afleggen. Net als Pieter de la Court (die alleen nog 
als koopman actief was) had Gerard Hinlopen zich 
gedwongen neergelegd bij deze nieuwe politieke 
realiteit, maar zijn innerlijke overtuiging was niet 
veranderd. Zijn reis naar Istanbul was niet alleen een 
bijzonder avontuur geweest, maar verschafte hem 
ook een uitstekend excuus voor een kleine daad van 
verzet. Als één van de weinige ervaringsdeskundigen 
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in de Republiek kon Hinlopen nu bevestigen dat 
de analyse van de gebroeders De la Court juist 
was geweest: in een rijk dat nooit anders had 
gekend dan een eenhoofdig bewind, verkeerden de 
ingezetenen in een erbarmelijke staat, en leefden zij 
in voortdurende angst voor de despotische grillen 
van hun vorst. Met deze boodschap hield hij de 
leden van de Hoornse elite impliciet voor waar een 
lange periode van stadhouderschap onvermijdelijk 

1  Joris Oddens is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. 
Hij houdt zich bezig met de (politieke) cultuurgeschiedenis van 
Europa in de 18e eeuw. Zie voorts noot 5.
2  C.A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, hoofdstad van 
West-Vriesland, gedurende het grootste gedeelte der XVII en 
XVIII eeuw, of vervolg op Velius Chronyk (Hoorn 1842) II, 
bijlage 134-136; Nederland’s Patriciaat 6 (1915), 165-166; A.J. 
van der Aa e.a., Biografisch woordenboek (Amsterdam 1969, 
1852-78) III, 255; Luc Kooijmans, Onder regenten. De elite in 
een Hollandse stad, Hoorn 1700-1800 (Amsterdam 1985) 324; 
Westfries Archief, DTB Hoorn.
3  Gerard Hinlopen, ‘Journaal en aantekeninge gehouden op 
mijne reyse gedaan int jaar 1667 en 1668 door Vranckrijk en En-
geland’, in: Verscheyde voyagien naar diverse coninck-rijcken, 
landen, en steden soo nu als dan door mij Gerard Hinlopen ge-
daan. Dit handschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek 
van Amsterdam (UvA), onder signatuur hs. VIII E15.
4   Zie over de traditie van de educatiereis in Nederland: Anna 
Frank van Westrienen, De Groote Tour. Tekening van de educa-
tiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw (Amsterdam 
1983); Gerrit Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmo-
derne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-
1750) (Hilversum 2009).
5  Dit artikel is gebaseerd op de door mij bezorgde tekstuitgave 
van het ‘Journaal’ van Gerard Hinlopen, die recent is ver-
schenen bij uitgeverij Walburg Pers: Een vorstelijk voorland. 
Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671) (Zutphen 
2009). Het reisverslag is in het in noot 3 geciteerde handschrift 
opgenomen onder de titel ‘Journaal en aantekeninge gehouden 
op myn zee- en landtreyse gedaan in den jare van 1670 en 1671 
naar Hispangien, Italia, Cicilia, Græcia, etc’.
6   Zie voor een overzicht van deze uitstapjes Oddens, Een 
vorstelijk voorland, 255.
7  Abbing, Geschiedenis II, bijlage 134-136; Van der Aa, 
Biografisch woordenboek III, 255; Kooijmans, Onder regenten, 
324; Westfries Archief, DTB Hoorn.
8  Zie over Ottomaans Izmir: Daniel Goffman, ‘Izmir: from 
village to colonial port city’, in: Edhem Eldem, Daniel Goffman 
en Bruce Alan Masters, The Ottoman city between east and 
west. Aleppo, Izmir, and Istanbul (Cambridge 1999) 79-135.
9  Zie over de Nederlandse handel in de Levant: Alexander H. 
de Groot, ‘The Organization of Western European and Dutch 
Trade in the Levant, 1500-1800’, in: Leonard Blussé en Femme 
Gaastra ed., Companies and Trade. Essays on Overseas Trading 
Companies during the Ancien Régime (Leiden 1981) 231-41; 
Jonathan I. Israel, ‘The Phases of the Dutch Straatvaart, 1590-
1713: A Chapter in the Economic History of the Mediterra-
nean’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis  99 (1986) 133-162.
10  Zie over Van Dam:  W.E. van Dam van Isselt: ‘Eenige lotge-
vallen van Jacob van Dam, consul te Smyrna van 1668-1688’, 

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 
vierde reeks 6 (1907) 78-136.
11  Over Ottomaans Istanbul bestaan tal van studies die de 
moeite waard zijn. Zie bijvoorbeeld Bernard Lewis, Istanbul 
and the civilization of the Ottoman Empire (Norman, OK 1963) 
en Philip Mansel, Constantinople. City of the World’s Desire 
1453-1924 (Londen 1995).
12  Zie hierover onder meer Alexander H. de Groot, ‘The Dutch 
Nation in Istanbul 1600-1985. A Contribution to the Social 
History of Beyoglu’, in: Anatolica 14 (1987) 131-50; Marlies 
Hoenkamp-Mazgon, Palais de Hollande te Istanboel. Het 
ambassadegebouw en zijn bewoners sinds 1612 (Amsterdam 
2002).
13  Brief Otto Hinlopen aan Pieter Overtwater, 15 november 
1672, National Archives Kew, HCA 30-228. Zie over Langewa-
gen ook D.J. Roorda, ‘Een zwakke stee in de Hollandse regente-
naristocratie. De Hoornse vroedschap in opspraak, 1670-1675’, 
Bĳdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 16 (1961-
1962) 89-116.
14  Zie voor de gebeurtenissen in de Republiek in de periode 
1650-72: Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, 
Greatness, and Fall, 1477-1806 (Oxford 1998) 700-806; Petra 
Dreiskämper, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’. De geschiedenis 
van het rampjaar 1672 (Hilversum 1998) 7-76; G.O. van de 
Klashorst, ‘De ware vrijheid, 1650-1672’, in: Haitsma Mulier 
en Velema (red.), Vrijheid: een geschiedenis van de vijftiende 
tot de twintigste eeuw (Amsterdam 1999) 157-85, passim; Luc 
Panhuysen, De Ware Vrijheid. De levens van Johan en Cornelis 
de Witt (Amsterdam etc. 2005) 93-467; en idem, Rampjaar 
1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (Amster-
dam [etc.] 2009).
15  Brief Hinlopen aan Overtwater, 15 november 1672.
16  Israel, The Dutch Republic, 810-11.
17  Van der Aa, Biografisch woordenboek III, 255.
18  Gerard Hinlopen, ‘Speel-reijs gedaan met mijn jaght naar 
Braband etc.’, in: Verscheyde voyagien.
19  Abbing, Geschiedenis I, 130-31.
20   [Johan en Pieter de la Court], Consideratien van staat ofte 
polityke weeg-schaal, Waar in met veele Reedenen, Omstandig-
heden, Exempelen, en Fabulen wert overwogen; Welke forme 
der Regeeringe, in speculatie gebout op de practijk, onder de 
menschen de beste zy. Beschreven door V.H. In deze vierde 
editie naawkeurig overzien, merkelik vermeerdert, en in veelen 
klaarder gestelt. (Amsterdam 1662) 82.
21  Over de gebroeders De la Court verschijnt binnenkort een 
proefschrift van de hand van Arthur Weststeijn.
22  [Johan en Pieter de la Court], Consideratien van staat, 82-83.
23  Ibidem, 159-60
24  Ibidem, 167-68
25  Ibidem, 167-68
26  Ibidem, 261.

toe zou leiden. Expliciete vergelijkingen tussen 
de sultan en de stadhouder kon Gerard Hinlopen 
zich met het oog op de nog altijd gewenste carrière 
in het Hoornse bestuur niet veroorloven. Hij kon 
slechts hopen dat de goede verstaander deze zelf 
in zou vullen.

Joris Oddens
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HOOrn als GarnizOenstad deel1  
Jaap Toes1

Na de ineenstorting van het Napoleontische 
keizerrijk was Hoorn een bescheiden stadje. 
Vergane glorie zonder de handel, scheepvaart en 
scheepsbouw uit vroegere tijden. Alleen de agrariërs 
die hun producten naar de markt brachten, zorgden 
voor enige reuring. De Hoornse burgemeesters,  
aanvankelijk drie in getal, klaagden voortdurend 
bij hogere autoriteiten over de armoede onder een 
groot deel van de bevolking. Overheidssteun was 
noodzakelijk maar vanwege geldgebrek moeilijk. 
In 1817 deed burgemeester Huydecooper een 
dringend verzoek aan de minister van Financiën der 
Verenigde Nederlanden in Brussel, om versoepeling 
van belastingheffing voor de armsten onder de 
burgerij. Tevergeefs!
De komst van een bataljon mariniers in 1814 was 
het begin van een lange periode van Hoorn als 
garnizoenstad. Het dwong het stadsbestuur tot 
overleg met de militaire commandanten. Over 
het algemeen werden in contracten - ook bij 
soms ernstige meningsverschillen - hoffelijke 
bewoordingen gebruikt, al waren er onderwerpen 
die knarsetandend van ingehouden woede zullen 
zijn behandeld.
Telkens moest de schrale gemeentekas worden 
aangesproken als een commandant zijn eisen stelde 
voor de huisvesting van zijn militairen of voor 
de oefenterreinen. Vooral burgemeester Van de 
Blocquerij heeft dat tot zijn ergernis ondervonden.

Mariniers naar Hoorn
Hunkerend naar alles wat de vastgelopen economie 
ten goede kon komen, ontving burgemeester Van 
de Blocquerij een “missive”, gedateerd 7 maart 
1814, van kolonel Cantzelaar. Hij kondigde de 
komst aan van een bataljon mariniers onder zijn 
commando, waarvan de oprichting in Hoorn zou 
plaatsvinden. De kolonel vroeg de burgemeesteren 
het nodige te doen voor de ‘casernering’ van 
zijn manschappen. Een week later schreef hij 
zeer tevreden te zijn over het gebouw voor de 
plaatsing van 500 man. Het “gebouw” bestond 
uit de magazijnen van de admiraliteit van West-
Friesland en het Noorderkwartier. Wel moesten 
nog allerlei reparaties worden verricht, zoals 
aan lekkende daken. Bovendien ontbraken de 
benodigde “fournitures”, waaronder kribben, tafels 
en banken. In de keuken moest op aanwijzing 
van de kolonel de stookplaats in orde worden 
gemaakt. Het bleek al snel: de militairen zouden wél 
komen, maar de gemeente was verantwoordelijk 

voor de accommodaties. De commandant was niet 
bescheiden in zijn toekomstverwachting. 
Hij schreef dat rekening moest worden gehouden 
met de groei van zijn bataljon naar 995 man. Voor 
alle zekerheid waarschuwde hij de burgemeesters 
dat de kazernering van zijn troepen als een 
“stedelijke last” moest worden beschouwd, zij 
het dat een billijke financiële tegemoetkoming – 

dédommagement in het nog lang niet vergeten 
Frans - mogelijk zou zijn. En alsof dat niet duidelijk 
genoeg was, kwam daar bovenop een bevestiging 
van de commissaris-generaal voor het departement 
van Oorlog: “Alles behoort tot de zorg van de 
gemeente”. Er volgde een correctie namens de drie 
regerende burgemeesters: het magazijn van het 
voormalige college van de admiraliteit was geen 
eigendom van de stad Hoorn, maar van de staat. 
Wel had burgemeester Van de Blocquerij opdracht 
gegeven voor enkele kleine reparaties.2

Strijd om bedden en toebehoren
De zorg om in alle benodigdheden te voorzien leidde 
tot een langdurige en soms op bittere toon gevoerde 
correspondentie met het gemeentebestuur van Den 
Helder. Burgemeester Van de Blocquerij schreef 
op 21 april 1814 aan de militair commandant van 
Noord-Holland, generaal De Jong, dat op grond 
van een Frans keizerlijk decreet van 12 november 
1811, de functie van Hoorn als garnizoensplaats 
was opgeheven. De militaire fournitures moesten 
toen naar Den Helder worden overgebracht. 
Nu volgens verkregen informaties het fort in Den 
Helder zou worden ontruimd, was het billijk dat 
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de goederen die Hoorn destijds geleverd had, 
zouden worden teruggebracht, “zijnde nimmer 
eenige betaling aan onze stad gedaan”.3 De generaal 
reageerde hierop een paar dagen later met de 
formele aanvulling dat het de Franse commissaris 
van Oorlog Mouroi was geweest die beslist had 
dat de militaire goederen in Den Helder moesten 
komen. Na de ontruiming van de fortificaties aldaar 
zou een inventaris worden gemaakt. 

Met andere woorden: afwachten was de boodschap.4 
Daar liet Van de Blocquerij het niet bij zitten. 
In een brief van 24 mei 1814 aan zijn Helderse 
collega gaf hij een gedetailleerd overzicht van de 
goederen die zijn stad op Frans bevel in 1812 
had moeten afstaan, te weten 217 matrassen en 
even zoveel “hoofdpeuluwen”, 216 strozakken, 396 
dekens en 800 beddenlakens”, en vervolgde dat 
de commissaris van Oorlog betaling had beloofd, 
waaraan Den Helder niet had voldaan. “Ik bevind 
mij zeer in de verlegenheid als ontbloot van de 
fournitures en zijnde alhier geplaatst een bataillon 
mariniers, voor de ligging en caserneering van 
welke ik moet zorg dragen”. Van de Blocquerij 
verzocht zijn Helderse collega “ten vriendelijkste” 
hem te willen informeren of de fournitures er 
nog zouden zijn en zo ja, of hij daarover zou 
kunnen beschikken.5 Er kwam een koel antwoord, 
waarmee Hoorn niets opschoot. “De militaire 

fournitures aan ons in bewaring gegeven en ter 
onderhouding, zijn afkomstig van diverse steden, 
waaronder ook de uwe. Voor de waarde heeft het 
gouvernement noch de minister van Oorlog deze 
gemeente gedebiteerd”.6 De getergde burgemeester 
richtte zich nu tot de commissaris-generaal van 
het departement van Oorlog: “Het stadsbestuur 
heeft aan de plaatsing van een bataillon mariniers 
alle medewerking gegeven. Echter vinden wij ons 
in de grootste verlegenheid om de gerequireerd 
wordende fournitures voor de manschappen van 
hetzelve te kunnen leveren. Alle dewelke deze stad 
in eigendom heeft bezeten, is in den jaare l812 
door het Fransch gouvernement opgeëischt en naar 
Den Helder getransporteerd”. De burgemeester 
raamde de kosten van nieuwe fournitures voor de 
mariniers op ƒ40.000, terwijl de inkomsten van 
Hoorn nog geen ƒ60.000 bedroegen. Hij verzocht 
de commissaris-generaal daarom dringend om 
financiële hulp en in ieder geval te bevorderen dat 
de verplicht afgestane goederen door Den Helder 
zouden worden teruggegeven. 
En als dat laatste niet gebeurde, rekende hij op een 
schadevergoeding van ƒ9015,18, waarop één en 
ander was getaxeerd.7

 
Klaagbrieven
De ene na de andere klaagbrief verzond Van de 
Blocquerij. Nu weer aan de commandant van de 
mariniers. “Den Helder heeft de fournitures en onze 
stedelijke kas laat nieuwe aanschaf niet toe”. En op 
17 april 1814 aan de minister van Oorlog: “Wij 
maken aanspraak op een bedrag van ƒ9015,l8.8 
En de commissaris-generaal moest ten overvloede 
vernemen dat de stad Hoorn niets kon doen aan de 
kazernering van de mariniers!9 Ook de commissaris 
van het district Hoorn werd ingeschakeld. 

mr. Jacob Cornelis van 

de Blocquerij

Infanterist, 1815
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“Het zou mij zeer aangenaam zijn en voor de troupes 
zeer bevorderlijk, wanneer UEd. de goedheid wilde 
hebben een missive te willen schrijven aan de 
commissaris van het district Alkmaar, teneinde het 
gemeentebestuur van Den Helder te gelasten om de 
zaak wegens de militaire fournitures met de stad 
Hoorn te termineren”.10 Van de Blocquerij hield 
niet op met zijn Helderse collega te herinneren aan 
diens verplichtingen en uiting te geven aan zijn 
treurnis om het uitblijven van een bevredigende 
reactie. “Ik kan niet afzijn opnieuw het verzoek 
te herhalen als wordende de verlegenheid waarin 
men zich bevindt om het alhier geplaatste bataillon 
mariniers van de noodige fournitures te voorzien, 
van dag tot dag groter. Ik zie geen redenen waarom 
de afdoening dezer zaak langer worde gedélaieerd 
en verzoek UEd mitsdien de restitutie der aan uw 
stad behoorende fournitures, of de voldoening van 
dezelve ten spoedigste te doen daarstellen, opdat 
deze zaak ingevolge hetgeen deswege door de 
commissaris-generaal voor de zaken van Oorlog is 
te kennen gegeven finaal worde getermineerd”.11 
De burgemeester van Den Helder reageerde niet. 
Van de Blocquerij, in Hoorn nog altijd eerste 
burgemeester in het college van drie, riep opnieuw 
de hulp in van de commissaris van het district 
Hoorn. De wanhoop nabij schreef hij dat Den 
Helder voortdurend “in de possessie” bleef van 
Hoornse stadsgoederen. En intussen was het 
bataljon mariniers zo groot geworden, dat de stad 
150 bedden moest huren en verplicht was 600 
lakens, 200 dekens en 50 menageketels te kopen, 
in totaal voor een bedrag van ƒ4750. “Er zijn 
geen andere mogelijkheden dan het bedrag uit de 
stadskas te nemen, met het vooruitzicht andere 
betalingen uit te stellen of over te gaan tot een extra 
omslag voor deze zozeer verarmde burgerij”.12 Na 
maandenlange vergeefse pogingen om de Hoornse 
fournitures uit Den Helder terug te krijgen, leek er 
voor Van de Blocquerij eindelijk kans op succes. 

Op 3 september 1814 kon hij zijn hooghartige 
collega in de kop van Noord-Holland triomfantelijk 
laten weten dat hij op de hoogte was van het 
persoonlijk ingrijpen door de gouverneur van 
Noord-Holland voor het noordelijk gedeelte. De 
gouverneur had de Helderse burgemeester bevolen 
de fournitures af te staan. Welnu, Hoorn had 
“casernmeester” Daniël Strengman gemachtigd om 
in Den Helder tegen behoorlijk reçu de boel over 
te nemen. Deze ambtenaar - belast met het toezicht 
over de militaire gebouwen - was zelfs bereid 
zonodig behulpzaam te zijn bij het huren van een 
vaartuig voor het vervoer van de fournitures naar 
Hoorn. 
De Helderse bestuurders zullen het zoetsappige 
briefje knarsetandend hebben gelezen.13 

Onbruikbaar
Het resultaat van Strengmans missie in Den 
Helder was allerbelabberdst, een anticlimax in 
de slepende affaire. Hoorn kreeg slechts 138 
matrassen en kussens, alsmede 237 oude wollen 
dekens terug, “zijnde alle andere goederen met de 
lakens, stroomatrassen en peuluwen in zodanige 
staat verkeerden dat zij onbruikbaar zijn”, aldus 
rapporteerde de burgemeester aan de gouverneur. 
Hij voegde daaraan toe dat voor het bataljon, nu 
ter sterkte van 700 man, nog 130 matrassen en 
peluwen, 380 strozakken, 450 wollen dekens en 
800 lakens moesten worden gekocht, waarvoor de 
uitgaven op ƒ13.064 werden geraamd. En zo stegen 
de kosten, maand op maand. De burgemeester 
wist niet hoe hij dat moest financieren, als het 
gouvernement niet zou bijspringen. Het was in 
Hoorn nog altijd armoe troef.14 

Wel gereserveerde plaatsen in de kerk
De officieren vroegen burgemeester Van de Blocquerij 
in 1814 graag om vaste zitplaatsen in de kerk. Van de 
Blocquerij gaf het verzoek door aan de commissaris 

Eén burgemeester
In 1824 werd een nieuw landelijk reglement van kracht voor het bestuur van de steden. In de plaats 
van drie burgemeesters kwamen er colleges van burgemeester en wethouders. Voor Hoorn betekende 
dit dat Mr. J.C. van de Blocquerij burgemeester bleef, terzijde gestaan door zijn vroegere collega’s 
J.W. Huydecoper en J. Berkhout, nu tot wethouders benoemd. Van de Blocquerij overleed in 1844. 
Wethouder Van Pabst Rutgers bracht in een vergadering van het voltallige gemeentebestuur hulde aan 
de nagedachtenis van de overledene, “die zijn waardigheid met zeer veel roem had vervuld, voor het 
algemeen welzijn en dat van de ingezetenen van Hoorn”.
Het langstzittende raadslid Merens werd bevoegd de vergaderingen van het college bij te wonen.
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van de Hervormde Godsdienst, die hem in een 
wijdlopige reactie “rescribeerde”. De burgemeester 
schreef vervolgens de commandant dat het verzoek 
problemen had opgeleverd, aangezien bijna alle 
verhuurbare plaatsen bezet waren. “Bovendien 
is het bezwaarlijk meerdere particuliere banken 
af te zonderen, waardoor minvermogende leden 
der gemeente, die in de laatste jaren zo vele 
blijken van welwillendheid gegeven hebben tot de 
instandhouding der openbare godsdienstoefening, 
van zitplaatsen verstoken zouden worden”. 
Maar goed: het bleek toch nog mogelijk de eerste 
twee banken bij het binnenkomen van de kerk 
via de Kerksteeg, als zitplaatsen voor de heren 
officieren te reserveren.15 

