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Interesse geschiedenis een hype?

Oud–hoogleraar en oud–NIOD–directeur Hans Blom oor–
deelde onlangs tijdens een symposium dat de toegenomen 
belangstelling voor geschiedenis vluchtig is en trekken van 
een hype vertoont. Herdenkingen zijn uitgegroeid tot massa–
evenementen. Blom twijfelt aan de motieven waarop we 
in ons land met geschiedenis bezig zijn en vermoedt dat 
het te maken heeft met "onbehagen en een verlangen naar 
geborgenheid, naar iets wat men kennelijk in het verleden 
vindt." De door de PVV aangezwengelde discussie over de 
identiteit van Nederland getuigt, aldus de oud–hoogleraar, 
evenmin van historisch besef, het werkelijk willen weten 
hoe het vroeger was. De PVV is namelijk op zoek naar het 
onveranderbare en onveranderlijke. Maar "Nederland is altijd 
veranderlijk en pluriform geweest." Twee uitzonderingen ziet 
Blom op de toegenomen populariteit: onderwijs en politiek. 
In het onderwijs legt het vak geschiedenis het steeds meer af, 
en afgezien van de canon en het nationaal historisch museum 
geeft de politiek weinig blijk van historisch besef. 
Hoe zou, denk je dan, Blom de aandacht voor de vijfhonderd 
jaar geleden in Hoorn geboren Junius interpreteren? Twee 
lijnen uit zijn betoog raken elkaar namelijk: onze identiteit 
en de massaliteit van de herdenking. Klopt het dat de 
recente belangstelling voor geschiedenis de trekken van een 
hype vertoont? We zijn als vereniging bezig met een boek 
over Hoorn in de 19e eeuw. Niet de eeuw waarin hypes 
werden nagejaagd. Maar wie het verslag van de 300–jarige 
herdenking in 1873 van de Slag op de Zuiderzee leest, komt 
onder de indruk van de grote belangstelling die er is voor dat 
stukje Hoornse geschiedenis. Een optocht met 71 groepen, 
personages en taferelen, compleet met kanongebulder. Het 
verleden werd tot in detail nagespeeld. Grandioos moet het 
zijn geweest. En trots dat we in Hoorn waren. Het zoeken 
naar identiteit is niet van gisteren of vandaag. Ook de opdracht 
die 'onze' Junius kreeg, laten we hem maar gewoon Hoorn 
toe–eigenen, had met de behoefte aan een eigen identiteit 
te maken. De Staten van Holland en West–Friesland gaven 
de grote geleerde uit de humanistische tijd opdracht om de 
wortels van de jonge republiek te onderzoeken en op schrift 
te stellen. De Batavia was daarvan de uitkomst. Helaas voor 
belangstellenden nadien, in het Latijn geschreven en daardoor 
beperkt toegankelijk. Eeuwen later komt eindelijk de vertaling 
uit, die komende zomer in Hoorn wordt gepresenteerd. 

Ook met het bewaren van de identiteit hebben de inspanningen 
te maken tot behoud van de Engelbewaarderskerk. Ik schreef 
er in het decembernummer over. Inmiddels kan ik melden 
dat er een agendacommissie is ingesteld die de discussie 

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

Gesloten van 4 april t/m 8 september

Tot 4 april geopend:

dinsdag t/m vrijdag, 11.00 tot 17.00 uur

zaterdag en zondag, 13.00 tot 17.00 uur

Westfries Archief 

Blauwe Berg 5c, Hoorn, 0229 – 282 500

Studiezaal open:

dinsdag t/m vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur

Avondopenstelling: elke 2e en 4e donderdag 

van de maand van 18.30 tot 21.30 uur.

Museum v.d. twintigste eeuw 

Maquette Hoorn anno 1650 in restauratie

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: 10.00 tot 16.00 uur

zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur

in het Platform Religieus Erfgoed moet gaan voorbereiden. 
Oud Hoorn is in de agendacommissie vertegenwoordigd. 
De insteek van Oud Hoorn zal een pleidooi zijn voor het 
gezamenlijk opstellen van een kerkenvisie. Gezamenlijk in 
de zin van: kerken, gemeente, en andere betrokken partijen. 
Voorkomen moet worden dat voor elke kerk die buiten 
gebruik raakt eenzelfde oplossing wordt gekozen. Wellicht 
dat we met elkaar naar de meest optimale toepassing van elk 
gebouw kunnen zoeken, met respect voor de oude functie. Al 
zal menigeen daarbij misschien over de eigen schaduw heen 
moeten springen.  
 
Egbert Ottens
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Bij de voorplaat

Op de voorpagina ziet u een gedeelte van een 
gouache afgebeeld voorstellende een gezicht 
op Hoorn vanaf de Schellinkhouterdijk. 
Caspar van Wittel maakte deze gouache in 
1712. U ziet alleen het rechtergedeelte van de 
gouache. De dijk met enkele passanten en een 
koets en één van de twee molens. 
In de verte ligt Hoorn. In het artikel schrijft 
Brozius, dat Van Wittel alle gebouwen groter 
heeft afgebeeld dan ze in werkelijkheid waren. 
Zo zien we links de Grote– of St. Cyriacuskerk 
en meer naar rechts een iets te groot 
uitgevallen Noorderkerk. Ik raad u aan met 
een vergrootglas de plaat te bekijken en het 
commentaar van John Brozius in de tweede 
kolom van pag. 23 erbij te lezen. Dat is leuk 
en verhelderend.       

I N  d I T  N U M M E r
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nieuwjaarstOespraak

egbert Ottens

Een bijzonder welkom aan de beide leden van 
het college die hier aanwezig zijn, de wethouders 
Westenberg en Louwman en aan mevrouw Van der 
Zel en de beide zonen van Giel van der Zel.

2010 Zou een tussenjaar worden. Maar toch is er 
veel gebeurd. 
Fantastisch de Hollandprijs voor de website van 
Oud Hoorn. Proficiat voor de werkgroep onder 
leiding van Jan Floris. Zo langzamerhand zal het 
de meest bekroonde website van historische ver-
enigingen van het land zijn. Terecht. Veel informa-
tie, toegankelijk en ongekende bezoekersaantallen: 
240.000 in 2010 tegen 190.000 een jaar eerder. 
Weer een kwart meer. We kregen felicitaties van 
onder andere het college. En een prachtig bloem-
stuk. Ondanks de kritische noten die we als vereni-
ging soms plaatsen, wordt ons werk gewaardeerd. 
Niet alleen de website, ook het Kwartaalblad ziet er 
goed uit. De redactie hoeft niet altijd zelf op zoek, 
steeds vaker worden