Geen continuatie
Om de komst van het bataljon mariniers mogelijk 
te maken, moesten de gemeentelijke financiën 
een flinke aderlating ondergaan. Des te groter was 
de schrik bij de drie burgemeesters, toen zij een 
brief ontvingen, dd 24 augustus 1815, waarin de 
commandant van de mariniers het vertrek van 
zijn bataljon aankondigde. De secretaris van Staat 
voor de Marine had hem opgedragen met zijn 
manschappen naar Hellevoetsluis te marcheren 
en zich aldaar te vestigen. Al over een paar dagen 
zou hij vertrekken, met achterlating van enkele 
officieren en mariniers voor het inpakken van 
de magazijngoederen. De kolonel verzocht de 
burgemeesters hem het certificaat over het gedrag 
van zijn troepen te willen bezorgen, op grond van 

- zoals hij heel formeel omschreef - “het twintigste 
hoofdstuk van artikel 303 pagina 81 van het 
reglement voor den garnizoensdienst, gearresteerd 
bij besluit van Z.K.H. van den 11 January 1815 
no.32”.16 Burgemeester Van de Blocquerij getuigde 
bij de gouverneur van Noord-Holland van zijn 
bittere teleurstelling over het plotselinge vertrek 
van de mariniers. En hij herhaalde voor de zoveelste 
keer welke kosten Hoorn had moeten maken 
terwijl op gezag van de Fransen alle spullen naar 
Den Helder waren gestuurd. “De toezeggingen 
echter dat dit bataillon continueel alhier zoude 
geplaatst blijven, deed ons alle krachten inspannen 
om in al de benoodigdheden te voorzien, waardoor 
deze stad thans weerom een aantal van driehonderd 
fournitures bezit, welke allen in de beste order 
zich bevinden. De imposante sommen welke ter 
verkrijging van deze fournitures hebben moeten 
worden verstrekt, zoo wel als de kosten gemaakt 
van het locaal, bevoorens het ‘s Lands Magazijn 
hetgeen tot ene gevangenis was geapproprieerd, om 
hetzelve tot eene geschikte caserne in te richten, 
ten welken einde men zelfs eene geheel nieuwe 
keuken daarbij heeft doen maaken, gaf ons het 
gerust vertrouwen dat het gezegde bataillon alhier 
bij continuatie zoude geplaatst blijven.” 
Van de Blocquerij voelde zich op het verkeerde 
been gezet nu “den secretaris van Staat voor de 
Marine Z.M. bevolen heeft dat dit bataillon naar 
Hellevoetsluis met dezelver magazijnen zou worden 
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verplaatst, gelijk hetzelve ook werkelijk op gisteren 
van hier is vertrokken. Waardoor onze verarmde 
burgerij zich verstooken ziet van de voordeelen uit 
de plaatsing van dusdanig bataillon profiteerende 
en het capitaal dat deze stad aan fournitures bezit 
en met zoo veel moeiten en kosten verkregen heeft, 
gelijk mede haare geschikte casernen, renteloos 
bezeten worden.” Ook de secretaris van Staat voor de 
Marine werd verzocht het bataljon weer in Hoorn te 
vestigen, ofwel een ander garnizoen over te brengen. 
Van de Blocquerij vroeg de gouverneur diens veel 
vermogende invloed “voor deze ongelukkige stad 
en burgerij” te willen aanwenden.17 

Er komt een depot! 
De secretaris van Staat voor de Marine besefte 
dat het verplaatsen van de mariniers voor Hoorn 
en de burgerij schadelijke gevolgen had. Maar 
hier was, zoals hij in september 1815 aan de 
burgemeester schreef, sprake van een “gebiedende 
noodzakelijkheid”. Zijne Excellentie beloofde de 
wens van de burgemeester om het bataljon door 
een ander garnizoen te vervangen, voor te leggen 
aan het departement van Oorlog. Waarschijnlijk 
zou er wel een gelegenheid te vinden zijn om in 
de stad Hoorn garnizoen te leggen “wanneer de 
schikkingen tot rust en vrede gevestigd zullen 
zijn”.18 Was het te danken aan de invloed van de 
gouverneur van Noord-Holland dat al in november 

1815 een missive kwam die het gemeentebestuur 
van Hoorn vreugde moet hebben verschaft? 
De brief was afkomstig van de onderinspecteur der 
eerste klasse van de administratie bij de armee in 
het eerste generaal commando. Daaruit bleek dat 
in Hoorn de depots zouden worden gevestigd van 
de 10e afdeling, samengesteld uit het bataljon van 
Linie no.13, alsmede uit de bataljons nationale 
militie nrs 12, 13 en 14 te water. Burgemeester Van 
de Blocquerij werd verzocht zo spoedig mogelijk 
een overzicht te geven van de staat der kazernes 
en van de kazerne-fournitures. De onderinspecteur 
wilde ook weten of één en ander voor uitbreiding 
vatbaar zou zijn.
Hoorn zal met veel plezier de drukte rond de komst 
van nieuwe groepen militairen hebben ondergaan. 
Nu nog waren het vooral de voorbereidingen 
die de aandacht vroegen. De magazijnmeester 
voor de kleding en inrichting schreef dat hij naar 
Hoorn had verstuurd 214 witte geweerriemen, 211 
patroontassen en 217 bajonet- of sabelkoppels. 
Spannend werd het door de brief van de 
commanderende luitenant-kolonel: Het “depot, 
thans nog onder mijne orders, zal op de 24e e.k. 
van Alkmaar naar Hoorn vertrekken”.19 

Krijgsgevangenen op doortocht
Na de nederlaag van Napoleon in l8l5 bleef 
ons land nog een tijdlang opgescheept met 
Franse krijgsgevangenen. Waar zij ook werden 
ondergebracht: zelden zullen zij met open armen 
zijn ontvangen. De commissaris-generaal van 
Oorlog schreef op 9 juli 1815 aan burgemeester 
Van de Blocquerij over de mogelijkheid dat een 
aantal krijgsgevangenen naar Hoorn zou worden 
overgebracht. In dat geval zou hij nadere instructies 
geven voor hun verzorging. Een dag eerder was een 
brief gekomen van de generaal-majoor commandant 
van Noord-Holland. Hij zette de burgemeester 
onder druk onder verwijzing naar de minister, 
voor het geval er bezwaren zouden rijzen tegen 
de komst van de Fransen. Een voorstel van de 
burgemeester om de gevangenen te kazerneren zou 
zijne excellentie zeker goedkeuren. “Approberen”, 
zoals hij schreef in het nog niet verleerde Franse 
taalgebruik.20 Van de Blocquerij kon aldus de komst 
van Franse krijgsgevangenen moeilijk tegenhouden. 
Wel schreef hij de commissaris-generaal liever een 
lokaliteit beschikbaar te stellen dan tot inkwartiering 
te verplichten. 
Hij kende de sfeer onder de burgerij en vreesde 
onaangenaamheden, ook voor de Fransen.21 Een 
brief van de intendantgeneraal van de administratie 

Mariniers, 1823
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van Oorlog stelde de burgemeester wat dat betreft 
gerust. “U bent vrij in uw keuze”.22 Het duurde 
nog enige maanden voordat wéér een militaire 
autoriteit iets van zich liet horen. Op 12 december 
1815 schreef de provinciaal commandant aan Van 
de Blocquerij: “Ik heb de eer u te prévenieeren dat 
eerstdaags van Medemblik te Hoorn zal arriveeren 
om te overnachten, een aantal der zich aldaar 
bevindende Franse krijgsgevangenen, met de 
invitatie om dezelve van het noodige te voorzien en 
voor inkwartiering bij de ingezetenen te zorgen”.23 
Dus toch ... Uit de notulen van de vergadering van 
de burgemeesters blijkt dat de groep bestond uit 40 
officieren en 8 “gemeenen”. En verder geen woord 
over de eerder verwachte onaangenaamheden.24 

Ook Medemblik geeft niet thuis
Hoorn had in 1816 aan Medemblik fournitures 
verhuurd. Betaling van de huursom bleef 
achterwege, waarop Jacob Berckhout - een van 
de drie Hoornse burgemeesters - aandrong op 
voldoening van het verschuldigde. “Daar wij thans 
zeer om contanten verlegen zijn en wederom 
aankoopen van goederen moeten doen tot het 
completeeren van onze fournitures zoude het ons 
bijzondere aangenaam zijn eerstdaags betaling te 
erlangen van de reekening welke wij voor eenige tijd 
de eer hadden U.EA in te zenden wegens huur van 
militaire fournitures ten welken einde wij de vrijheid 
nemen om de voldoening daarvan U.EA bij deze ten 
vriendelijksten te solliciteeren”.25 Het geduld van 
de burgemeesters werd danig op de proef gesteld. 
Medemblik gaf taal noch teken - misschien was ook 
daar de bodem van de stadskas te zien - en aldus 
mocht het alleszins billijk heten dat vijf maanden 
later een nieuwe brief uitging, ditmaal ondertekend 
door burgemeester J.W. Huydecooper. De stijl was 
correct, ofschoon nu toch met meer nadruk aan de 
Medemblikker verplichtingen werd herinnerd. “Het 
is U.EA bewust dat wij op 10 Juni des vorigen jaars 
tot en met den achttienden Juni dezes jaars, ten 
huur hebben afgestaan eenige militaire fournitures 
van ligging, waarvoor U.EA ingevolge de gemaakte 
bepalingen ons schuldig zijt eene somma van ƒ1382 
en wegens vermiste goederen ƒ121, alzoo tezamen 
de somma van ƒ1503. Hierop van U.EA betaald 
zijnde ƒ911,50, resteert er nog te voldoen eene 
somma van ƒ591,50, welke wij U.EA verzoeken 
dat aan ons met den eersten moge worden voldaan, 
als zijnde van ons deze gelden reeds voor lange 
uitgeschoten ter betaling van diegenen welke deze 
fournitures aan ons heeft verhuurd. En het is dan 
ook alzoo, dat wij niet twijfelen of U.EA zullen 

alsnu aan ons billijk verzoek wel gelieven te 
voldoen”.26 Inmiddels waren zeven maanden na de 
eerste aanmaning verstreken. Nu liet burgemeester 
Berckhout weer van zich horen: “Wij hebben tot 
heden noch betaling noch eenige rescriptie van 
U.EA mogen ontvangen. Daar wij zeer dringend 
om deze penningen verlegen zijn en de afsluiting 
van den voorgaanden dienst niet buiten derzelver 
ontvangst kan worden geëffectueerd, zoo is het 
dat wij andermaal op de voldoening der ons 
compteteerende gelden ten somma van ƒ591,50 
moeten aandringen en twijfelen niet of U.EA zullen 
thans aan dit ons vriendelijk en billijk verzoek 
wel willen voldoen”.27 Hoe het afliep, vermeldt de 
geschiedenis niet.

Veeleisende militairen
Van de Blocquerij bleef als president-burgemeester 
voortdurend gekweld door de treurige toestand 
van de gemeentelijke financiën. Het was dan een 
zegen voor de stad dat de militairen zich hier 
hadden gevestigd, maar het was bijna onmogelijk 
om aan de eisen van de militairen te voldoen. 
De onderinspecteur van de administratie bij de 
armee eiste dat de keuken van de grote kazerne 

op het Oostereiland werd vernieuwd. “De waarlijk 
onbruikbare staat van dat lokaal is UEdelachtbare 
té zeer bekend dat niet nodig zou zijn om daarover 
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in detail te treden”. In dezelfde onvriendelijke stijl 
ging hij verder met het dringende verzoek aan een 
eerder gedane belofte gevolg te geven, teneinde 
terechte klachten van de militairen te voorkomen 
“en zij binnenkort in de gelegenheid worden gesteld 
hunne spijzen behoorlijk te bereiden, hetwelk in 
de thans gebruikt wordende keuken genoegzaam 
onmogelijk is.28 Als magazijn voor kleding en 
equipering van de 10e afdeling infanterie had de 
onderinspecteur het oog laten vallen op het Oost-
Indisch Huis in de Muntstraat. De lokaliteiten van 
de voormalige admiraliteit waren daartoe ongeschikt 
gebleken. Voorlopig kreeg hij van de burgemeesters 
nul op rekest. Het O.I. Huis werd immers voor een 
groot gedeelte gebruikt voor de zittingen van de 
rechtbank in eerste aanleg.29 De Intendant-Generaal 
van Oorlog bemoeide er zich op zijn beurt mee. 
Hij gaf de rentmeester der Domeinen in Alkmaar 
opdracht eventuele ontruiming van het O.I.Huis en 
overdracht aan het departement van Oorlog te gaan 
bespreken. De rechtbank kon onderdak vinden 
door ruil met een van de rijksgebouwen in de stad. 
Burgemeester Van de Blocquerij c.s. waren van 
mening dat er eerst gekeken moest worden naar 
aantal en bestemming van de rijksgebouwen. Daarop 
vooruitlopend kon het voormalige zeekantoor aan 
de rechtbank beschikbaar worden gesteld. In dat 
geval was het gemeentebestuur bereid de vroegere 
kamer van de Oost-Indische Compagnie voor het 
kledingmagazijn af te staan.30 

Overdracht rijksgebouwen aan Hoorn
Al eerder maakten de burgemeesters zich zorgen 
over de kwaliteit van de rijksgebouwen in de stad. 
Er was geen toezicht op, noodzakelijk onderhoud 
werd niet gepleegd. Als de gebouwen niet aan de 
stad zouden worden overgedragen zouden ze steeds 
verder achteruit gaan. Van de Blocquerij bepleitte 
dat in een brief aan de gouverneur van Noord-
Holland. Als deze rijksgebouwen in handen van de 
gemeente kwamen was de kans op vestiging van 
de depots van het bataljon infanterie groter, zal hij 
ook hebben gedacht.31 Het was dan ook een grote 
dag voor de burgemeester toen hij een missive van 
de rentmeester van de Domeinen, gedateerd l3 juni 
1817, ontving. Bij Koninklijk Besluit van 30 april 
te Brussel, werd voldaan aan het verzoek van de 
gemeente Hoorn om aan haar af te staan “zekere ‘s 
lands gebouwen, teneinde dezelve in te rigten tot 
een raadhuis, een gebouw voor de rechtbank van 
eerste aanleg, kazernes, magazijnen van kleding en 
equipementsstukken, alsmede bergplaatsen voor de 
Maatschappij van rederij en zeevaart en tot bouw 

van derzelve schepen”. Bij dit besluit verwierf de 
stad:  
a.  het Statencollege ofwel de voormalige    
    vergaderplaats van de Gecommitteerde Raden     
    van West-Friesland (thans: Westfries Museum  
    aan de Roode Steen);
b. het Zeekantoor, of de voormalige vergaderplaats 
    van het Kollegie ter Admiraliteit (dit pand 
    bevond zich achter het Kerkplein in het 
    voormalige Agnietenklooster. Het bestaat 
    niet meer maar was te bereiken via het 
    Admiraliteitspoortje achter de Grote Kerk. 
    De gebouwen stonden ongeveer ter plekke van 
    de huidige Montessorischool Hoorn.);     
c.  het gebouw van de voormalige Kamer der
    West-Indische Compagnie (Binnenluiendijk,
    thans in gebruik bij de Vrijmetselaarsloge); 
d. de voormalige West-Friese Munt (Munstraat);
e. de gebouwen en werken der voormalige 
    Oost-Indische Compagnie (VOC-gebouwen:  
    Muntstraat (vergaderruimte, kantoor), 
    Onder de Boompjes (pakhuizen), 
    Buitenluiendijk (scheepswerf);
f.  het Artilleriehuis (Mariakapel; nu maakt het  
    onderdeel uit van het Weeshuiscomplex, 
    toen niet).

De gouverneur van Noord-Holland werd 
speciaal geautoriseerd om met de verschillende 
belanghebbenden autoriteiten het “emploi” dezer 
afgestane gebouwen in der minne te regelen.
De burgemeesteren, aldus de notulen van de 
vergadering waarin deze stukken werden besproken, 
besloten van de gebouwen in het besluit vermeld, 
te beoordelen voor welke colleges of anderszins 
dezelve het meest doelmatig konden worden 
gebruikt en Z.M. voor Hoogstdeszelve goede gunst 
opnieuw aan deze stad en burgerij bewezen, de 
verschuldigde dank te betuigen.32 
Hoorn kreeg aldus de eigendom over een aantal 
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prominente gebouwen. Achteraf zal dat, gezien de 
precaire toestand van de gemeentekas, wel eens zijn 
betreurd. Daarom zal een brief van de minister van 
Oorlog in 1860 het gemeentebestuur veel genoegen 
hebben gedaan. De minister schreef dat Hoorn 
met ingang van 1 januari l86l weer ontheven zou 
worden van de verplichting tot onderhoud van 
gebouwen die door of voor de militairen werden 
gebruikt. Het rijk zou overnemen:
a.   de kazerne aan het Waaitje (Veemarkt);
b.   de hulpkazerne aan de Pakhuissteeg;
c.   het gebouw van de infirmerie (Modderbakken,
      tegenwoordig: Vollerswaal);
d.   het grote lokaal van het voormalige 
      Sint Jans Gasthuis (Boterhal).
De gebouwen zouden aan de gemeente worden 
teruggegeven als het gebruik daarvan voor de 
militaire belangen niet meer nodig zou zijn.33

Een ongeduldige inspecteur
Nauwelijks was de overdracht van de rijksgebouwen 
aan de gemeente Hoorn geregeld, of al op 13 
juli 1817 kwam een brief van een ongeduldige 
inspecteur van de militaire administratie met de 

vraag hoe het nu zat met het magazijn van kleding 
en équipement. De afspraak was toch dat de depots 
van de 10e afdeling infanterie daarvoor zouden 
kunnen beschikken over het voormalige gebouw van 
de Oost-Indische Compagnie?34 De burgemeesters 
lieten de inspecteur weten dat er nog gesprekken 
gaande waren met de gouverneur van de provincie. 

Zodra een definitieve regeling was getroffen, kon 
tot ontruiming van het gebouw worden overgegaan 
althans: wanneer de rechtbank vandaar zou zijn 
verhuisd. De gouverneur liet de bestemming van 
de gebouwen echter over aan de partijen. Op 22 
juli 1817 schreef hij de burgemeesters dat hij 
met zeer veel genoegen had gezien dat met de 
rechtbank een schikking was getroffen. Hij wilde 
verder graag weten welke “arrangementen” waren 
gemaakt voor het magazijn van de infanterie. De 
gouverneur mocht tevreden zijn met het bericht 
dat de rechtbank er naar streefde met de meeste 
spoed het gebouw te verlaten, zodat het aan de 
10e afdeling infanterie in gebruik kon worden 
gegeven.

Alarmerende geruchten
Ondanks alles was de blijvende aanwezigheid van 
een garnizoen in Hoorn nog steeds niet zeker. 
Opnieuw vonden de burgemeesters van Hoorn het 
nodig, ditmaal in januari 1819, uiting te geven aan 
hun angst dat de militairen ooit de stad zouden 
verlaten. Maar al te goed herinnerden zij zich het 
plotselinge vertrek van het bataljon mariniers in 
1815. Bovendien gonsde het van “alarmerende 
geruchten”. In een adres aan de koning schreven 
de gemeentebestuurders over de financiële offers 
die Hoorn zich had willen getroosten, om voor de 
militairen de nodige accommodaties beschikbaar 
te stellen. “En het magazijn voor kleding en 
equipering is het beste van alle gebouwen in onze 
stad, zoals wellicht door geen ander in het gehele 
koningrijk wordt geëvenaard”.
Vandaar de hoop dat het bataljon van de 10e 
afdeling infanterie in Hoorn zou mogen blijven. De 
belangen en het welzijn van de stad werden “aan 
de vaderlijke zorgen en machtige protectie van de 
koning aanbevolen”. De brief werd ondertekend met 
“Uwer Majesteits zeer gehoorzame en onderdanige 
dienaren, burgemeesteren der stad Hoorn”.35 De 
geruchten bleken echter op waarheid te rusten. 
Op 17 maart 1819 schreef de luitenant-kolonel, 
commandant van het bataljon infanterie, dat hij op 
14 augustus met zijn manschappen vanuit Hoorn 
naar Haarlem zou marcheren, “om aldaar garnizoen 
te houden”. De toenmalige president-burgemeester 
Velius Baart moet zo langzamerhand de wanhoop 
ten prooi zijn geweest, toen hij niet beter wist 
dan een noodkreet te richten aan de minister van 
Marine. “Onze stad schijnt te worden gepasseerd”. 
Hij vroeg de minister zo enigszins mogelijk het 
bataljon mariniers dat in 1815 vervangen werd 
door de infanteristen, weer naar Hoorn over te 
brengen, waar alles gereed was om 1000 man te 
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kazerneren. De stad had recht om aanspraak te 
maken op een garnizoen.36 

Een bedelaarswerkhuis in Hoorn
In februari 18l7 stelde de minister van Binnenlandse 
Zaken het gemeentebestuur de vraag, of in 
Hoorn gebouwen beschikbaar zouden zijn voor 
een bedelaarswerkhuis. In beginsel wilden de 
burgemeesters Van de Blocquerij, Huydecooper 
en Berkhout de vraag bevestigend beantwoorden, 
al was er ook achterdocht. Gedacht werd aan 
de voormalige admiraliteitswerf, nu in gebruik 
als depot en kazernering voor het bataljon van 
de 10e afdeling infanterie. “Maar als het Zijne 
Majesteit zou behagen te besluiten in Hoorn een 
bedelaarswerkhuis te stichten, mag dat niet de 
opheffing betekenen van het depot en dus vertrek 
van het bataljon”. In een ontwerp van een adres 
aan de koning werd de bekende argumentatie 
herhaald. Opnieuw en niet voor het laatst werd 
een klaagzang aangeheven. De hogere autoriteiten 
hebben telkens opnieuw in Hoornse missives 
moeten lezen hoe slecht de stad er financieel 
aan toe was. En dat een blijvend garnizoen hoog 
op het Hoornse verlanglijstje stond. De hoge 
uitgaven voor de militaire accommodatie, ook ten 
voordele van de verarmde ingezetenen werden 
in herinnering gebracht, evenals het plotselinge 
vertrek van het bataljon mariniers in 18l5. “Het 
kostte ons duizenden”. Om de komst van de 
landmilitie mogelijk te maken was een bedrag van 
ƒ15.000 à ƒ20.000 uitgegeven, niet gerekend de 
arbeidslonen voor reparatie en onderhoud. “Na 
vele opofferingen zou het allertreurigst zijn voor 
stad en burgerij, wanneer wij van een militair 
garnizoen zouden worden verstoken. Afgezien van 
de wekelijkse markten met producten van vee en 
vlees, zijn er voor de ingezetenen geen middelen 
van bestaan”. De burgemeesters gingen verder met 
het in dramatische bewoordingen schetsen van de 
kommervolle situatie, “nu alle voormalige bronnen 
zijn gestopt of vernietigd”. En ook: “Er is wellicht 
geen stad in dit gedeelte van ons vaderland welke 
meerdere opofferingen voor het algemeen belang 
heeft moeten doen”. Gepleit werd ten overvloede 
voor de vestiging en het bestendig verblijf van een 
vast garnizoen. En wederom was er een “nederig 
verzoek” aan Zijne Majesteit, om wanneer tot 
stichting van een bedelaarswerkhuis in Hoorn 
mocht worden besloten, zulks niet zou strekken “in 
praejudicie” van het voordeel aan stad en burgerij 
verleend door de plaatsing van de militaire depots 
met garnizoen en magazijnen. Was getekend: 

Uwer Majesteits zeer getrouwe, gehoorzame en 
onderdanige dienaren, burgemeesters van Hoorn.37

Militairen naar het Waaitje
In de vergadering van 11 april 1817 deelde 
burgemeester Berckhout, bij afwezigheid van 
president-burgemeester Van de Blocquerij, de 
gemeenteraad officieel mee dat bij Koninklijk 
Besluit van 19 februari 1817 in Hoorn een 
bedelaarswerkhuis zou komen. Het zou worden 
gevestigd in het voormalig ‘s Lands Magazijn, als  
onderkomen van “bedelaars en vagabonderenden” 
uit de provincies Holland, Utrecht, Friesland, 

Overijssel, Groningen en Gelderland. De gouverneur 
van Noord-Holland had zich over de staat van 
het gebouw en van de nodige vertimmeringen 
persoonlijk laten informeren. Verplaatsing van de 
militaire depots was dus noodzakelijk. Op grond 
van het Koninklijk Besluit zou het gemeentebestuur 
ten spoedigste de nodige maatregelen nemen om 
het oude weeshuis aan het Waaitje, de latere 
Veemarkt, door reparaties klaar te maken voor 
“berging” van de troepen. De verbouwingskosten 
zouden ongeveer ƒ 5.000 bedragen, waarmee 
de gouverneur akkoord was gegaan. Het was de 
bedoeling het bedelaarsgesticht op 17 december 
1817 in gebruik te stellen.38 

Ook nog een tuchthuis?
Door een brief van de gouverneur van Noord-
Holland in juli 1819, leek het alsof de burgemeesters 
van Hoorn de gedachte aan een definitieve vestiging 
van een garnizoen wel konden vergeten. Hij schreef 
dat aan hun dringende verzoek door de koning 
“zeer waarschijnlijk” niet kon worden voldaan. 
Maar Hoogstdezelve had wel een plan om in dit 
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gemis tegemoet te komen: de stichting in Hoorn 
van een groot tuchthuis. De gouverneur gaf het 
gemeentebestuur in overweging, gebruik te maken 
van dit blijk van koninklijke gezindheid jegens 
Hoorn en te onderzoeken of er een gebouw zou 
zijn om geschikt te maken tot tuchthuis voor 1000 
à 1200 personen. De brief werd besproken. De 
notulist vermeldde als voorlopige beslissing dat de 
stadsarchitect opdracht zou krijgen nauwkeurig 

na te gaan of en waar in Hoorn een gebouw als 
tuchthuis zou kunnen dienen, met een globale 
opgaaf van de nodige kosten.39 Een paar weken 
later rapporteerde de stadsarchitect dat van alle 
gebouwen er niet één tot een tuchthuis zou kunnen 
worden ingericht. Hun ligging in de stad en de 
grote problemen voor de beveiliging, waren de 
belangrijkste redenen om tot afwijzing van het 
plan te adviseren. De burgemeesters namen zijn 
advies zonder meer over en maakten tegelijk maar 
weer eens gebruik van de gelegenheid om de 
gouverneur van de provincie te vragen alles in het 
werk te stellen om, in plaats van telkens wisselende 
bataljons, nu een vast garnizoen voor Hoorn te 
bereiken. Zij vroegen hem “de goedheid te willen 
hebben daarop bij continuatie bij Zijne Majesteit 

te blijven insisteren”.40 En de burgemeesters bleven 
hopen. Toen de burgemeesteren van Harderwijk 
voor de militairen in hun stad fournituren tekort 
kwamen, vroegen zij Hoorn er een aantal in huur 
af te staan. Het antwoord was negatief. “Deze stad is 
nu geheel van garnizoenen ontbloot. Wij vleien ons 
dat de aan Z.M. gedane vertogen tot het bekomen 
van een garnizoen, geëvenredigd aan de gemaakte 
kosten worden verhoord”.41 

Dankbaarheid om komst etablissement
Enkele jaren later, op 10 februari 1823, ontving 
Hoorn eindelijk bericht van de gouverneur dat 
Hoorn een militair “etablissement” zou krijgen en 
wel de vierde divisie van het algemeen depot van de 
landmacht. De gouverneur verzuimde niet zichzelf 
een pluim op de hoed te steken. “Het had Zijne 
Majesteit behaagd, met dat voor Hoorn zo gunstige 
besluit aan mijne herhaalde voordrachten en 
onvermoeide pogingen sedert enige jaren gedaan, 
gehoor te geven”.42 Burgemeester Van de Blocquerij 
kon zijn gevoelens van dankbaarheid nauwelijks 
onder woorden brengen. Hij schreef de gouverneur 
over “een nieuw blijk van vaderlijke zorgen en 
toegenegenheid voor stad en burgerij, waarmee 
Z.M. onze harten doordrongen heeft”.43

Kazerne aan het Waaitje 

(nog niet gedempt) 

nu Veemarkt 
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Noten
1 Jaap Toes (Den Helder, 1919) was werkzaam in de 
journalistiek, laatstelijk lid van de hoofdredactie van het 
NHD. Bij zijn afscheid van de krant ontving hij de zilveren 
legpenning van de gemeente Hoorn.

Dit is het eerste deel van een serie van vier over Hoorn als 
garnizoenstad in de 19e eeuw.

Waar in de noten bij de berichten en artikelen letters en cijfers 
zonder nadere aanduiding worden vermeld, betreft het steeds 
vindplaatsen in het Westfries Archief.
Het woord deliberatiën komt herhaaldelijk voor. Burgemeester 
en wethouders hebben daarmee een omschrijving gegeven van 
de notulen van hun vergaderingen.
2  Oud Archief Hoorn (OAH),  bergnummer 329 a t/m d. 
Ingekomen missive  7 en 13 maart 1814
3  OAH uitgaande missive 1814, brief 21 april
4  OAH ontvangen missive april 1814
5  OAH uitgegane missive 24 mei 1814 brief van de 
burgemeester aan Den Helder
6  OAH ontvangen missive 28 mei 1814 brief uit Den Helder
7  OAH uitgegane missive 15 juni brief aan de commissaris-
generaal van het departement
8  OAH uitgegane missive 14 maart 1814 brief aan de 
commandant van het bataljon
9  OAH brief aan het ministerie van oorlog 19 april 1814
10  OAH brief aan de commissaris van het district Hoorn
11  OAH folio 114 brief 23 juli 1814 van de burgemeester aan 
Den Helder
12  OAH folio 118 begin 392a brief 26 juli 1814 aan 
commandant van het district Hoorn
13  OAH 392a folio 147 brief 3 september 1814 van 
burgemeester aan Den Helder
14 OAH 392a folio 154 brief 19 september 1814 van 
burgemeester aan Den Helder
15  OA 11 Burgemeester aan de commandant van het bataljon 
mariniers 18 juli 1814
16  OAH 24 augustus 1815 commandant aan de burgemeester
17  OAH uitgegane missive 27 augustus 1815 burgemeester 
aan gouverneur van Noord-Holland

18  OAH 1815 deliberatie 13 september
19  OAH ingekomen missive d.d. 8 november 1815 onder-
inspecteur aan B en W
20M 379b OAH brief 9 maart 1815 brief van commissaris-
generaal van Oorlog
21  M 565 OAH brief burgemeester aan commissaris-generaal
22  M 379a OAH brief intendant-generaal aan burgemeester
23 OAH brief 12 december 1815 provinciaal commandant aan 
burgemeester
24  OAH notulen burgemeesters 1815-1816, 412-412a, 20 
december 1815
25  M 567 uitgegane missives 1815-1818, 28 april 1817 brief 
van burgemeester aan Medemblik
26  M 569 idem 21 september 1817
27 M 569 idem 29 november 1817
28  M 246: ingekomen missive d.d. 8 augustus 1816, brief van 
de onderinspecteur
29  M 144: deliberaties d.d. 22 januari 1817
30  Deliberatie van 5 maart 1817, missive van de rentmeester
31 M 566 Uitgegane missive, brief aan de gouverneur d.d. 5 
ma art 1817
32  M 144 Deliberatie d.d. 17 juni 1817
33  Deliberatie 15 mei 1860, brief minister van oorlog d.d. 11 
mei
34  M 144 Deliberatiën 1817 d.d. 9 juli Brief van inspecteur
35  M 146 Deliberatiën 1819 d.d 6 januari
36  M 146 idem d.d 17 maart
37  M 144 Deliberatie vergadering 17 februari 1817
38  M 2 Notulen gemeenteraad 1816-1818, vergadering 11 
april 1817
39  M 146 Deliberatiën 1819. brief van de gouverneur d.d. 11 
juli
40  M 146 Vergadering 4 augustus 1819, folio 84
41  M 147 Deliberatiën 1820, brief 16 september, antwoord 21 
september
42  M 307 ingekomen missives 1823, 10 februari, gouverneur 
aan Van de Blocquerij
43  M 572 uitgegane missives 1823, 11 februari, Van de 
Blocquerij aan de gouverneur
44  M 573 uitgegane missives 1823, 7 april, Van de Blocquerij 
aan de commandant

     

In de loop van februari 1823 kwamen enkele kleine 
detachementen naar Hoorn. De grootste groep 
militairen bestond uit 137 manschappen, 3 officieren, 
4 onderofficieren, 16 korporaals en 1 tamboer. Aan 
de komst van het landmachtdepot waren voor 
de gemeente Hoorn enkele buitengewone kosten 
verbonden. Zo moest de kazerne aan het Waaitje 
zodanig worden afgesloten, dat alle pogingen tot 
ontvluchting zouden worden voorkomen. Van de 
Blocquerij schreef nog diezelfde maand dat aan het 
verlangen van de commandant was voldaan. De 
omheining van het erf, die uit een korte schutting 
bestond, was verhoogd, “zodat het beklimmen 
daarvan, zo niet onmogelijk, tenminste zeer moeilijk 
was gemaakt”. Er waren voorts hoofdwachten 
gemaakt in het voormalige Muntgebouw. 

Op de vroegere werf van de V.O.C was een infirmerie 
(militair ziekenhuis) ingericht. De manschappen in 
de kazerne konden dagelijks rekenen op een warme 
maaltijd. Er waren drie stookfornuizen met ijzeren 
kookpotten.
De commandant moest wel rekening houden met 
de nering in de stad, gezien de informatie dat 
donderdags op de Rode Steen de kaasmarkt werd 
gehouden. Daarom werd verzocht op die dag aldaar 
geen exercitie te houden. Als er tóch geëxerceerd 
moest worden: een geschikte plek lag ook achter 
de Grote Kerk.44 
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platte tHijs in HOOrn  1970 – 1974
Frans van iersel

Inleiding
Van de man die in de 16e eeuw luisterde naar de 
naam Platte Thijs is bekend dat hij stal van de 
rijken en dit deelde met de armen. Vier eeuwen 
later wordt in 1970 een nieuwe politieke beweging 
in Hoorn opgericht en vernoemd naar deze illustere 
vagebond. Platte Thijs was in Hoorn de beweging 
die werd voortgestuwd door de jaren zestig en in 
1970 invulling gaf aan de wens voor verandering 
en vernieuwing. Het Noord Hollands Dagblad 

duidde Platte Thijs veelal als ‘politiek 
werkverband’ omdat Platte Thijs 

naast parlementaire ambities vooral 
buitenparlementair veranderingen 
wilde bewerkstelligen. 

De eerste na-oorlogse generatie 
werd volwassen en ging zich met 
de politiek en de maatschappij 
bemoeien. In de jaren zestig 

vinden ingrijpende veranderingen 
plaats. De periode wordt gezien als 

een tijdperk van vernieuwende ideeën 
op het gebied van cultuur en politiek. 

Jongeren kwamen in botsing met regenteske 
politici en trotseerden het gezag van de politie; 
op de tv verschenen blote borsten; radiopiraten 
stuurden nieuwe muziek de ether in, en “langharig 
werkschuw tuig” nam bezit van het Nationaal 
Monument op de Dam. Gelovigen begonnen hun 
kerken kritische vragen te stellen; overal werden 
gezagsdragers uitgedaagd en klonk de roep om 
medezeggenschap. Menigeen vreesde dat het land 
zou wegzinken in een poel van anarchie en moreel 
verval. De geschiedschrijver Hans Righart sprak 
van een generatie die de samenleving bevrijdde van 
de duffe jaren vijftig: ‘Minder naar de kerk, meer 
naar school, minder werk, meer seks’. 

In 1966 deed Provo in Amsterdam mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen (1 zetel), in 1970 
opgevolgd door Amsterdam Kabouterstad (5 zetels). 
In West-Friesland gebeurde toen alles later; daardoor 
waren wij soms in staat om elders in Nederland te 
kijken hoe het daar gebeurde. Het belang en effect 
van Platte Thijs is moeilijk meetbaar, maar bij enkele 
thema’s in Hoorn was de bijdrage onmiskenbaar 
en mede richtingbepalend: de stadsvernieuwing, 
de overloop, de buitenlandse werknemers en de 
waardering voor buitenparlementaire groepen en 
organisaties.  

Hoorn in 1970
Hoorn was in 1970 een kleine provinciestad met 
18.500 inwoners. De stad is sedert 1970 met 
52.000 inwoners gegroeid, waarvan bijna 9.000 ten 
gevolge van grenswijzigingen met buurgemeenten. 
De gemeente als bedrijf en bestuurlijke organisatie 
is mede daardoor sterk veranderd. In 1970 sloot 
de jaarrekening op e 8.500.000,-, in 2008 was dat 
toegenomen tot e 215.000.000,- (25 maal zoveel). 
Ook in oppervlakte was Hoorn in 1970 veel kleiner. 
In grote lijnen eindigde Hoorn bij de Provinciale 
weg. Kersenboogerd, Westerhout, Groene Wijzend, 
Nieuwe Steen, Westfrisia terreinen, Bangert en 
Oosterpolder en het grootste deel van Risdam 
waren agrarisch grondgebied (veel fruittuinen) en 
onderdeel van de gemeenten Blokker en Zwaag. 

Gemeentelijke organisatie 
De gemeenteraad vergaderde in de plechtige 
raadszaal (nu trouwzaal) van het stadhuis (het 
Statenlogement) aan de Nieuwstraat. Daar waren 
ook de secretarieafdelingen gehuisvest. Aan het 
Grote Noord zat de burgerlijke stand en aan het 
Gerritsland, in de voormalige gebouwen van de 
gemeentelijke gasfabriek, waren Openbare Werken, 
het Grond- en Woningbedrijf (in een vervallen 
barak) en de centrale boekhouding gehuisvest. 
Aan de van Dedemstraat stond het gemeentelijk 
slachthuis. De gemeentewerf was verdeeld over 
het Gerritsland en de voormalige gemeentelijke 
vuilnisbelt aan de Nieuwe Wal. De huisvesting van 
de ambtenaren was zeer matig, alle beschikbare 
ruimte was meer dan maximaal benut, alleen de 
burgemeester en de gemeentesecretaris hadden een 
riante werkkamer, de wethouders hadden er geen. 
Het stadhuis beschikte naast de raadszaal over twee 
vergader-/commissiekamers: de kapiteinskamer 
(een grote kamer met een reusachtig, bruin gerookt 
schilderij) en kamer 4 (een kleine donkere kamer). 
De commissievergaderingen waren niet openbaar; 
dat zou in deze kamers ook niet gekund hebben 
want daarvoor waren ze te klein. 
Ook de pers had veelal geen toegang. De fracties 
beschikten niet over eigen kamers, zij vergaderden 
bij iemand thuis, in het café of in een van de twee 
commissiekamers.  

Artikel 12
In de jaren zestig werd Hoorn geconfronteerd 
met een terugkerend tekort op de begroting en 
werd daarmee een ‘artikel-12-gemeente’. Het was 
niet duidelijk waarom Hoorn een begrotingstekort 
kende. Waren de potverteerders aan de macht of 
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waren het de voorbereidingskosten voor de rigide 
stadsvernieuwingsplannen of de aanloopkosten 
voor de overloop? In de toelichting op de begroting 
van 1972 is het verdriet van het college als volgt 
beschreven: ‘Ondanks dit alles blijft de financiële 
positie zorgen baren. Wij hopen echter, dat in goede 
samenwerking met het college van gedeputeerde 
staten …; aan onze gemeente van regeringswege 
die faciliteiten zullen worden verleend, dat wij 
de taakstelling kunnen volbrengen.’ Hoe nederig 
moet een gemeentebestuur zijn om gehonoreerd te 
worden voor haar medewerking? 

Oprichting Platte Thijs
Landelijk waren de progressieve partijen aan de 
winnende hand. De PSP (Pacifistische Socialistische 
Partij) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
jaren zestig opmerkelijk goede  verkiezingsresultaten 
in Hoorn behaald. In 1962 1 zetel en in 1966 2 
zetels (van de 17). Alhoewel veel inwoners zich 
vaak goed konden vinden in de standpunten die de 
PSP in de Hoornse gemeenteraad uitdroeg, leidde 
dat niet tot een stevige groei van het aantal (actieve) 
leden. Parlementair en buitenparlementair werd het 
gezicht van de PSP in Hoorn bepaald en gedragen 
door een klein aantal PSP-leden. 
De indruk bestond dat in Hoorn links van de 
PvdA behoefte was aan een progressieve beweging 
die ook progressieve mensen zou kunnen binden 
die zich niet vertegenwoordigd achtten door een 
landelijke politieke partij en die bereid waren 
om zich parlementair en buitenparlementair in te 
zetten voor de verwezenlijking van progressieve 
ideeën. Het driemanschap Kemmink, Vos en Van 
Enkhuizen was binnen de PSP zeer actief, daarbij 
ondersteund door Jan Dikstaal, de heer en mevrouw 
Kindt en de gebroeders Blok. Dit driemanschap 
voerde in 1969 gesprekken met personen afkomstig 
uit allerlei lagen van de bevolking met als doel een 
indruk te krijgen van de bereidheid om deel te 
nemen aan een nieuwe Hoornse progressieve partij. 
Begin februari 1970 traden Kemmink, Vos en Van 
Enkhuizen naar buiten en namen het initiatief voor 
een eerste vergadering. De vergadering vond plaats 
op vrijdagavond 20 februari 1970 in de grote zaal 
van Hotel de Doelen en werd bijgewoond door 
ongeveer 40 geïnteresseerden. 
In de convocatie voor 20 februari werd voorgesteld 
te komen tot een ‘Progressief Werkverband, 
los van de bestaande politieke kanalen, met als 
doel een beter evenwicht tussen parlementaire 
en buiten-parlementaire aktiviteiten; stimulering, 
begeleiding en bestudering van een aantal sektoren 

uit de Hoornse samenleving; verandering van 
de struktuur; de openheid en openbaarheid van 
deze samenleving.’ De politieke basis werd in de 
convocatie als volgt geformuleerd: ‘Hierbij zullen 
als grondslag moeten dienen: vooruitstrevendheid, 
sociale bewogenheid en een duidelijk verlangen 
naar een vergrote mogelijkheid tot zelfontplooiing 
van de Hoornse ingezetenen.’

Op de eerste bijeenkomst in De Doelen ontstond 
direct een goede politieke sfeer. Alle aanwezigen 
juichten het initiatief toe. Daarna werd de politieke 
partij opgericht en voorzien van de praktische 
politieke inhoud. Op voorstel van Henri van 
Scherpenberg kreeg het progressieve werkverband 
de naam Platte Thijs. Er moest met voortvarendheid 
gewerkt worden aan allerlei inhoudelijke en 
praktische zaken omdat de verkiezingen al 31/

2
 

maand later plaatsvonden op 3 juni 1970. 

De verkiezingscampagne van 1970
Voor het eerst maakte in Hoorn een partij serieus 
werk van de verkiezingscampagne. Ondanks de 
geringe kennis en ervaring op dit terrein en de 
beperkte beschikbaarheid van technische middelen 
was het een sprankelende campagne met veel 
gemotiveerde mensen en een gedegen coördinatie 
onder aanvoering van Gerrit Vos.

Zaterdag 7 maart 1970 

in het Westfries Museum 

voor het beeld van 

Platte Thijs. Voor van links 

naar rechts: Henri van 

Scherpenberg, Rein

Plooyer, Chris de 

Ceuninck van Capelle,

Daarachter: Simon 

Franke en Paulien de 

Jong. Staand: André 

Kemmink en

Alice van Zaal

De vinger tegen de neus

refereert aan de 

afgehakte neus van 

Platte Thijs
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Ondersteund door een draaiorgel werden in heel 
Hoorn huis aan huis verkiezingsprogramma’s 
verkocht voor 1 gulden per stuk. Dat ging 
verbazingwekkend goed. Vier jaar later ging de 
PvdA met een draaiorgel langs de deur.

Manifestatie bij J.P. Coen
Zaterdag 4 april 1970 was voor de leden een 
dagvullend programma. ‘s Ochtends werd om half 
tien bij J.P. Coen gestart met een korte ceremonie. 
Coen kreeg enkele koppen van Platte Thijs (papier-
maché) omgehangen. Het NHD daarover: ‘Twee 
grootheden van het oude Hoorn werden eventjes 
verenigd.’ Ondanks de spreuk op het voetstuk 
van het beeld (Ende dispereert niet) was de politie 
snel ter plekke om de ludieke actie te verstoren. 
Na enig gesoebat tussen Kemmink en de politie 
mochten de koppen zowaar een half uurtje blijven 
hangen. Onder medeneming van het actiemateriaal 
gingen de leden Hoorn-Noord schoonmaken om 
vervolgens in De Doelen de groslijst vast te stellen.  

Schoonmaakactie in Hoorn-Noord
Milieu werd in die dagen vertaald naar 
omstandigheden dicht bij de mensen. Onder het 
motto “Reinig uw stad” plande Platte Thijs voor 
zaterdag 4 april 1970 een schoonmaakactie in 
Hoorn-Noord. Het bestuur van Platte Thijs daarover 
in de krant: ‘Volgens Alice van Zaal heeft het 
werkverband juist voor deze actie gekozen omdat 
men daarmee echt naar buiten treedt. We moeten 

iets doen, dat de mensen aanspreekt.’ Alice vervolgt 
met ‘Platte Thijs wil de mensen laten zien dat het 
niet bij praten blijft’. Zo’n 35 leden hebben het 
gebied rondom de Liornestraat en het Westfriese 
Hof ontdaan van veel (zwerf)vuil dat te vinden 
was in het openbaar gebied. De schoonmaakactie 
werd zeer positief ontvangen en werd uitgebreid 
behandeld in de regionale dagbladen.  

Vredesboot
Ter gelegenheid van 5 mei zouden twee 
marineschepen hun opwachting maken aan het 
Houten Hoofd, alwaar zij te bezichtigen waren. 
Naar de mening van Platte Thijs was er geen reden 
om 25 jaar bevrijding op te luisteren met militair 
vertoon. Platte Thijs organiseerde daarom een 
alternatieve viering met een vredesboot. 
De vredesboot was een tot rondvaartboot 
omgebouwd binnenvaartschip. Joop van der Werf 
had dit schip in Enkhuizen kunnen regelen onder 
de voorwaarde dat geholpen zou worden met het 
schilderen van de bovenzijde. Een niet geheel 
onbeduidend klusje want een aantal leden heeft 
onder leiding van Joop van der Werf en Kees van 
Enkhuizen meerdere dagen aan de boot gewerkt 
om hem toonbaar te maken. Aan de boot waren 
spandoeken gehangen met daarop de namen van 
enkele actuele probleem- en oorlogsgebieden 
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zoals: Midden Oosten, Biafra en Griekenland. 
Het succes van de vredesboot was groot. Met 
strak aan de vlaggenmast de fier wapperende 
Platte Thijs-vlag arriveerde de boot bij het Houten 
Hoofd, waar tientallen mensen reeds stonden te 
wachten. Mevr. Trien de Haan-Zwagerman hield 
een toespraak over oorlog en vrede. Vanwege haar 
verzet tegen de Duitsers in de oorlog had zij in het 
vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück gezeten. 
In de jaren dertig was zij actief betrokken bij de 
aardappelopstand in de Wieringermeer. 

Verkiezingsuitslag 1970
De verkiezingen verliepen voor Platte Thijs uitstekend, 
drie van de zeventien zetels werden bemachtigd. In 
1966 kende Nederland nog een opkomstplicht, alle 
stemgerechtigden waren verplicht te gaan stemmen. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 juni 1970 
was die plicht voor het eerst niet meer van kracht. 
In 1966 stemde in Hoorn 91,5% van de kiezers, in 
1970 was de opkomst gedaald naar 65,1%. 

Lijst Bockxmeer werd in 1966 gevormd door een 
aantal dogmatisch verzuilde katholieken die toen 
nog niet wensten samen te gaan met gereformeerden 
en hervormden in de Samenwerkende Christelijke 
Partijen (SCP, later CDA). In 1970 werd die 
samenwerking alsnog gerealiseerd. 

De andere progressieve partijen
De Communistische Partij Nederland (CPN) haalde 
zowel in 1966 als 1970 ruim twee honderd stemmen, 
lang niet voldoende voor een zetel. Op basis van 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Tweede Kamer had de CPN allang vertegenwoordigd 
moeten zijn in de Hoornse gemeenteraad. Toon 
Kahlman was jarenlang de voorman van de CPN 
in Hoorn. Hij sprak met afschuw over Platte 
Thijs en hanteerde daarbij het toen gebruikelijke 
stalinistische jargon ‘revisionisten, reactionairen, 
verraders van de klassenstrijd’. Toon had geen idee 
hoeveel plezier hij Platte Thijs daarbij deed. Minder 
fris was de opmerking van de CPN dat Platte Thijs 

in de richting van de NSB tendeerde. Ook de PvdA 
was niet vleiend over Platte Thijs. Raadslid Barend 
Kluft van de PvdA was van mening dat Platte Thijs 
een privé club was van Kemmink en dat hier sprake 
was van politieke clownerie.

De gemeenteraad van 1970-1974
De fractie van Platte Thijs begon na de verkiezingen 
met de raadsleden Kemmink (fractievoorzitter), 
Van Zaal en Jorritsma. De samenstelling van de 
Platte Thijs-fractie is in vier jaar driemaal gewijzigd. 
André Kemmink werd in mei 1971 opgevolgd 
door Martin Jansen, Jaap van Zaal volgde André 
Kemmink op als fractievoorzitter. Jaap van Zaal 
werd in december 1972 opgevolgd door Gerrit Vos. 
Gerrit had in de periode 1966-1970 reeds voor de 
PSP in de raad gezeten. Loek Jorritsma werd toen 
fractievoorzitter. In mei 1973 werd Martin Jansen 
opgevolgd door Frans van Iersel.

Collegevorming in 1970
Lips (SCP) was voorstander van deelname van Platte 
Thijs aan een college gevormd door SCP en Platte 
Thijs (samen 9 van de 17 zetels). In dat geval zou 
het SCP twee wethouders leveren en Platte Thijs 
een. Lips was lijsttrekker van de SCP, desondanks 
was Salmann de onbetwiste eerste wethouder van 
de SCP en Lips de tweede. In een combinatie met 
Platte Thijs zag Lips zijn enige kans om eindelijk 
het pluche te mogen betreden. De fractie van 
Platte Thijs wilde en/of kon geen kandidaat leveren 
waardoor automatisch PvdA, VVD en SCP (nu 
CDA) hun plaatsen in het college weer innamen. 
Kemmink was de enige die op dat moment over 
voldoende (politieke) bagage beschikte om een 
wethouderspost te kunnen invullen. Kemmink 
ambieerde echter geen wethouderspost. Na een 
discussie tussen alle fracties over de collegevorming 
werd op 12 augustus 1970 in  het NHD het 
gemis van Platte Thijs in het nieuwe college als 
volgt getypeerd: ‘Platte Thijs had voor een vrij 
stevige verandering in het dagelijks bestuur kunnen 
zorgen.’ De collegevorming in september 1970 was 
daarna een uitgemaakte zaak. Wiese (PvdA), Wit 
(VVD) en Salman (SCP) namen hun oude plaats 
weer in. 

In de notitie ter voorbereiding van de werkconferentie 
te Bakkum (november 1970) werd door Platte Thijs 
Jeugd geconstateerd dat het niet leveren van een 
wethouder in strijd was met de afspraken van 4 
april 1970: ‘Indien er geen kandidaat-wethouder 
gekozen kan worden uit de verkiezingslijst betekent 

1966 1970

SCP 6 6

Lijst Bockxmeer 2 -

PvdA 5 4

VVD 2 3

PSP, Platte Thijs 2 3

Oerlemans - 1

Voorlopige groslijst
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dit het belazeren van onze kiezers en leden.’ 
Binnen Platte Thijs werd niet lang stilgestaan bij 
dit gemis, de oppositie bood immers voldoende 
mogelijkheden om parlementair maar vooral ook 
om buitenparlementair actief te zijn en te werken 
aan een andere samenleving. 

Stoelendans rondom Oerlemans
Straatmuzikant Oerlemans werd in de gemeenteraad 
gekozen. Een programma had hij niet, wel een 
stamcafé (De Volendammer). Bij de installatie van 
de nieuwe gemeenteraad werd Piet Oerlemans 
al direct in de tang genomen. Oerlemans had 
aangegeven dat hij naast de fractie van Platte 
Thijs wilde plaatsnemen. Dat verzoek werd zonder 
opgaaf van redenen niet gehonoreerd. 
De wens van Oerlemans werd door onze fractie van 
harte gesteund, altijd handig een vierde stem in de 
buurt. Aangezien de burgemeester niet van plan was 
om de indeling te wijzigen werd op verzoek van de 
fractie van Platte Thijs de vergadering geschorst. Na 
de schorsing deelde Kemmink mede dat de fracties 
van Platte Thijs en die van Oerlemans samen één 
fractie hadden gevormd en op basis daarvan werd de 
voorzitter verzocht de tafelindeling aan de nieuwe 
realiteit aan te passen. Nadat Oerlemans naast de 
fractie van Platte Thijs had plaatsgenomen werd 
de vergadering op verzoek van Kemmink opnieuw 
geschorst. Na de schorsing maakte Kemmink 
kenbaar dat de samenwerking met Oerlemans geen 
stand had gehouden en dat beide fracties voortaan 
zelfstandig zouden functioneren. 
Het publiek heeft deze vertoning niet mogen 
waarnemen omdat het toen gebruikelijk was om 
dergelijke zaken achter gesloten deuren af te 
handelen.

Geen oude dweilen en geen serviele 
meelopers 
Omdat de Westfriese gemeenten niet altijd in staat 
waren om alle gemeentelijke taken naar behoren 
uit te voeren zochten zij samenwerking in de vorm 
van het Samenwerkings Orgaan West-Friesland. 
Het SOW was een lastig kind met veel opgewonden 
ouders. De ouders stonden dagelijks aan de wieg te 
schudden totdat het kind ongewenst werd. 
Nadat in september 1970 de nieuwe gemeenteraad 
was geïnstalleerd diende de vertegenwoordiging 
in het SOW geregeld te worden. Het is een 
ongeschreven regel dat alle fracties zo goed mogelijk 
worden vertegenwoordigd. Bij het benoemen van 
de vertegenwoordigers in het SOW negeerde de 
raad de kandidaat van Platte Thijs (van Zaal). 
Een en ander leidde tot een scherpe discussie in 
de gemeenteraad die vergezeld ging van protest 
vanaf de publieke tribune. Als antwoord daarop 
liet burgemeester Canneman het publiek door 
de politie verwijderen. Het ontruimen van de 
publieke tribune was groot nieuws in ‘het dorp’ 
en de burgemeester was blijkens de berichtgeving 
in beide kranten nerveus. Lips (SCP) meende, dat 
er een situatie als in de Amsterdamse raad zou zijn 
ontstaan, als de voorzitter dit over zijn kant had 
laten gaan. De fractie van Platte Thijs was echter tot 
het uiterste getergd en dit ontlokte bij Kemmink de 
opmerking: ‘Wij zijn geen oude dweilen en geen 
serviele meelopers’. 

Ook uitte de fractie scherpe kritiek op het optreden 
van burgemeester Canneman. ‘We leven in 1970. 
En dan het roepen van de politie? Belachelijk.’ 
De ontruiming van de publieke tribune kreeg nog 
een staartje omdat daarna altijd een rechercheur 
in burger de raadsvergaderingen bewaakte. De 
repressie deed ook in Hoorn zijn intrede. 

De toekomst van Platte Thijs volgens Huub Peek
Tijdens de verkiezingen werden acht werkgroepen 
geformeerd: arbeid en sociale zorg, sport en 
recreatie, jeugd, onderwijs, cultuur, acties en 
vertegenwoordigende lichamen, streekontwikkeling 

NHD 22 augustus 1970

Dagblad voor West-Friesland 9 september 1970
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en verkeer, huisvesting en volksgezondheid. Het idee 
daarachter was dat deze werkgroepen de onderwerpen 
inhoudelijk zouden verdiepen waarna gewerkt zou 
moeten worden aan het verbeteren van de situatie 
o.a. door thematische samenwerking te zoeken 
met bewonersorganisaties en belangengroepen. 
Buitenparlementair was daarbij het sleutelbegrip. 
Enkele maanden na de verkiezingen organiseerde 
Platte Thijs in het weekend van 14 en 15 november 
1970 een werkconferentie met als doel de politieke 
identiteit van Platte Thijs nader in te vullen en uit te 
werken. Huub Peek schreef voor dat weekend een 
discussiestuk over de toekomst van Platte Thijs. Hij 
had het functioneren van het politieke werkverband 
en met name van de beoogde ruggengraat van Platte 
Thijs (de werkgroepen) bestudeerd en kwam tot de 
conclusie dat Platte Thijs op deze wijze weinig 
toekomst had: ‘Ik voorspel hier en nu, het volledige 
verdwijnen van Platte Thijs’. Het NHD kopte met 
‘Fatale broei in Brains Platte Thijs’. De kritiek had 
vooral betrekking op het feit dat de werkgroepen 
‘vrijblijvende praatclub’ waren geworden, dat er 
geen duidelijke visie was en dat er te weinig 
buiten-parlementaire activiteiten plaatsvonden. 
Ook over de werkwijze was Huub niet lovend: 
‘inefficiënt vergaderen, vergaderen en vergaderen’. 
Platte Thijs Jeugd ontspringt de dans: ‘De geweldige 
dadendrang die deze groep kenmerkt zou verspreid 
moeten worden over alle andere groepen.’ Zijn 

analyse van het verkiezingsresultaat was ook al niet 
vlijend: ‘Dat Platte Thijs drie raadszetels in Hoorn 
heeft is toeval’. 
De krant citeert na het weekend uit een communiqué 
van Platte Thijs: ‘Huub Peek heeft, met zijn in 
politieke kringen weinig gebruikelijk vermogen 
tot zelfkritiek, een stimulerende, positieve inbreng 
geleverd.’ In werkelijkheid bleek het te moeilijk 
om een analyse die zo duidelijk het faillissement 
van een organisatie voorspelt om te werken naar 
een perspectiefrijk model omdat Peek voorbijging 
aan de wens van veel leden om niet te willen 
functioneren binnen dogmatische politieke kaders. 
De voorspelling van Peek kwam gedeeltelijk uit, de 
werkgroepen Buitenlandse werknemers en Jeugd 
bleven actief, de andere werkgroepen hielden na 
enige tijd op te bestaan en Platte Thijs ging na 4 jaar 
op in Progressief Hoorn.

De politieke thema’s in Hoorn
Ruimtelijke ordening was voor Platte Thijs een 
belangrijk onderwerp, veel aandacht was er voor 
de binnenstad, de overloop en de Markerwaard. 
De menselijke maat werd o.a. vertaald in de 
aandacht voor de buitenlandse werknemers en 
het jongerenbeleid. Maar ook de meer landelijke 
onderwerpen werden door Platte Thijs in de 
gemeenteraad en daarbuiten aan de orde gesteld: 
vrede en veiligheid (Vietnam, koude oorlog, 
zuidelijk Afrika, Chili), milieu (verontreiniging, 
kerncentrales/atoomenergie, Kalkar). Onderstaand 
in het kort enkele thema’s die in de periode 1970-
1974 regelmatig aan de orde kwamen.

Platte Thijs kende een eigen periodiek, waarin de ontwik-

kelingen binnen het werkverband werden behandeld.

Twee Dagbladen: een luxe
Hoorn kende in die jaren twee regionale 
dagbladen. Het Noord Hollands Dagblad van 
Stumpel en het Dagblad voor West-Friesland van 
Butter. Deze dagbladen waren toen concurrenten 
van elkaar, waarbij het NHD duidelijk de 
Katholieke signatuur had van de oprichter. 
Beide kranten hadden regioredacties die 
graag bereid waren om over de Hoornse 
aangelegenheden en over Platte Thijs te 
schrijven. Platte Thijs had in de aanloop naar 
de verkiezingen van 1970 niet te klagen over de 
wijze waarop de kranten verslag deden van de 
oprichting en van de verkiezingscampagne. 
Ook de buitenparlementaire activiteiten werden 
vaak uitgebreid beschreven. 
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Markerwaard
De laatste polder van de Zuiderzeewerken was 
gepland in de voortuin van Hoorn. De bevolking in 
Hoorn en in de andere plaatsen aan het IJsselmeer 
protesteerde op allerlei manieren tegen dit plan. 
Pogingen van de fractie van Platte Thijs om in de 
gemeenteraad van Hoorn van gedachten te wisselen 
over het nut en de noodzaak van de Markerwaard 
liepen telkens op niets uit. De meerderheid vond 
het een nationaal onderwerp of was voorstander 
van de inpoldering. 

Overloop, Structuurplan Groot Hoorn
Er ging bijna geen raadsvergadering voorbij of Loek 
Jorritsma legde nog eens uit waarom de overloop 
(groei van Hoorn t.b.v. Amsterdam) gedoemd was 
te mislukken. Daarvoor beschikte Jorritsma over 
een zeer belangrijk argument: de werkgelegenheid 
verhuist niet mee, bedrijven laten zich niet sturen. 
Als de werkgelegenheid niet meeverhuist dan zullen 
er steeds meer mensen dagelijks voor hun werk 
naar Amsterdam moeten forensen. De conclusie 
van toen is de realiteit van nu.

Om de nieuwe stad ruimtelijk te kunnen ontwikkelen 
werd er gewerkt aan het Structuurplan Groot 
Hoorn. De sociaal-economische aspecten, maar ook 
de effecten voor de bestaande stad, werden daarbij 
veronachtzaamd, men wist het niet en voor zover 
onontkoombaar, werden landelijke en provinciale 
nota’s nagepraat, meestal zonder ze begrepen te 
hebben. De omvang van de stad leek het doel te 
worden. Groot Hoorn zou het huidige grondgebied 

(Blokker en Zwaag waren nog zelfstandig) gaan 
omvatten plus de Leekerlanden (gemeente 
Berkhout). Mede onder invloed van de opvattingen 
van Platte Thijs gingen steeds meer organisaties en 
bewoners zich mengen in de discussie rondom het 
Structuurplan. Dit mondde uit in een uitgebreide 
inspraakprocedure. Dat proces resulteerde erin 
dat allerlei aspecten van die groeiende stad ook 
door de andere politieke partijen niet meer als 
vanzelfsprekend werden aangenomen. Er werden 
zowaar voorwaarden voor de groei geformuleerd. 
In 1976 wordt Het Structuurplan Groot Hoorn, 
geamendeerd en gewijzigd, vastgesteld. 

Bangertgemeente
Blokker en Zwaag wilden meewerken aan het 
Structuurplan mits de zogenaamd Bangert-gemeente 
gevormd zou worden op basis van grote delen van 
Blokker en Zwaag. De gemeentebestuurders wisten 
zich daarbij krachtig gesteund door hun bevolking. 
Blokker, Zwaag en Westwoud schreven op 27 juni 
1973 aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland: 
‘De raden vertrouwen er op dat u akkoord zult 
gaan met de vorming van een Bangertgemeente. 
Zo niet, dan ……kunnen de gemeenteraden hun 
goedkeuring niet hechten aan het structuurplan 
Groot-Hoorn.’ De vorming van de Bangertgemeente 
werd door Platte Thijs in Hoorn bij herhaling 
ondersteund. De krachtige taal van Blokker en 
Zwaag bleek geen enkel effect te hebben omdat 
de bestuurders van Zwaag en Blokker bleven 
doormodderen in de stuurgroep Groot Hoorn, 
waarbij ze door de provincie en de gemeente Hoorn 
langzaam maar gestaag, vakkundig in de luren 
werden gelegd. Blokker en Zwaag gingen akkoord 
met het Structuurplan en de Bangertgemeente kwam 
er niet. De positie van Berkhout was veel duidelijker, 
zij wilde compromisloos alleen meewerken aan het 
Structuurplan Groot Hoorn indien de Leekerlanden 
niet werden bebouwd. Aldus geschiedde.

Rondweg, Komplan
Om de bereikbaarheid van de binnenstad te 
verbeteren koos het gemeentebestuur voor een 
rondweg die dwars door de historische bebouwing 
was geprojecteerd (Komplan). Deze rondweg (een 
forse tweebaansweg) kende globaal het volgende 
tracé: Veemarkt - Westerdijk – Vijzelstraat 
– Appelhaven – voorbij de Oosterkerk linksaf 
door Gasfabriekstraat – Over het Jeudje naar de 
Veliusbrug. Honderden woningen en (historische) 
panden moesten daardoor verdwijnen, een flink 
deel daarvan is ook werkelijk gesloopt. Platte 

Het Hoornse Hop: van 

zeearm tot vijver
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Thijs heeft in het begin van de raadsperiode over 
de rondweg huis aan huis een enquête gehouden, 
meer dan 1.100 huishoudens hadden de enquête 
ingevuld, 82% was tegen de rondweg. 

Bestemmingsplan Italiaanse Zeedijk e.o.
De uitwerking van het Komplan startte met het 
plangebied Italiaanse Zeedijk e.o. Daar werd niet 
alleen gewerkt aan de rondweg, volgens wethouder 
Wiese (PvdA) moesten er ook ruime woningen 
komen voor de captains of industry. Onder leiding 

van Arie Vondrach (Vijzelstraat) werd in december 
1972 de actiegroep Havenkwartier opgericht. 
Belangrijk was de steun van het LOS, het Landelijk 
Ombudsteam Stadvernieuwing (Alkmaar) onder 
aanvoering van Jaap Heemskerk en Andre Thomson 
(beiden PvdA). Hun bijdrage was belangrijk omdat 
Heemskerk en Thomson het tegengeluid konden 
omzetten in integraal stadsvernieuwingsbeleid 
gericht op verbetering en bouwen voor de buurt. 
Bewonersacties werden in de gemeenteraad door 
Platte Thijs benut om het stadsvernieuwingsbeleid 
omgebogen te krijgen. Vanwege de vele acties 
stelde de gemeenteraad op 12 juni 1973 een plan 
vast dat op een aantal belangrijke punten tegemoet 
kwam aan de bewonerswensen, de rondweg was 
van de baan, de dijk van Achter op het Zand 
bleef gehandhaafd en er werd minder gesloopt. 
De volgende gemeenteraad zou de sloopplannen 
definitief een halt toeroepen en het beleid conform 
het bewonersplan uitwerken.

Bestemmingsplan Grote Waal
Voor het gebied voorbij de Sterrenweg was een 
bestemmingsplan in ontwikkeling (fase 2, 3 en 4). 
In het voorontwerp van het bestemmingsplan was 
voorzien in 65% hoogbouw/flatbouw. De bewoners 
van de Grote Waal wilden geen voortzetting van de 
sterflats en bleven ondanks de verlaging van 65% 
naar 35% bezwaar maken tegen de hoogbouw. Bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan tijdens 
de raadsvergadering van 25 september 1973 
verwoordde Frans van Iersel als volgt de opvatting 

van Platte Thijs over het aspect hoogbouw: 
‘Er is een groot woningtekort maar niet in de sector 
flatwoningen, waarom gaan wij dan flatwoningen 
creëren of moeten wij soms een behoefte kweken? 
Het is te dwaas om los te lopen woningen te bouwen 
waarvan wij er nog een groot aantal in voorraad 
hebben en waar de mensen in gaan wonen omdat 
er niets anders is.’ Tijdens behandeling van het 
bestemmingsplan heeft de fractie van Platte Thijs de 
belangrijkste bezwaren van de bewoners tevergeefs 
vertaald in een groot aantal planwijzigingen. Het 
volgende college heeft echter alsnog het volume 
hoogbouw teruggebracht. 

Gastarbeiders
In de jaren ‘60 en ‘70 kwamen de eerste gastarbeiders, 
vooral afkomstig uit Marokko en Turkije, naar 
Hoorn om de overspannen arbeidsmarkt te 
verlichten. De werkgroep arbeid en sociale zorg 
richtte haar aandacht op de leefwereld van deze 

De bebouwing aan het 

Hoofd, Achter op het 

Zand, Italiaanse Zeedijk, 

West, Vijzelstraat en de

tussenliggende stegen 

zou worden gesloopt om

bovenstaande structuur 

mogelijk te maken. 

De dijk aan het Achter 

op het Zand zou worden

afgegraven
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gastarbeiders. Het ging daarbij om het verbeteren 
van de woonomstandigheden en samen met 
het Dienstencentrum werd er geijverd voor een 
ontmoetingscentrum voor buitenlandse werknemers. 
Uiteindelijk kon dit initiatief ingebracht worden bij 
de Peregrinusstichting die elders ook dergelijke 
centra gerealiseerd had. 
De gemeente was bereid om Korenmarkt 15 
te verhuren en stelde geld beschikbaar om het 
verwaarloosde pand (gekraakt) voor het centrum 
geschikt te maken. Het opknappen van het 
pand werd in belangrijke mate door vrijwilligers 
uitgevoerd.

Wereldwinkel
Op 29 maart 1971 opende wethouder Salman 
de Wereldwinkel aan de Nieuwendam 6. De 
Wereldwinkel was een initiatief van leden van 
Platte Thijs. In de Wereldwinkel werden allerlei 
nijverheidsartikelen uit de derde wereld verkocht, 
maar ook lp’s met strijdliederen uit Zuid Amerika 
en heel veel thee en rietsuiker. Voor de derde 
wereldproblematiek was de Wereldwinkel in Hoorn 
een belangrijk actieplatform. 
Bij de supermarkten in Hoorn werd met succes 
actie gevoerd om deze te bewegen niet langer 
outspan-sinaasappelen te verkopen (Zuid Afrika). 
Tijdens de vredesweek van 1971 werden in het 
kader van de actie “Dekens voor Angola” huis aan 
huis veel dekens en geld opgehaald. Aandacht was 
er ook voor Vietnam en Zuid Amerika (Chili). De 
Wereldwinkel werd door kerkelijke organisaties 
regelmatig uitgenodigd om met een kraampje de 
koopwaar bij kerkgangers aan de man te brengen. 
Op die manier zijn veel derde wereld artikelen 
verspreid geraakt over de kop van Noord-Holland. 

De progressieve lectuur was veel minder in trek. 
Begin 1975 verhuisde de Wereldwinkel naar het 
Grote Noord.

Jongerenhuisvesting 
Ondanks het grote aantal babyboomers maakten 
jongerenhuisvesting en jongerencultuur geen 
onderdeel uit van het gemeentelijk beleid. In Hoorn 
was sprake van een te kleine woningvoorraad om 
de eigen bevolkingsgroei te kunnen opvangen. 
Jongeren hadden daarbij dubbel pech omdat de 
woningmarkt alleen rekening hield met gezinnen. 
Zelfstandig wonen was toen voor jongeren niet 
mogelijk. Door actiegroep Vrijvilla werd daarom 
het initiatief genomen om De Villa, een voormalig 
ziekenhuis (tegenwoordig sportcentrum Frits van 
der Werff), te gaan kraken. Platte Thijs Jeugd nam 
actief deel aan de acties van Vrijvilla. De jongeren 
werden opgewacht door de politie. 
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Slechts vier jaar
Platte Thijs heeft als zelfstandige organisatie slechts 
vier jaar bestaan en heeft duidelijk te leiden gehad 
van zijn eigen dynamiek. Er waren veel activiteiten 
en volgens Kemmink ging er bijna geen zaterdag 
voorbij of de leden van Platte Thijs hadden een 
vergadering of een actiebijeenkomst. In 1974 is 
het politieke werkverband opgegaan in Progressief 
Hoorn. Alle partijen kenden bij de verkiezingen 
van 1974 twee centrale thema’s: de aanpak van de 
binnenstad en het Structuurplan Groot Hoorn. 

Foto’s en illustraties: Wil Kemmink, Gerrit Vos, 
Kees van Enkhuizen, Frans van Iersel, Rob van de 
Randen, Noord Hollands Dagblad, Dagblad voor 
West-Friesland. 

 

Na wat boe geroep en pogingen om in het pand te 
geraken werd uiteindelijk een “dappere” kraker (Cees 
Groot) door de politie ingerekend. Ondertussen 
was het publiek in grote getale toegestroomd, 
waaronder de halve gemeenteraad. Tegelijk werd 
ook Gouw 7 (eigendom Kamer van Koophandel) 
gekraakt. In tegenstelling tot De Villa was de politie 
over dit pand niet vooraf geïnformeerd. Gouw 7 is 
daarna geruime tijd als woonruimte gebruikt tot de 
nieuwe eigenaar het pand in gebruik wilde nemen. 
De Villa (gemeentelijk bezit) bleef nog jaren leeg 
staan. Het NHD (Ko Boos) besteedde de volgende 
dag een gehele pagina aan deze actie. Het effect van 
deze actie was dat de jongerenproblematiek niet 
meer kon worden afgedaan als een probleem van 
de grote stad. 

Onderzoek
Binnen Platte Thijs werd ook onderzoek gedaan. 
Gerrit Vos organiseerde een omvangrijke enquête 
over de rondweg, Platte Thijs Jeugd deed onderzoek 
naar de ouderen in het Havenkwartier, Frans van 
Iersel deed onderzoek naar de overloop, Loek 
Jorritsma deed onderzoek naar de politieke situatie 
in Hoorn en Chris de Ceuninck van Capelle 
deed onderzoek naar het historisch materialistisch 
perspectief van Platte Thijs. Stuk voor stuk 
interessante onderzoeken over belangwekkende 
onderwerpen. 

Platte Thijs, de legende 
Platte Thijs is een legendarisch figuur uit het Hoorn 
van de 16e eeuw. Hij wordt vanwege zijn rooftochten, 
de Nederlandse Robin Hood genoemd. De sage vertelt 
dat de man alleen stal van de rijken, om de opbrengst 
onder de armen te verdelen. Uiteraard werd dit door de 
autoriteiten niet gewaardeerd, en werd hij gearresteerd. 
Thijs verzette zich bij zijn arrestatie hevig, en tijdens 
het daarbij gevoerde gevecht werd zijn neus met een 
zwaard afgehouwen (hetgeen hem de naam Platte 
Thijs opleverde). Hij werd opgesloten in een cel in 
de Oosterpoort. In de nacht na zijn gevangenneming 
verboog Platte Thijs de tralies van zijn cel en ontsnapte. 
Toen hij echter weer werd gevonden en gearresteerd, 
reageerden de gerechtsdienaren meedogenloos en 
vermoordden zij hem. De mensen, die door Thijs 
geholpen waren, hebben als aandenken de steen met zijn 
beeltenis in de muur van zijn gevangenis gemetseld. Nadat de eerste Oosterpoort in 1818 was 
afgebroken, werd deze steen in 1880 in het Westfries Museum geplaatst. 
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ledenexcursie naar Huis dOOrn

diana van den HOOGen

Hoorn, Doorn, het scheelt één letter, maar toch is 
er een wereld van verschil. Op zaterdag 26 juni jl. 
werd de jaarlijkse ledenexcursie gehouden naar 
Huis Doorn en naar Amersfoort. 
De bus vertrok volgens planning een paar minuten 
na 8.30 uur vanaf het Transferium. Met enige 
minuten vertraging door een file bracht de 
buschauffeur ons tot het poortgebouw van Huis 
Doorn. Na een korte wandeling over het landgoed 
streken de 60 deelnemers neer op het terras voor de 
Orangerie, waar de koffie met appeltaart geserveerd 
werd. Gerard Beemsterboer, de organisator van de 
dag, verdeelde de aanwezigen in 3 groepen van 20 
personen. 

Oud Hoorn was niet de enige die een bezoek 
bracht aan Huis Doorn. De groepen van andere 
gidsen waren dan wel niet zo groot, het was af en 
toe improviseren, laten passeren, een ander vertrek 
opzoeken of de route wijzigen. Maar wat hebben 
we genoten van hoe het er in een keizerlijk hof aan 
toeging. En dan was Doorn een miniatuurpaleisje 
vergeleken met wat Keizer Wilhelm II in Duitsland 
gewend was. Evenzogoed konden we met 20 
personen in de badkamer (die voor Wilhelm 
bedoeld was) van de voormalige keizerin staan 
en was er nog ruimte over. Het is onmogelijk om 
al de keizerlijke huisraad, dat in vijf treinen met 
in totaal 59 wagons aankwam op station Zeist, 
te bekijken. De collectie snuifdozen, de Doornse 
zilverschat, die een doorsnede biedt van 300 jaar 
Duitse zilversmeedkunst, de porseleinen serviezen 
van de ‘Königliche Porzellan Manufaktur’ te Berlijn, 
glaswerk, meubels met marqueterie of anderszins 
gedecoreerd, en de wandtapijten die behoren tot 
de fraaiste collectie in Nederland: “Je koike d’r je 
ouge uit!”. Dan gaat 1,5 uur zo voorbij en moesten 
we ons weer bij de bus melden. De afstand naar 

Amersfoort is niet groot, maar op zaterdag en met 
mooi weer is er nog meer te doen in Amersfoort. 
De buschauffeur bracht ons zo dicht mogelijk bij 
het restaurant. Nogmaals een korte wandeling 
dwars door het centrum naar het lunchadres. 
We genoten van een soepje, broodje kroket en 
andere belegde broodjes en drinken erbij. En weer 
werden er drie groepen geformeerd, nu voor de 
stadswandeling. Wij kregen uitleg over het ontstaan 
van Amersfoort aan de Eem, ook wel Amer, en de 
geschiedenis. 
Heel bijzonder was ook het bezoek aan de 
Koppelpoort. Daar werd de werking van het rad door 
middel van aanschouwelijk onderwijs uitgelegd. 
Oud Hoorn is nu 18 gecertificeerde raddraaiers 
rijker. Onze groep bracht een kort bezoek aan 
Museum Flehite, waar een stadsmaquette staat. En 
er is een geschilderd stadsgezicht, “Gezicht op de 
stad Amersfoort,” ter grootte van 2,5 x 4 m van 
Matthias Withoos, die geboren is in Amersfoort in 
1627 en overleed in Hoorn in 1703. Ook is daar 
een model van de Onze Lieve Vrouwetoren, die 
Amersfoorters als bijnaam de Lange Jan geven. 
Ook Muurhuizen werd niet vergeten; de huizen die 
met stenen van de stadsmuur op de plaats van de 
eerste stadsmuur werden gebouwd. Er was nog veel 
meer te vertellen en te zien geweest in Amersfoort, 
maar om vier uur zou de bus vertrekken. Gerard 
Beemsterboer kreeg een welverdiend dik applaus 
van de excursiegangers. Na een voorspoedig 
verlopen thuisreis arriveerden we om 17.15 uur 
bij het Transferium en ging ieder zijns weegs met 
het excursieboekje dat in de bus was uitgedeeld ter 
voorbereiding en als aandenken op zak.

Langs deze meetlat 

werden de messen 

gelegd om te kijken of ze 

"over de schreef" gingen. 

Het hangt naast de deur 

(aan de binnenkant) 

boven de waterpoort 

van de Koppelpoort

Aan de koffie op het 

terras van de Orangerie 

van Huis Doorn

Koppelpoort; het water ervoor was vroeger haven. 

Het is een combinatie van land- en waterpoort. 

De Koppelpoort kon worden gesloten door middel van 

een dubbele tredmolen. Deze functioneert nog steeds. 

Boven de waterpoort bevindt zich een mezekouw, een 

houten uitbouw waarvanuit gloeiende pek naar beneden 

gegooid kon worden
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vereniGinG Het carillOn 
Harm stumpel 

Vereniging Het Carillon te Hoorn, 2009 en de 
start van 2010.

De vereniging heeft in 2009 een mooi jaar 
gehad. Er was een serie concerten zoals ieder jaar 
met beiaardiers uit binnen en buitenland. Het 
eerste concert werd bij traditie gegeven door de 
stadsbeiaardier Frits Reynaert (10 juni), daarna 
volgden Rosemarie Seuntiens (24 juni), Kenneth 
Theunissen (8 juli), Monica Kazmiérzak (22 juli), 
Christiaan Winter (12 augustus), Frank Deleu (26 
augustus), Toru Takao (9 september). Het laatste 
concert ging niet door omdat de beiaardier uit Japan 
op het laatste moment niet kon komen. De Poolse, 
vrouwelijke beiaardier Monica Kazmiérzak was op 
verzoek van een aantal leden van de vereniging 
voor de tweede maal uitgenodigd, omdat ze een 
paar jaar geleden zo fantastisch had gespeeld. 
Ook nu weer bleek haar spel heel verfijnd met 
muziek van Haydn en Albéniz. Maar ook de liedjes 
van de Poolse componist Mieczysław Karłowicz 
maakten indruk.
Op de jaarvergadering van de vereniging in 
2009 hebben wij afscheid genomen van onze 
penningmeester de heer J. Wigard. Als blijk van grote 
waardering voor zijn werk heeft de ledenvergadering 

besloten de heer Wigard te benoemen tot erelid. 
Zijn opvolger is de heer Han Evers.
In het jaar 2009 werd ook het tweede beiaardboek 
Hoorn gepresenteerd. Op dinsdag 6 oktober 2009 
namen de twee zonen van Gerard Boedijn, de 
Hoornse componist, dirigent en muziekpedagoog 
(1893-1972), dit boek in ontvangst. Hierin zijn 
samengebracht alle tot nu toe ongepubliceerde 
werken voor beiaard van de componist. Die 
circuleerden in de beiaardwereld als kopie van 
kopie, maar nu zijn ze officieel gedrukt.
Inmiddels is de concertenreeks van dit jaar 
voorbij. Ook deze begon met Frits Reynaert op 
9 juni en vervolgens Christiaan Winter (23 juni), 
Vegar Sandholt, Noorwegen (7 juli), Steven Ball 
USA (21 juli), Sjoerd Tamminga (18 augustus), 
Katarzyna Piastowska (25 augustus), Peter Bremer 
(8 september). Op Open Monumentendag heeft 
net weer het concert plaatsgehad van beiaard 
samen met de Hoornse Brassband. Dat concert is 
inmiddels een traditie geworden. 

De vereniging heeft zo’n 125 leden. Dat aantal 
is licht dalend. Mocht u de vereniging met uw 
lidmaatschap willen steunen, stuur dan een mail 
aan de secretaris H.A.M.Stumpel@HvA.nl. Voor de 
contributie hoeft u het niet te laten, die bedraagt 
slechts e 7,- per jaar.

Gerard Boedijn

Bij de Grote Kerk. 

Samenspel van de 

beiaard in de toren met 

de Hoornse Bassband
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restauratie mOnumentaal dakkapel  GrOte OOst 4
p.c. meijers1

Onlangs is een bijzonder element herplaatst op de 
lijstgevel van het rijksmonument Grote Oost 4. Het 
betreft een monumentale rondvormige dakkapel, die 

is voorzien van gesneden eikenhouten ornamenten 
met een sierlijk bewerkte bekroning. Vanwege de 
slechte technische kwaliteit is in overleg met bureau 
Erfgoed van de gemeente Hoorn besloten de gehele 
dakkapel inclusief houtsnijwerk te vernieuwen.
Grote Oost 4 is het rechterdeel van de gecombineerde 
voorgevels Grote Oost 4-6. Momenteel maakt het 
pand onderdeel uit van het affichemuseum, Grote 
Oost 2, maar de gevel vormt een monumentaal 

ensemble met nr. 6. Dit ensemble is ontstaan in 
1892 wanneer in opdracht van kaashandelaar 
Klaas Melchert de Jong de bestaande gevel van nr. 
4 geheel gesloopt wordt en vervangen door een 
nieuwe lijstgevel die een verdieping hoger is. 

De Jong is in dat jaar eigenaar geworden van beide 
panden die kort daarvoor, in 1889, weer verenigd 
zijn na in bezit te zijn geweest van de familie 
Akerlaken.

De Jong heeft de nieuwe gevel van nr. 4 in 
architectuur en vormgeving laten aansluiten op de 
bestaande 18e-eeuwse gevel van nr. 6. Deze gevel 
dateert uit 1734 en is in opdracht van Cornelis 
van Foreest tot stand gekomen. Dit is onder 
andere zichtbaar aan het rijk geornamenteerde 
alliantiewapen met de twee beelden op de 
lijstgevel. De nieuwe gevel is in schoon metselwerk 
opgetrokken in kruisverband met een roodbruine 
baksteen. De gevel is voorzien van een geblokte 
pilaster aan de rechterzijde in overeenstemming 
met de gevelopzet van nr. 6 waardoor een brede 
woonhuisgevel is ontstaan. 
De vensters met licht getoogde strekken en 
natuursteen waterslagen zijn ook overeenkomstig 
de bestaande gevel. Het hoofdgestel van de gevel, 
bestaande uit een kroonlijst met hieronder het fries 

Historische afbeelding 

van voor 1892 waarop 

nr. 4 nog niet is verhoogd

Het nieuwe lijstwerk 

in de takels met op 

de achtergrond het 

oude exemplaar. In het 

midden de restaurateur
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Alkmaar gebracht waar restauratieatelier Pieter 
Koorn zijn vakmanschap heeft aangewend om 
een identieke omlijsting te maken in eikenhout. 
Het ronde raamkozijn is voorzien van gesneden 
lofwerk, een kroon met sierbloemen en een 
heraldisch embleem waarop een verwijzing naar 
het wapenschild van de familie Van Foreest; een 
getande rode dwarsbalk op een zilveren veld. 
Tijdens de werkzaamheden is door fijnschilder 
Leonieke Polman historisch kleurenonderzoek 
verricht dat wordt gebruikt bij de kleurkeuze 
van het buitenschilderwerk op de gevel en het 
polychromeren van de ornamenten. 
Dit wordt pas over enkele maanden uitgevoerd om 
het houtwerk de tijd te geven om ‘uit’ te werken.

Van het houtsnijwerk is door Restauratieatelier 
Pieter Koorn een promotiefilmpje gemaakt dat via 
Youtube te bekijken is.

waarop geornamenteerde consoles en een waterlijst, 
is doorgezet over beide gevels. Uit de detailleringen 
zijn de afzonderlijke bouwdelen nog afleesbaar. 
Op de kroonlijst zijn een siervaas en de monumentale 
dakkapel geplaatst om de samenhang van beide 

panden nog verder te benadrukken. 
Grote Oost 4 is gemeentelijk eigendom. Aannemer 
Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen heeft in 
opdracht van de gemeente Hoorn de restauratie 
uitgevoerd. De dakkapel is gedemonteerd en naar 

restauratie mOnumentaal dakkapel  GrOte OOst 4

1 P.C. Meijers is werkzaam bij Bureau Erfgoed gemeente Hoorn

Voorgevels Grote Oost 

4 en 6

U ontvangt hiermee een bijzonder cadeau. 
Degene, die u dit cadeau schenkt, wil u graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de activiteiten van de Vereniging 
Oud Hoorn. U ontvangt vier maal per jaar het kwartaalblad van de vereniging en het welkomstpakket. U draagt bij aan het 
behoud van Hoorns stadsgezicht en van de monumenten. Kortom, aan het behoud van de schoonheid van Hoorn.
Door het jaar zijn er lezingen en stadswandelingen. Ook het volgen van een bouwkunstcursus behoort tot de mogelijkheden. 
De informatie daarover vindt u behalve in het kwartaalblad ook op onze website: www. oudhoorn.nl 
U bent op dinsdag en donderdag van 10-16 uur en op zaterdag van 10-14 uur van harte welkom in ons verenigingsgebouw 
Het Oostindisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, Hoorn. Ons telefoonnummer is 0229-273570. 
Ons emailadres is info@verenigingoudhoorn.nl Alle reden om na het cadeaujaar uw lidmaatschap voort te zetten! 
U wordt daaraan door de Vereniging Oud Hoorn tijdig herinnerd. Dan kunt u uw keuze aangeven.
Veel genoegen gewenst.

Cadeau-lidmaatschap voor de Vereniging Oud Hoorn
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Femke uiterwijk

Van 1926-1927 en van 1935-1939 was de vader 
van mevrouw Van Unen, Nicolaas Johannes 
Plomper, wethouder voor de SDAP in Hoorn. Hij 
was koperslager van beroep. Deze gegevens staan 
opgetekend in het boek: ‘1795-2002 Twee eeuwen 
stadsbestuurders van Hoorn’,  geschreven door Leo 
Hoogeveen en Arie van Zoonen. Geboren in 1911 
is mevrouw Van Unen nu 98 jaar. 
Gedurende haar kinderjaren woonde ze aan de 
Drieboomlaan in een huis, waarvan er vijf op een 
rij stonden. Ernaast woonde in een vrijstaand pand 
de bouwer en eigenaar van deze vijf huizen. De 
nummering van de huizen aan de Drieboomlaan is 
in de loop der jaren nogal eens veranderd, omdat 
er voor 1930 veel nieuwe woningen bijgebouwd 
werden.In het hele land en dus ook in Hoorn waren 
de woontoestanden zo rond 1900 voor de mensen 
met een laag inkomen ver beneden de maat en in 

1901 werd daarom de Woningwet aangenomen: 
de overheid moest voortaan zorgen voor een betere 
huisvesting voor mensen met lagere inkomens.

In Hoorn hielden in het eerste kwart van de vorige 
eeuw verschillende woningbouwverenigingen 
zich met deze taak bezig. Er werden wel zes 
woningbouwverenigingen opgericht. Zo bouwde 
‘GOED WONEN’  haar eerste project van 40 
betaalbare huurwoningen rond 1919-1920 aan de 
Drieboomlaan en het gedeelte langs de Liornestraat 
naar de spoorbaan toe. Naar één van die huizen, 
die met veel aandacht voor decoratie daar neergezet 
zijn, verhuisde in 1921 ook de familie Plomper. 
Eerst had het huis nummer 132, later werd het 
omgenummerd naar nummer 214. In die tijd was 

er nog geen spoorwegovergang in de Liornestraat. 
Er liep voor het spoor een slootje en er stond een 
hek. De overgang is pas na 1971 aangelegd. Voor 
die tijd was dat stukje Liornestraat dus eigenlijk een 
soort open hof; de straatnummers lopen ook nog 
steeds van het laatste huis aan de Drieboomlaan tot 
over de Liornestraat gewoon door!

Hoorn was 100 jaar geleden een stad met zo’n 
kleine 10.000 inwoners. Het besturen van de 
stad betekende voor een wethouder dan ook geen 
weektaak. Daarom bleef de vader van mevrouw Van 
Unen, gewoon als tweede bedrijfsleider in dienst 
bij de firma SCHOLTEN. Deze firma, in 1900 
gestart als koperslagerij aan de Nieuwstraat nr. 9 
en tot 1920 uitgebreid tot een metaalwarenfabriek 
achter diverse panden aan dezelfde straat, was niet 
ver van ons voormalig Stadhuis, het Statencollege 
tegenover de HEMA, gevestigd. Daar werd iedere 
maandagmiddag een vergadering van burgemeester 
en wethouders gehouden waar de heer Plomper 
als wethouder natuurlijk bij aanwezig moest 
zijn. Gelukkig was dat voor hem geen al te 
lange wandeling, want van de fa. Scholten naar 
het toenmalige stadhuis, kostte slechts enkele 
minuten. Voor die middag ‘gemeenschapswerk’ 
werd natuurlijk wel het loon door de fa. Scholten 
ingehouden. Maar het wethouderschap werd ook 
betaald. 

Met een vader, die als wethouder namens de SDAP 
optrad, bezocht mevrouw Van Unen als klein 
meisje natuurlijk geen confessionele, maar een 
Gemeenteschool. Er waren drie Gemeentescholen: 
Gemeenteschool nr.1 stond aan de Muntstraat, 
Gemeenteschool nr. 2 aan de Kruisstraat en 
Gemeenteschool nr. 3 aan de Draafsingel. 
Er was wel standsverschil tussen de scholen.Bij 
de ene school droegen meer kinderen klompen 
dan bij de andere. Binnen de singel lag de oude 
binnenstad, bewoond door nogal wat kinderrijke 
arbeidersgezinnen. De Draafsingelschool lag net 
buiten de Singel en gold als een wat deftiger school. 
Eerst ging mevrouw Van Unen naar de school aan 
de Kruisstraat, Gemeenteschool nr.2.
Na de lagere school volgde de ULO-school. Deze 
opleiding was tot 1923 op verschillende plekken 
in de binnenstad gehuisvest. Mevrouw Van Unen 
bezocht deze school, toen gevestigd in één van de 
schoolgebouwen aan de Muntstraat. Na haar eerste 
schooljaar daar, was een nieuw schoolgebouw 
neergezet aan de Johan Messchaertstraat en daar 
volgde ze de rest van de opleiding. 

mevrOuw e. van unen-plOmper  Ons Oudste lid?
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Nadat ze haar diploma had behaald, trad ze 
in dienst van Drukkerij Butter, toen gevestigd 
aanhet Kleine Noord nr. 9. In die tijd werd daar 
de Hoornsche Courant gedrukt. Daar werkte ze 
twee jaar. Eerste verslaggever was toen Johan Dell. 
Hij werkte ook met Ridderikhoff aan de Hoornse 
revues. Andere medewerkers waren juffrouw Van 
der Molen uit Nieuwe Niedorp, Jacques Broersen, 
en jongste bediende Leida de Haan. Hoofd van 
de Drukkerij was Jaap Semeijn. De Hoornsche 
Courant verscheen toen nog vier maal per week: op 
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Vanaf 1929 werkte mevrouw Van Unen-Plomper bij 
Rijkswaterstaat, gevestigd aan het Grote Oost nr. 51. 
Ze werkte op de afdeling Administratie. Dat heeft ze 
tot 1936 met veel plezier gedaan. In het pand ernaast 
op nr. 49 was een banketbakkerszaak gevestigd 
en dat heeft vanwege de heerlijke bakgeuren het 
kantoorleven nogal eens veraangenaamd. Chefs 
waren o.a. ingenieur Van der Burgt en Wouter Ydo. 
De laatste was bureauchef, maar in zijn vrije tijd 
schilderde hij en maakte hij ook aquarellen van o.a. 
Hoornse taferelen.

Mevrouw Van Unen-

Plomper vertelt over haar 

leven. Ze is 98 jaar

mevrOuw e. van unen-plOmper  Ons Oudste lid?

Twee keer per maand deed het schip van 
Rijkswaterstaat Hoorn aan om enkele controles 
uit te voeren. Het schip, Noord-Holland geheten, 
voer op die manier in de hele provincie alle 
waterstaatkundige posten af. Immers deze dienst 
was ‘verantwoordelijk voor onderhoud, beheer 
en aanleg van de hoofdinfrastructuur in het eigen 
beheersgebied en voor de praktische uitvoering van 
het beleid in nauw overleg met de regio Noord-
Holland.’ 

Grote Oost omstreeks 

1930. In het meest 

rechtse pand hield 

Rijkswaterstaat kantoor
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In 1936 nam mevrouw, toen nog alleen Plomper 
geheten, ontslag bij Rijkswaterstaat, teneinde in het 
huwelijk te treden met Dolf van Unen. 

Dat ging toen zo! Als vrouw bleef je niet werken 
als je getrouwd was! De aanstaande bruidegom 
werkte voor de Shell-oliemaatschappij, die aan de 
Oude Doelenkade, waar nu het zo goed als nieuwe 
huis staat op nummer 37, een Districtkantoor voor 
West-Friesland, Den Helder en de eilanden had. 

De dertiger jaren in de vorige eeuw waren crisisjaren! 
Daarom besloot de vader van mevrouw Van Unen 
het geld dat hij had opgespaard voor zijn oude dag 
te besteden aan het bouwen van een nieuw huis 
aan het Keern. Dochter en schoonzoon gingen in 
dat huis wonen en ze betaalden iedere maand in 
de vorm van een huurbedrag iets van vaders geld 
terug. Het Keern was toen meer landelijk dan nu! 
Weinig autoverkeer! De woning stond tegenover de 
watertoren, dus ook tegenover de Geldelozeweg. 

De enige zoon van de familie van Unen-Plomper  
werd in 1938 geboren. In 1940 brak de Tweede 
Wereldoorlog uit en dat betekende dat er regelmatig 
woningen werden gevorderd die door de Duitsers 
dan werden gebruikt als kantoor- of woonruimte. 
Dit gebeurde ook met de woning van mevrouw Van 
Unen en haar echtgenoot aan het Keern. 
De veldgendarmerie werd in hun woning gehuisvest. 
Er werd voor de familie Van Unen wel voor 
vervangende woonruimte gezorgd en dat was in 
dit geval het pand Koepoortsweg 5. Vier maanden 
heeft de familie daar gewoond. Dat is niet zo lang, 
maar toen de leiding van de veldgendarmerie er 
achter kwam dat de spoorbomen wel heel lang 
dicht bleven door het rangeren en voorbijrijden van 

de treinen, besloot men toch maar in de binnenstad 
zelf een nieuw onderdak te vorderen. De huur 
van de woning was gedurende die vier maanden 
doorbetaald aan de vader van mevrouw Van Unen 
en eventuele reparaties aan het pand werden ook 
door de bezetter betaald. 
Ondertussen was zoon Kees aangenomen op de 
Draafsingelschool, Gemeenteschool 1, en omdat 
vader op de motor naar zijn werk aan de Doelenkade 
ging, bracht hij zoon Kees achterop de motor naar 
school. Toen hij wat ouder was, ging Kees zelf op de 
fiets. Na de oorlog ging mijnheer Van Unen in Den 
Helder bij Shell werken. Toen werd ook de eerste 
auto gekocht.

Voor de oorlog was het wel spannend om in 
Amsterdam te winkelen. Ook omdat een nichtje bij 
de Bijenkorf werkte. Er werd dan een consumptie 
met een taartje gegeten bij Frits Harkema aan de 
Nieuwendijk tegenover de HEMA. Maar ook in 
Hoorn waren goede zaken zoals de fa. Botman (nu 
HEMA), de fa. Eilander (o.a. serviezen, bestek, 
vazen) aan het Grote Noord 114, banketbakker 
Droog en schoenenzaak De Vries aan Grote Noord 
nr. 98.  

Alles moest in de oorlog zo goed mogelijk doorgaan. 
Mijnheer Van Unen bleef bij de Shell werken in 
het kantoor aan de Doelenkade. Het schip van 
Rijkswaterstaat moest ook de tankschepen van 
Shell in de gaten houden. Er werd niet echt honger 
geleden, maar natuurlijk was het wel eens moeilijk 
om aan goed voedsel te komen.Bij de proefboerderij 
aan het Keern kon nog wel eens iets voor het eten 
gehaald worden. En je ging op de fiets de dorpen 

in om voor geld of een ruilobject wat voedsel te 
verkrijgen. Regelmatig vlogen bommenwerpers van 
Engeland naar Duitsland over Hoorn heen. Zo ook 

ADOS speelt korfbal 

op het Doelenplein.  

Op de achtergrond 

de achtergevel van 

het gymnastieklokaal 

aan Achter de Vest. 
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Rijkswaterstaatboot, de NOORD-HOLLAND
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op vrijdag 7 juli 1944, maar nu vond er in het veld 
van vliegtuigen een botsing plaats: een propeller 
raakte de vleugel van een ander vliegtuig. 
De twee machines stortten neer en niet alleen de 
brokstukken richtten schade aan in Hoorn, maar 
ook enkele bommen ontploften op plekken waar ze 
niet voor bedoeld waren. Zo vielen er ook bommen 
aan de Geldelozeweg achter de Watertoren. 
Er deden zich daar geen ernstige ongelukken voor. 
Er was daar toen nog veel open weiland! En de 
familie Van Unen heeft er dan ook niet veel van 
gemerkt.

Hoewel mevrouw Van Unen sinds ze getrouwd was, 
nooit meer in dienst is geweest voor betaald werk, 
heeft ze wel veel vrijwilligerswerk gedaan. In de 
eerste plaats deed ze dat voor de korfbalvereniging 
ADOS. Ze speelde zelf ook al op jonge leeftijd 
korfbal. Gespeeld werd er op het Doelenplein. 
Dat was toen nog een terrein voorzien van een 
grindlaag, zodat menige struikelpartij eindigde 
met een knie met grindsteentjes erin gedrongen. 
Nogal pijnlijk! Maar het aardige was, dat ze daar 
haar toekomstige echtgenoot ontmoette. Hij was 
namelijk voorzitter van deze korfbalclub! Met 
leden van de korfbalclub werd ook wel op vakantie 
gegaan. Er werd dan in een grote tent gekampeerd 
of in jeugdherbergen geslapen en er werden dan 
ook wel wedstrijden gespeeld tegen clubs uit de 
buurt van het vakantieadres!
   
Ook bekleedde ze jarenlang de functie van adviseur 
bij de Nederlandse Bond van Huisvrouwen. 

De vergaderingen van deze bond vonden meestal 
plaats in café De Witte Engel aan het Grote Noord 
of bij één van de bestuursleden thuis. 

Vele jaren was mevrouw Van Unen vrijwilligster in 
het ziekenhuis De Villa aan de Draafsingel en later 
in het Streekziekenhuis.

Haar laatste vrijwillige inbreng was als lid van 
de Vrouwenadviescommissie. De leden van deze 
commissie hielden zich bezig met de inrichting van 
de nieuw te bouwen huizen in de nieuwbouwwijken 
Risdam Zuid en Noord en de Kersenboogerd.  Door 
de leden van deze commissie werd bijvoorbeeld 
gekeken naar de plaatsing van de kastjes in de 
keuken. Gaan de deuren wel in de goede richting 
open! Is de douche goed bruikbaar. De nieuwe 
huizen werden op praktische zaken gecontroleerd.
 
In 1997, toen het echtpaar Van Unen net het 
60-jarig huwelijksfeest had gevierd, overleed 
mijnheer Van Unen. Mevrouw bleef nog een jaar 
alleen in het huis aan het Keern wonen en besloot 
toen na overleg met haar zoon Kees in te schrijven 
op de appartementen, die bij Avondlicht gebouwd 
werden. De woning werd haar toegewezen. 
Het zijn eigenlijk 55+ flats, maar de meeste 
bewoners zijn boven de 75 jaar. Ik denk - ik heb het 
niet gevraagd - dat mevrouw Van Unen met haar 98 
jaar wel de oudste bewoonster is. 
Ze woont nog geheel zelfstandig en dat is wel een 
felicitatie waard!   
 

Het Keern met links het 

Avondlicht in de jaren 

dertig van de vorige 

eeuw. 
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Sterflats 
Woningstichting IntermarisHoeksteen ziet 
voorlopig af van een bezwaarprocedure tegen 
het gemeentebesluit om de sterflats aan de 
Astronautenweg, de status van gemeentelijk 
monument te verlenen. De corporatie zal zich in een 
pre-mediationcommissie inspannen om samen met 
het Bureau Erfgoed van de gemeente een plan van 
aanpak voor de renovatie van het totale complex op 
te stellen. Dat is een goede ontwikkeling.

Gemeentelijke bezuinigingen
Eind juni stemde de meerderheid van de 
gemeenteraad in met de Kadernota 2010. Daarin 
staan de prioriteiten van het nieuwe college: 
ombuigen, een eufemisme voor bezuinigen, de 
nieuwe toegangsweg met tunnel onder het spoor 
naar de binnenstad en een verbetering van de 
dienstverlening. 2011 Laat mogelijk nog een positief 
begrotingsresultaat zien, daarna moet op tekorten 
worden gerekend. Keuzes zijn dan onvermijdelijk. 
De tunnel is een oude wens van de politiek. 
De vraag hoe het verkeer in de binnenstad, als de 
tunnel er ligt, wordt afgewikkeld, is nog steeds niet 
beantwoord. Veel meer verkeer kan de binnenstad 
niet aan. Als bestuur pleiten wij voor zorgvuldigheid  
met de uitgaven op het vlak van cultuur en 
erfgoed. De druk daarvan op de gemeentebegroting 
is relatief gering. Maar de instellingen die zich 
hiermee bezighouden zien hun financiële bijdragen 
van andere partijen ook onder druk staan.  

Kleurgebruik en kleurenonderzoek 
monumenten
De gemeente Hoorn wil eigenaren van monumenten 
stimuleren om hun pand de kleuren te geven die 
passen bij de architectuur en de periode waaruit 
het pand dateert. Daarmee worden de individuele 
karakters van de gevels benadrukt en ontstaat 
er een gevarieerder straatbeeld. De gemeente 
Hoorn heeft een subsidieregeling ingesteld die de 
kosten voor kleuronderzoek in combinatie met een 
schildersbeurt kan vergoeden. Door het toepassen 
van historisch onjuiste kleuren wordt onvoldoende 
recht gedaan aan de historische gelaagdheid 
van de stad. Het is bekend dat oude steden en 
dorpen in het verleden een grote verscheidenheid 
in kleurgebruik kenden. Individuele panden 
hebben elk hun eigen architectuur en dateren 
uit verschillende perioden. Bij de verschillende 
bouwstijlen en tijdsgebonden detailleringen 

horen ook eigentijdse kleuren. Ook Hoorn bezit 
een gevarieerde rijkdom aan historische gevels, 
maar dat is momenteel niet uit het kleurgebruik 
afleesbaar. Daarnaast is er nog onvoldoende kennis 
over het historische kleurgebruik op huizen en 
boerderijen in de gemeente Hoorn. Door de 
resultaten van verschillende onderzoeken samen 
te voegen ontstaat wellicht een algemeen overzicht 
van het kleurgebruik in Blokker, Hoorn en Zwaag 
tijdens de afgelopen eeuwen. Dit overzicht kan 
gebruikt worden bij de advisering en beoordeling 
van kleurtoepassingen in Hoorn. Onder een aantal 
voorwaarden is de gemeente bereid de kosten 
voor bouwhistorisch- en/of kleurenonderzoek te 
vergoeden. Dit geldt alleen in combinatie met een 
schilders en/of onderhoudsbeurt en voor panden 
waarop naar verwachting van de gemeente Hoorn 
nog historische verflagen aanwezig zijn. 

Nieuwe tentoonstelling
Zondagmiddag 26 september a.s. wordt een 
tentoonstelling van werk van de Hoornse kunstenaar 
Peter de Rijcke geopend. De tentoonstelling heeft 
als thema Hoorn en het water. Deze tentoonstelling 
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loopt tot eind 2010. Een klein groepje werkt aan 
een tweede tentoonstelling van al het materiaal 
van Giel van der Zel, dat we als vereniging van 
de familie verwierven. Die tentoonstelling wordt 
geopend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
vereniging op 9 januari 2011. 

Historisch Informatiepunt
De samenwerking tussen het Westfries Archief, 
het Westfries Museum, de bibliotheek en onze 
vereniging krijgt geleidelijk aan gestalte. Activiteiten 
worden op elkaar afgestemd. Lezingen die de 
verschillende instellingen organiseren worden 
voortaan op een centrale plek gehouden, in de 
bibliotheek. 
Elke instelling organiseert haar eigen lezingen, die 
ook hun eigen karakter blijven behouden. 
In de bibliotheek aan de Wisselstraat bevindt zich 
ook het fysieke HIP. Elk kwartaal wordt daar een 
ander thema belicht. Daarbij wordt ingespeeld 
op de specifieke activiteiten van de deelnemers. 
Momenteel staat de rijke voetbalhistorie van 
Hollandia en Always Forward centraal. 
In het najaar zal het HIP ook op internet starten. 

Felicitatie
Ons lid Anneke van Dok is, na een lange bestuurlijke 
loopbaan, die haar kriskras door ons land bracht, 
sinds kort weer woonachtig in Hoorn. Lang liet 
men haar niet met rust. Tijdelijk is ze waarnemend 
burgemeester in Niedorp tot de herindeling aldaar is 
afgerond. Onlangs werd ze benoemd tot voorzitter 
van Erfgoedvereniging Heemschut, die begin 
volgend jaar haar eeuwfeest viert. Wij feliciteren 
haar van harte met deze eervolle benoeming. 
Heemschut heeft de afgelopen tijd aandacht 
gevraagd voor de verrommeling van het Westfriese 
landschap rondom Hoorn, Enkhuizen en 
Alkmaar door kassenbouw, windmolenparken en 
bedrijventerreinen.

Engelbewaarderskerk
Voor zover ons bekend is nog steeds niet definitief 
beslist op het bezwaar dat het Cuypersgenootschap 
indiende naar aanleiding van het antwoord van het 
vorige college van burgemeester en wethouders op 
de brief van het Cuypersgenootschap van november 
vorig jaar. In zijn antwoord stelden burgemeester 
en wethouders dat het college twee maanden eerder 
had besloten dat de kerk geen monument wordt, 
waarmee sloop mogelijk wordt. Argumentatie voor 
dat besluit ontbrak. Om die reden maakte het 
genootschap bezwaar. 
Er schijnt nu een juridisch steekspel gaande om 
te bepalen of het bezwaar van het genootschap 
ontvankelijk is of niet. Hoop heeft het genootschap 
omdat er een nieuw college is gekomen. Bovendien 
tekent het genootschap aan dat de kerk in 
2011 de leeftijd van vijftig jaar bereikt en dat 
de Engelbewaarderskerk één van de belangrijke 
kerkgebouwen uit het wederopbouwtijdperk is. 

Ledenvergadering
De najaarsledenvergadering vindt plaats op 
zaterdagmorgen 23 oktober a.s. om 10 uur in de 
Oosterkerk. Na de bestuurlijke en huishoudelijke 
zaken en de uitreiking van de jaarlijkse 
monumentenprijs van Vereniging Oud Hoorn, houdt 
ons erelid Arie Boezaard een inleiding over stegen-, 
gloppen- en straatnamen in Hoorn. Na afloop 
bestaat voor een beperkte groep de gelegenheid 
om het gerestaureerde pand Binnenluijendijk 4 te 
bezichtigen. Het pand is eigendom van Hendrick 
de Keijser. Nadere informatie op het inlegvel bij 
dit blad. 
 



Bangert 47, lintbebouwing
Voor dit vervallen pand met wegsloot 
en bruggetje is een redegevende 
beschrijving opgesteld. Behoud van 
de tuinderswoning is wenselijk. 

In 2009 is een volumeschets 
vervaardigd voor de verbouwing. 
Die is nu uitgewerkt. Maar het 
oude volume is nauwelijks nog 
herkenbaar. Uitgangspunt voor 
het monumentenbeleid is dat 
toevoegingen ondergeschikt en 
onderscheidend zijn. De Commissie 
Welstand en Monumenten vraagt het 
plan in deze zin te herzien. 

Bierkade 13, rijksmonument
Onder andere in 1969 zijn grote 
wijzigingen in dit rijksmonument 
aangebracht. Onder meer aan 
voor- en achtergevel. De Commissie 
Welstand en Monumenten is daar 
thans minder gelukkig mee. In een 
nieuw plan worden wijziging van 

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval
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de achtergevel, het realiseren van 
een schouw, en het wijzigen van 
de hangkamer voorgesteld. Eerdere 
opmerkingen van de commissie 
en het Bureau Erfgoed van de 
gemeente zijn daarin voldoende 
verwerkt, zodat dit plan kan worden 
gerealiseerd. 

Draafsingel 37, gemeentelijk 
monument
Het plan is aangepast. Het aantal 
te realiseren appartementen is van 
5 naar 8 gebracht. Dat leidt tot 
interne en externe aanpassingen. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten maakt bezwaar tegen 
extra lichtopeningen in de voorgevel. 
Ook de voorgestelde dakramen 
ontmoetten aanvankelijk bezwaar. Na 
aanpassing van de tekeningen zijn 
deze akkoord. Inmiddels heeft de 
commissie met de nieuwe plannen 
ingestemd. 

Gortsteeg/Molsteeg, 
beschermd stadsgezicht
De Commissie Welstand en 
Monumenten is langdurig bij de 
planvoorbereiding van dit project 
betrokken geweest. Adviezen zijn 
gegeven over de materialisering van 
het plan. Hoewel vanuit welstandelijk 
oogpunt met het plan is ingestemd, 

waren de behartigers van de 
monumentaliteit van de binnenstad 
daar minder mee ingenomen. Het 
plan kan niettemin gerealiseerd 
worden. 

Grote Oost 60, rijksmonument 
Op het dak van de Oosterkerk 
moeten vawege de bereikbaarheid 
voor groot onderhoud staphaken 
worden aangebracht in de kilgoten 
van schip en koor. De Commissie 
Welstand en Monumenten stemde in 
met het realiseren van de voorziening 
op het schip. Op het koor vindt men 
dat minder noodzakelijk omdat men 
daar eenvoudig met een hoogwerker 
kan komen. Als dat het geval is 
verzet de commissie zich in het 
algemeen tegen deze voorziening. 

Houten Hoofd, gemeentelijk 
monument
Meldden we in het vorige nummer 
dat de gemeente een beeld van 
schipper Bontekoe op een stenen 
sokkel op het Houten Hoofd wilde 
plaatsen, en dat de Commissie 
Welstand en Monumenten daar in 
een advies aan het college bezwaar 
tegen maakte, het college heeft dat 
advies inmiddels terzijde geschoven. 
De adviescommissie Beeldende Kunst 
vond het een passende plek. Ook het 
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voorstel van de Commissie Welstand 
en Monumenten om in het uiterste 
geval een houten sokkel te nemen is 
afgewezen. 

Kerkplein 5a, beschermd 
stadsgezicht
Ter vervanging van de huidige 
bebouwing, die 3 meter hoog is, is 
een plan uitgewerkt voor een winkel 
met bovenwoning, twee lagen met 
kap. De huidige bebouwing vormt 
ook de bestemmingsplangrens in het 
Bestemmingsplan binnenstad. Het 
bouwplan voldoet daarmee niet aan 
het bestemmingsplan. De gemeente 
wil meewerken aan een binnenplanse 
ontheffing . De kwaliteit van de 
gevelwand aan het plein gaat er 
door dit plan aanmerkelijk op 
vooruit. De Commissie Welstand en 
Monumenten kan zich hierin vinden. 
Wel wordt geadviseerd om verschil in 
goothoogte te bewaren ten opzichte 
van de belending. Bouwmassa 

en gevelindeling behoeven nog 
nadere uitwerking. Daarmee was de 
commissie nog niet gelukkig. 

St. Eloystraat, St. Jozefstraat, 
gedeeltelijk gemeentelijk 
monument
De Commissie Welstand en 
Monumenten besprak de 
plannen voor de bouw van 36 
starterswoningen aan de St. 
Eloystraat. De gebouwen worden als 
een soort schil om het te restaureren 
deel van de voormalige TSH 
gebouwd. Volgens de commissie 
komen de gebouwen wel erg dicht 
op de hal met de sheddaken, beter 
bekend als de zaagtanddaken. Ook 
de terreininrichting riep vragen op. 
De monumentenvertegenwoordigers 
zullen over de restauratie van de 
het TSH-deel nog afzonderlijk 
adviseren. Aandacht werd gevraagd 
voor het zorgvuldig behoud van 
de oorspronkelijke luifel en het 

Maandag 4 oktober
Ronald Prud’homme van Reine – De maritieme 
schilderkunst uit de zeventiende eeuw.
Bekende schilders van dit onderwerp waren Willem 
van de Velde de Oude en Willem van de Velde de 
Jonge. Ook Hendric Cornelisz Vroom, bekend van 
de schilderijen Gezicht op Hoorn en Symbolische 
overwinningen van Jan Pietersz. Coen op de 
Spanjaarden en Portugezen. Momenteel probeert 
het Westfries Museum dit laatste schilderij te 
verwerven. 
De lezing wordt gehouden in samenwerking met 
het Westfries Museum.

Dinsdag 23 november
Luc Panhuysen – Het Rampjaar 1672.
Historicus Luc Panhuysen geeft een lezing over 
zijn boek Rampjaar 1672. Hoe de republiek aan de 
ondergang ontsnapte.

Maandag 31 januari
Anne Doedens – De Hoornse regentenfamilie 
Bredehoff.
Hun oorsprong uit Antwerpen, Breda en Dordrecht. 
Nadat mr. Adriaen zich in Hoorn had gevestigd 
wordt zijn zoon Francois de elfde heer van 

Oosthuizen. Om zijn pretenties te onderstrepen 
liet hij in Oosthuizen een groot herenhuis bouwen, 
dat hij als schout van Hoorn, ‘de Gerchtigheid’ 
noemde. Van hem is ook het praalgraf in de kerk 
van Oosthuizen.

Dinsdag 15 maart
Joris Oddens – Een vorstelijk voorland
Reisverslag van de jonge Hoornse regent Gerard 
Hinlopen van Hoorn naar Istanbul. Deze reis speelt 
zich af aan de vooravond van het Rampjaar 1672 
waarin in Hoorn de aanhangers van stadhouder 
Willem III het voor het zeggen kregen. De 
staatsgezinde Hinlopen besloot tot een subtiel 
protest.

April
Nog niet bekend.

De lezingen zullen plaatsvinden in de Bibliotheek 
aan de Wisselstraat. (Dus niet in het Pakhuis 
Theater) Aanvang 20.00 uur. Toegang e 4,00, leden 
van Oud Hoorn en voor 4 oktober Vrienden van 
het Westfries Museum e 2,50.
Reserveren via info@oudhoorn.nl of 0229-273570

terugbrengen van het kunstwerk. 
Aan de St. Jozefstraat komen 42 vrije 
sectorappartementen. 

Zon 11, rijksmonument
Traditioneel sluiten we af met het 
noemen van dit rijksmonument, 
dat al zo lang wacht op restauratie.
Maar het lijkt erop dat de eigenaar 
de werkzaamheden ter hand 
heeft genomen. Prachtig. We zijn 
benieuwd naar het eindresultaat.

OverzicHt lezinGen seizOen 2010-2011
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een indrukwekkende GedenktOcHt

Gabriël de leeuw 
(schuilnaam Keesje Hoogendijk), ex-onderduiker                                                                                                                              

De eerste ontmoeting met de heer Ursem, één van 
de stadsgidsen van Hoorn - ‘zeg maar Huub’, zei hij 
met een brede glimlach – was pal voor de deur van 
mijn voormalig onderduikadres aan het Breed.

Het zou het begin worden van een indrukwekkende 
avond. Een herdenkingstocht naar aanleiding 
van 65-jaar bevrijding, georganiseerd door de 
Vereniging Oud Hoorn.
De groep van ongeveer 80 belangstellenden 
bestond uit jong en oud. Vooral opvallend was de 
aanwezigheid van het grote aantal jonge kinderen 
die deze tocht zou gaan meelopen. We werden 
opgedeeld in kleine groepen en onder leiding van de 
stadsgidsen begon de Vrede en Vrijheidswandeling 
langs de dijk en door de binnenstad van Hoorn. 
Huub, onze groepsgids, begon de tocht met 
nogmaals een bezoek aan mijn onderduikadres aan 
het Breed 6 .
Hij vertelde het verhaal van mijn terugkeer aan 
mijn ‘ouderlijk huis’, een paar jaar geleden. 
De moedige daad van de familie Kaldenbach om mij 
daar, met gevaar voor eigen leven, te verschuilen en 
de eer die ik deze moedige mensen postuum heb 
kunnen bewijzen, in de vorm van een inschrijving 
in het Gouden Boek van Israël. Een prachtig 
handgeschreven certificaat heb ik nog niet zo lang 
geleden aan de nabestaanden mogen overhandigen. 
Onze gids Huub toonde met trots een kopie van 
het certificaat aan de groep. Ook wist hij tot mijn 
verrassing nog enige leuke anekdotes te vertellen uit 
de tijd toen ik daar verbleef. Herinneringen aan de 

kogelflesjes-limonadefabriek, de paardenstallen en 
het Zuiderzee zwembad. Een aangrijpend moment, 
niet alleen voor mijzelf, maar het riep ook bij de 
anderen van de groep zichtbaar emoties op.

We vervolgden onze wandeling langs de prachtige 
monumenten gemaakt door Truus Menger. Vijf 
beelden van handen, die de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog symboliseren. Een vrouw 
legde met eerbied een bloem bij een beeld. De 
wind was koud, maar de hartverwarmende wijze 
waarop Huub de anekdotes en achtergrondverhalen 
vertelde, deed de kou snel vergeten. Hij stond stil 
bij het vliegtuigongeluk boven Hoorn, waarbij de 
neerstortende toestellen vele slachtoffers maakten. 
Maar ook vertelde hij over de redding van het 
kind dat nog levend uit de puinhopen gehaald kon 
worden.
De tocht ging vervolgens langs indrukwekkende 
gedenkplaatsen. Onder andere het “Achterhuis” 
van de moedige onderwijzeressen Aaf Dell en 
Dieuw van Vliet, die vlak onder het oog van de 
Duitsers vele onderduikers, waaronder een achttal 
Joden, huisvestten. Daarbij geholpen door Odile 
Moreels, de directrice van het Stadsziekenhuis. Een 
plaquette aan de gevel van het huis herinnert nog 
aan deze moedige vrouwen.
De fusilladeplaats bij de Grote Kerk herinnert aan 
de wraakactie van de Duitsers, die op deze plek 
5 onschuldige burgers ombrachten. De plek was 
getooid met vele bloemstukken.
Ook stonden we stil bij de indrukwekkende lijst 
met 56 namen die op de gedenksteen aan de muur 
van Statenlogement gebeiteld staan. Onschuldige 
mensen, Joden en niet-Joden, die in de Tweede 
Wereldoorlog door toedoen van de Duitsers zijn 
omgekomen.
De boeiende wandeling eindigde in het Oost-
Indisch Pakhuis, het onderkomen van de Vereniging 
Oud Hoorn, waar een tijdelijke tentoonstelling 
over de Tweede Wereldoorlog te zien was. Het 
was een waardige afsluiting van een voortreffelijk 
voorbereide gedenktocht, welke ons herinnert aan 
het moedige verzet door de inwoners van Hoorn 
tegen de Duitse bezetters.
Zij, die daarbij omgekomen zijn, hebben hun leven 
voor onze vrijheid gegeven. Hun namen zullen 
voor altijd met groot respect bij ons voortleven.

Gids Gerard 

Beemsterboer heet de 

deelnemers welkom.

Tweede van rechts (met 

pet) Huub Ursem.
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een indrukwekkende GedenktOcHt scHilder adriaan vOlkers

nancy vOlten

Hoe dit schilderij dankzij een stofzuiger in de 
familie bleef

Adriaan Volkers werd op 29 februari 1904 in Hoorn 
geboren.  Al snel ontdekte hij dat tekenen zijn 
passie was; het overnemen van de kruidenierszaak 
van zijn ouders was geen optie.  Hij kon zijn 
artistieke ei kwijt toen hij in de leer ging bij een 
zilversmid. Daarnaast kon hij zich verder in de 
tekenkunst bekwamen. In de jaren ’20 fietste hij 
elke week naar Amsterdam om les te krijgen van 
Lizzy Ansingh, een kunstschilderes die tot de 
groep de Amsterdamse Joffers behoorde. Volkers 
schilderde en tekende vooral het Noord-Hollands 
landschap, stillevens en stadsgezichten.

In 1932 trouwde hij met Dirkje Zaal.  Volkers 
kreeg landelijke bekendheid: In 1939 werden 
drie van zijn schilderijen uitgekozen voor een 
expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
En toen: de oorlog. Financiële misère. De broer 
van Volkers’ vrouw Dirkje, Rokus Zaal, had aan de 
Nieuwstraat 1 (waar nu de ijssalon is gevestigd) 
een elektriciteitszaak. Het was in deze moeilijke tijd 
gebruikelijk om elkaar te helpen met het ruilen van 
spullen, en zo werd  het schilderij met de Hoofdtoren 
(geschilderd in 1941) geruild tegen een stofzuiger. 
Het schilderij is vanaf het Baatland geschilderd, 
en geeft een mooi beeld van de Hoofdtoren en 
omgeving in 1941. Ook de synagoge uit 1780 aan 
de Italiaanse Zeedijk, die in 1953 in opdracht van 
de gemeente is gesloopt, is gedeeltelijk zichtbaar 
(tweede pand van rechts). Na de oorlog werkte 
Adriaan Volkers als zilversmid, en gaf hij tekenles. 
Van 1965 tot ongeveer 1980 woonden Volkers en 
zijn vrouw boven de Oosterpoort, waar ze allebei 
een expositieruimte hadden.  Volkers overleed in 
1983. In 1985 wijdde het Westfries Museum een 
overzichtstentoonstelling aan de Hoornse schilder.

Het schilderij met de Hoofdtoren, dat nooit is 
tentoongesteld,  is sinds de oorlog door overerving 
in de familie Zaal gebleven.
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Mei t/m juli 2010

cHrist stOFFelen

Over de afgelopen periode is weer een flink 
aantal nieuwe aanwinsten te vermelden. Voor de 
afwisseling begin ik deze keer met het noemen van 
de schenkingen. Namens de vereniging mag ik de 
gulle gevers van harte bedanken. 
Begin mei verscheen voor de laatste maal het 
fotojaarboek ‘Hoorn oh ja’. De samenstellers hebben 
met deze 19de editie een waardig afscheid verzorgd 
voor de moderne kroniek van Hoorn, waaraan we 
zo gehecht waren geraakt. Maar ja – nu citeer ik 
Hans Rijswijk, tekstschrijver van Hoorn oh ja – 
„niets bestaat om te blijven”. Een hoofdrol in deze 
laatste editie is weggelegd voor de eenhoorn. 
Deze lijkt de laatste jaren nog meer het symbool 
voor onze stad te zijn geworden dan het schild met 
de hoorn, dat hij in ons stadswapen vasthoudt. 
Tijdens het bezoek van onze bestuursleden aan 
Haarlem schonk de Historische Vereniging Haerlem 
ons een tweetal van hun recente uitgaven. Uit 2006 
is het boek ‘De ideale stad’ over Haarlem en het 
veranderende stadsbeeld. 10 Gouden Regels vormen 
het handvest voor behoud, sloop en nieuwbouw in 
de historische stad, die evengoed Hoorn kan heten. 
In 2007 verscheen ‘meer dan steen…’, een prachtig 
boek over de vele Haarlemse kerken en andere 
gebedshuizen, vroeger en nu.
De heer Hans den Haan schonk ons een exemplaar 
van zijn uitgave uit 1985 van ‘Het Lof der Zee-vaert’ 
van Joost van den Vondel. Hierin geeft Den Haan 
naast de oorspronkelijke tekst een vertaling in 

modern Nederlands van het werk van Vondel uit 
1623. Hij verluchtigde en verduidelijkte het geheel 
met vele fraaie illustraties. Een heldere inleiding, 
duidelijk commentaar en verklaringen op onderdelen 
maken deze uitgave toegankelijk voor iedereen, die 
geïnteresseerd is in onze 17de-eeuwse geschiedenis 
en literatuur. Het wordt perfect duidelijk wat 
Vondel met het schrijven van dit 478 regels tellend 
gedicht heeft beoogd. Hij neemt stelling tegen de 
in zijn tijd gebruikelijke agressieve werkwijze en 
uitbuiting door de Hollanders in het verre Oost-
Indië. Met ‘Het Lof der Zee-vaert’ pleit Vondel voor 
vreedzame en integere handelsbetrekkingen tussen 
de volkeren. Hij verwerpt hiermee de handelswijze 
van Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen 
en spreekt zijn waardering uit voor die van diens 
voorganger Laurens Reael. Aan hem heeft Vondel 
dit gedicht opgedragen. 
De heer Ph. Visser uit Enschede schonk ons een 
exemplaar van de historische roman ‘Heert mijn zoon, 
waar ben je?’ van Cor Bruijn. Dit verhaal speelt zich 
voor een deel af in Hoorn en verhaalt van de roerige 
tijden in het Holland aan het eind van de 15de eeuw. 
De heer Visser is een zoon van wijlen Piet Visser, 
smid aan het Achterom. Hij schonk ons ook een 
alleraardigst schilderijtje op een houten paneeltje 
- waarschijnlijk het deksel van een sigarenkistje 
- van een deel van de Binnenhaven met zicht op 
de Veermanskade en de Hoofdtoren. Het is in 
1925 geschilderd door kaashandelaar Jacob Baart, 
Kerksteeg 12 te Hoorn. Deze hobbyschilder gaf bij 
aankoop van kaas aan zijn klanten bonnen, die zij 
voor een van zijn schilderijen konden inwisselen. 
Hoe meer bonnen, des te groter het schilderij.
Van de heer P. van Diepen uit Breda ontvingen 
wij een aantal leuke en interessante boeken. Ik 
noem er enkele van. Uit de Heemschut Serie 
het boekje ‘Amsterdamsche gevelsteenen’ door H.W. 
Alings uit 1943 en uit 1946 de vijfde druk van 
‘De historische schoonheid van Hoorn’ door J.C. 
Kerkmeijer. Verder o.a. ook het boek ‘De Veenhoop’ 
uit 1975, een historisch-geografisch onderzoek 
naar het verdwijnen van het veendek in een deel 
van West-Friesland, door Dr. G.J. Borger. Uit dit 
boek is de afbeelding van de overtoom bij het Sint 
Pietershof te Hoorn. Hierop kunt u duidelijk de 
‘raddraaier’ aan het werk zien. 
Vervolgens vermeld ik een aantal van de nieuwe 
aankopen in deze periode. Als eerste noem ik 
twee belangrijke bronnenpublicaties van de hand 
van de bekende historicus Robert J. Fruin (1823-
1899). De lange titels heb ik iets ingekort. In 1866 
verscheen: ‘Informacie up den staet van de steden ende 

Schildering op deksel 

sigarendoosje
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dorpen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jaere 
1514’. Tien jaar later verscheen: ‘Enqueste upt stuck 
van den schiltaelen over de landen van Hollant ende 
Vrieslant. Gedaen in den jaere 1494’. Fruin verzorgde 
de samenstelling, inleiding en annotatie van deze 
boekwerken vol interessante gegevens. De toestand 
van de steden en dorpen wordt hier uitgedrukt 
in schiltaele, het getal van schilden - een gouden 
munt - waarop een belastbaar vermogen wordt 
geschat. De Enqueste beschrijft de toestand in 1494 
en de daaruit voortvloeiende nieuwe hoogtes van 
de af te dragen belastingen. De Informacie, waarin 
de beschrijving van de toestand van de steden en 
dorpen een stuk uitvoeriger is dan in de Enqueste, 
doet dit voor 1514. In 1973 verscheen het boekje 
‘Van Blauwe Reiger tot Ooievaar - De historie van 
Zwaag’, geschreven door J. Schipper. Dit is een heel 
informatief werkje, waarin de geschiedenis van 
Zwaag en omgeving wordt beschreven. 
De waterlopen en waterhuishouding, de verkaveling 
en de indeling van het gebied in bannen worden 
uitvoerig besproken. We lezen over het stads- of 
stederecht dat Zwaag in 1406 verkreeg, maar ook 
weer geleidelijk verloor, doordat het steeds meer 
onder de invloed van rivaal Hoorn kwam. Vormde 
Zwaag met Hoog- en Laagzwaagdijk vanaf 1812 
nog één gemeente, vanaf 1867 stond Zwaag er 
weer alleen voor totdat het in 1979 in de gemeente 
Hoorn werd opgenomen. In dit boekje komen o.a. 
ook de economische en kerkelijke geschiedenis van 
Zwaag ruim aan de orde.
In 2007 vormden 35 eenhoorns een feestelijke 
kunstroute door de binnenstad en het havengebied 
van Hoorn. Deze eenhoorns zijn samengebracht 
in de uitgave ‘1hoorn ART Kunstboek’. Naast een 

paginagrote foto van elke eenhoorn bevat het boek 
bij bijna elk kunstwerk nog een begeleidende tekst 
en een kleine portretfoto van de kunstenaar.
De Engelsman Laurence Irving maakte in 1927 
met het zeilschip Pamela Mary een zomercruise 
door Nederland. Het logboek van deze tocht 
en zijn ervaringen in de door hem bezochte 
plaatsen verwerkte hij tot het boek ‘Windmills and 
Waterways’, dat nog in hetzelfde jaar verscheen. 
Irving illustreerde zijn boek met door hem zelf 
tijdens zijn reis gemaakte pentekeningen. Hierbij 
ziet u zijn tekening van de Kaasmarkt in Hoorn. 
De Engelsman heeft het standbeeld van Jan 
Pieterszoon Coen getekend zonder hoofd! 
Toeval of opzet? Tot zover het laatste nieuws 
over ons documentatiecentrum. Voor vragen, 
opmerkingen en schenkingen kunt u mij bereiken 
op telefoonnummer 0229-235227. 
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vOndsten Op de lOcatie vOGelpOel

cHristiaan scHrickx1

Eind mei en begin juni van 2010 heeft Archeologie 
Hoorn in opdracht van IntermarisHoeksteen een 
opgraving uitgevoerd op de locatie Vogelpoel aan 
de Westerdijk in het centrum van Hoorn. 
De aanleiding voor dit onderzoek was de sloop 
van de panden van de voormalige steenhouwerij 
Vogelpoel en de geplande nieuwbouw op deze 
locatie door IntermarisHoeksteen. Bij de opgraving 
zijn sporen van de Westerdijk, een laat 16e-eeuws 
huis en bebouwing uit de 18e en 19e eeuw 
teruggevonden. De uitwerking van alle vondsten is 
nog in volle gang zodat hier slechts de voorlopige 
resultaten gepresenteerd kunnen worden.

De Westerdijk
De geschiedenis van de locatie Vogelpoel gaat veel 
verder terug in de tijd dan verwacht zou worden op 
basis van de nu aanwezige bebouwing. De huidige 
panden aan de Westerdijk dateren uit de 19e en 

20e eeuw. Oudere huizen zijn niet aanwezig. Uit 
historisch kaartmateriaal valt op te maken dat 
al vanaf de 16e eeuw huizen op de Westerdijk 
stonden. De oudste fase van de Westerdijk ligt 
onder deze bebouwing en niet onder het huidige 
voetpad langs het Hoornse Hop. In de eerste helft 
van de 17e eeuw is een brede strook land buiten 
de Westerdijk aangeplempt en dit vormt nu de 
‘wandelboulevard’ langs het water. Sporen van de 
dijk en de huizen liggen dus onder de huidige 
bebouwing aan de Westerdijk
De Westerdijk maakt deel uit van de 126 km 
lange Westfriese Omringdijk. De aanleg van 
deze Omringdijk wordt geplaatst rondom 1250, 
maar sommige gedeeltes van de dijk zijn latere 

inlaagdijken. Hiertoe behoort ook de Westerdijk. 
Het precieze moment van aanleg van deze dijk is 
uit historische bronnen niet bekend. Uit enkele 

archiefstukken kan worden afgeleid dat dit 
omstreeks 1380/1390 moet hebben plaatsgevonden. 
Bij de grote stormvloed van 1375 was veel voorland 
verloren gegaan. De oude dijk die vanaf het West 
in een min of meer rechte lijn naar Schardam liep, 
moest worden opgegeven omdat het gevaar voor 
dijkdoorbraken te groot werd. De inwoners van 
Hoorn zagen zich genoodzaakt een nieuwe dijk 
dichtbij de bebouwing van de stad aan te leggen: 
de Westerdijk. 
Al eerder konden de archeologen van Hoorn een 
doorsnede door deze dijk aanleggen, namelijk op 
de locatie van de oude schouwburg Het Park in 
2005. De opgraving op het terrein Vogelpoel bood 
opnieuw de kans de opbouw en loop van de dijk 
te bestuderen. 
De oudste fase van de dijk bestaat uit zeer compacte 
veen- of turfplaggen. De kern van de dijk was zo 
hard dat het nauwelijks lukte om met twee man 
handmatig een grondboor erdoorheen te zetten. De 
top van de dijk lag ongeveer een meter boven NAP 
en de onderkant drie meter onder NAP. Dit houdt 
in dat de dijk die eind 14de eeuw is opgeworpen 
minimaal vier meter hoog was. Rekening houdend 
met inklink van de bodem, zal dit zeker nog meer 
zijn geweest. De dijk is een aantal malen verder 
opgehoogd met veenplaggen en klei, maar helaas 
was het door het ontbreken van vondstmateriaal 
in de dijk niet mogelijk de ouderdom van de 
verschillende ophogingslagen precies te bepalen.

De kleinschalige 

bebouwing is 

eeuwenlang 

kenmerkend voor de 

Westerdijk geweest. 

In de verte het nu nog 

onbebouwde terrein van 

Vogelpoel (in mei 2010)

De bodemopbouw op de locatie Vogelpoel. Aan de 

rechterkant bevindt zich de rooilijn van de Westerdijk. 

De oudste fase van de dijk bestaat uit compact 

veen. Daaroverheen zijn diverse ophogingslagen van 

veenplaggen en klei opgeworpen
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vOndsten Op de lOcatie vOGelpOel

De oudste huizen op de dijk
In de 16e eeuw werd de Westerdijk aan de landzijde 
uitgebreid. Dit gebeurde op de locaties waar huizen 
op de dijk werden gebouwd. Geleidelijk werd 
op deze wijze de volledige Westerdijk binnen 
de stad Hoorn landinwaarts verbreed. Op de 
locatie Vogelpoel heeft deze uitbreiding omstreeks 
1570/1580 plaatsgevonden. Deze datering blijkt 
uit het vondstmateriaal uit de ophogingslagen. 
De fraaiste vondst is een grote zilveren munt (1 
½ mark) met een gewicht van 12 gram en een 
diameter van 37 mm. Op de voorzijde staat het 
Zweedse wapen met rondom de tekst ERICUS 
XIIII D G SVEGOVA Q RX. Op de keerzijde is een 
stadsgezicht afgebeeld met de tekst DEUS DAT CUI 
VULT 1562. Hieruit valt op te maken dat de munt 
onder Erik XIV (1533-1577) in 1562 in Zweden is 
geslagen. Erik XIV was koning van Zweden in de 
relatief korte periode van 1560 tot en met 1568. 
Gedurende deze jaren was hij voortdurend in 
oorlog met andere vorsten. Vanwege zijn autoritaire 
bewind en vermeende krankzinnigheid groeide de 
weerstand tegen hem. Hij werd afgezet door zijn 
stiefbroer en sleet de laatste jaren van zijn leven in 

de gevangenis, waar hij door vergiftiging overleed. 
De tekst “deus dat cui vult” betekent “God geeft 
aan wie hij wil” en was het motto van de koningen 
van Zweden.

Vlak voor de bouw van het eerste huis op de locatie 
zijn op het terrein misbaksels van dakpannen en 
bakstenen gestort. Het betreft het afval van een 
dakpan- en baksteenoven. Misbaksels van potten 
waren niet tussen dit afval aanwezig. Waar dit 
materiaal vandaan komt, is niet bekend. Zeker is 
dat in de 16e eeuw diverse pottenbakkerijen in 
Hoorn waren gevestigd, met name aan de Italiaanse 
Zeedijk. Mogelijk zijn daar ook dakpannen en 
bakstenen gemaakt en is het afval afkomstig van 
een mislukte ovenbrand.

Omstreeks 1580/1590 werd het eerste huis op 
de locatie (perceel Westerdijk 11-13) gebouwd. 
Van dit huis zijn enkele muren en een schouw 
teruggevonden. De gevel aan de straatkant kon niet 
worden blootgelegd. Het huis was ongeveer 5 meter 
breed en 9 meter diep en was verdeeld in een voor- 
en achterkamer. Alle muren waren eenvoudig op 
staal – dat wil zeggen zonder fundering met palen 
– op de bodem gebouwd. De schouw was zwaarder 
gefundeerd dan de andere muren omdat deze de 
stenen schoorsteen moest dragen. Desondanks is de 
schouw gedurende het bestaan van het huis zwaar 
verzakt. De zuidmuur van het huis was eveneens 
sterk verzakt en is op zeker moment vervangen 
door een nieuwe muur. Ergens begin 19e eeuw is 
het huis, vermoedelijk vanwege bouwvalligheid, 
afgebroken. Het terrein is daarna opgehoogd en 
afgevlakt, waardoor de resten van het huis goed in 
de bodem bewaard zijn gebleven.
Gebruiksafval van de bewoners van het huis is 
nauwelijks gevonden. Achter het huis was geen 
beerput aanwezig. Mogelijk maakten de bewoners 
al in de 17e eeuw gebruik van het tonnensysteem, 

Voor- en keerzijde van de zilveren munt van Erik XIV uit 

1562

De bakstenen noordmuur van het huis

Het huis was door 

middel van een 

tussenmuur verdeeld 

in een voor- en 

achterkamer. Tegen deze 

muur was een schouw 

aanwezig (op de foto 

aan de rechterkant)
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waarbij de fecaliën werden opgevangen in een ton 
die regelmatig werd opgehaald om elders te worden 
geleegd. De meer welgestelde inwoners van de stad 
maakten gebruik van beerputten. Op het erf achter 
het huis is ook een waterput aangetroffen. Dit kan 
komen doordat in later tijd een grote waterkelder is 
aangelegd die oudere sporen heeft verstoord. 
Het kan echter ook zo zijn dat het huis niet was 
voorzien van een waterput en dat de inwoners 
water bij een gemeenschappelijke pomp in de 

stad moesten halen. Een dergelijke pomp stond 
bijvoorbeeld op het Breed nadat het water door deze 
straat in 1741 was overkluisd. De armere inwoners 
van de stad die niet over een eigen voorziening 
voor schoon water beschikten, maakten hiervan 
gebruik.
Dat de bewoners van het eenvoudige huis aan 
de Westerdijk ondanks het ontbreken van beer- 
en waterputten niet in bittere armoede leefden, 
getuigen de vondsten die in en rondom het huis 
zijn gedaan. In het huis is bijvoorbeeld een mooi 
bewerkt benen mesje aangetroffen, waarvan wordt 
gedacht dat het diende om veren waaiers te krullen. 
Verder zijn veel metalen voorwerpen gevonden, 
waaronder munten en speelpenningen. Opvallend 
is verder dat in de 18e-eeuwse vondstlagen diverse 
scherven van 17e-eeuwse Italiaans en Portugees 
aardewerk zijn aangetroffen. In de 17e eeuw waren 
dit luxeproducten die alleen voorbehouden waren 
aan de rijke handelaars en welgestelde inwoners 
van de stad. In de 18e eeuw daalde het gebruik 
van deze voorwerpen vaak af op de sociale ladder. 
De minder welgestelden konden zich deze ‘antieke’ 
voorwerpen nu wel veroorloven.

Een leeg erf opnieuw bebouwd
Opmerkelijk is dat geen sporen van belendende 
huizen uit de late 16e of 17e eeuw zijn 
teruggevonden. De buurpercelen maken een 
erg ‘lege’ indruk. Mogelijk geven de 17e-eeuwse 

stadsplattegronden van Velius en Blaeu, waarop 
een aaneengesloten bebouwing op de Westerdijk 
is te zien, een te rooskleurig beeld van de situatie.
Na afbraak van het laat 16e-eeuwse huis bleef het 
terrein een tijd lang braak liggen. Op de oudste 
kadastrale kaart van 1823 is de hele hoek van de 
Westerdijk en Gortsteeg een leeg gebied. 
Op deze kaart staat wel een huis weergegeven 
op het perceel Westerdijk 15. De fundamenten 

van dit pand zijn bij de opgraving blootgelegd en 
dateren vermoedelijk uit de late 18e of begin van 
de 19e eeuw. Op perceel Westerdijk 11-13 werd 
ergens halverwege de 19e eeuw een nieuw pand 
gebouwd. Ook van dit pand zijn de sporen bij 
de opgraving teruggevonden. Het was een heel 
eenvoudig éénlaags gebouw met schilddak dat uit 
twee aparte woningen bestond. Achter het pand lag 
een grote waterkelder met twee bakken; voor iedere 
woning één bak. In 1951 was het pand nog steeds 
op het wisseltonnenstelsel aangesloten. In 1955 

Op de kaart van Paulus 

Utenwael uit 1596 

staan verspreid op 

de Westerdijk enkele 

huizen. De fundamenten 

van een van de huizen 

binnen de rode cirkel 

zijn bij de opgraving 

teruggevonden

Benen mesje uit de 17de 

eeuw

Speelpenning gemaakt in 

Neurenberg (Dl) in de 

periode 1670-1727 met op de voorzijde een buste van 

Lodewijk XIV en de tekst LUDOVICUS MAGNUS REX en 

op de keerzijde het Franse wapen met de naam van de 

maker van de penning JOHANN WEIDINGER en de tekst 

RECH PF (rechenpfennig)

Een van de vele gevonden duiten: een Frisia uit 1617

Fundamenten van het 19de-eeuwse pand op perceel 

Westerdijk 11-13
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1  Christiaan Schrickx is archeoloog bij de gemeente Hoorn

werd het onbewoonbaar verklaard, waarna het in 
1958 werd gesloopt.

Vogelpoel
In het pand Westerdijk 17 richtte Leo Vogelpoel 
in 1911 op 28-jarige leeftijd een ambachtelijke 
steenhouwerij op. In 1915 liet hij hier een nieuw 
pand met bergplaats en bovenwoning plaatsen. 
Het bedrijf breidde zich vervolgens uit met het 
buurperceel nr. 15. Het oude pand op dit perceel 
liet Vogelpoel afbreken en in 1925 realiseerde hij 
hier een nieuw pand met garage. Het natuursteen 
dat per spoor naar Hoorn werd gebracht, kwam 
hier met een kleine vrachtauto het pand binnen. 
In later tijd vond het volledige vervoer vanaf de 
steengroeves via transportbedrijven plaats. 
Theo Vogelpoel zette het bedrijf na het overlijden 
van Leo Vogelpoel in 1952 voort. De steenhouwerij 

breidde zich onder zijn leiding verder uit. Hij liet het 
pand op perceel 11-13 in 1958 afbreken en plaatste 
hier een hijsinstallatie, die veel inwoners van Hoorn 
zich nog wel zullen herinneren. Steenhouwerij 
Vogelpoel maakte grafstenen, altaren, trappen, 
dorpels, neuten en vloeren. Incidenteel waren er 
bijzondere opdrachten, zoals het monument voor 

de gevallenen in de Nieuwsteeg, kruiswegstaties, 
natuursteenwerk aan het raadhuis van Medemblik, 
het Oorlogsmonument Medemblik en een 

monument in opdracht van sjeik Abu Dhabi in 
Koeweit.
In 1998 werd het bedrijf na het overlijden van Theo 
Vogelpoel opgeheven. IntermarisHoeksteen heeft 
het terrein van de erven gekocht en realiseert over 
enige tijd op de locatie acht huurappartementen.

Met dank aan Marijke en Helen Vogelpoel voor het 
ter beschikking stellen van de laatste twee foto's in 
dit artikel.
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Westerdijk 11-13, 15 en 17 in 1958 (bron: WFA). Geheel 

links het 19de-eeuwse pand waarvan de fundamenten 

zijn teruggevonden. Het pand bestond uit twee aparte 

woningen

Rondom de muren van de 19de-eeuwse panden zijn 

diverse vondsten gedaan, waaronder een metalen 

plaatje met de tekst: MESSCHAERT & ZOON HOORN 

MATERIALEN & GEREEDSCHAPPEN. Het is een firmaplaatje 

van de ijzerhandel van Pieter Messchaert aan het Breed 

in Hoorn. Hij was de vader van de beroemde zanger 

Johannes Martinus Messchaert

De Westerdijk omstreeks 

1925 met links de 

panden nr. 15 en 17 

waarin het bedrijf van 

Vogelpoel was gevestigd

Theo Vogelpoel showt 

een van zijn opdrachten
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Op de bovenste foto ziet u het 
gebouw, dat in 1901 voor het 
Rijkslandbouwproefstation 
gebouwd werd. Dit instituut 
was eerst gehuisvest in 
het pand op de hoek van 
het Breed en de Dubbele 
Buurt. Erachter ligt een 
proefboerderij met stallen en 
een woonhuis. Op de foto zijn 
nog niet alle gebouwen af. In 

het proefstation werd druk 
gewerkt aan het verbeteren 
van de kwaliteit en de 
opbrengst van de landbouw- en 
zuivelproducten. Eind zestiger 
jaren is dit instituut verplaatst 
naar Lelystad. Rechts ziet 
u tussen de bomenrij en het 
gebouw een boerderij staan. 
Die lag aan de Berkhouterweg.
De Provinciale Weg was toen 

nog lang niet aangelegd. In die 
boerderij was café 't Paardebit 
te vinden. Dit café lag dus op 
de hoek van de Berkhouterweg 
en het Keern. Van autoverkeer 
was nauwelijks sprake; het was 
een landelijk gebied! De foto 
onder is even meer naar rechts 
genomen zodat de zijgevel van 
het voormalige proefstation te 
herkennen is

2 000990 053794

HOe HOOrn veranderde
Femke uiterwijk  
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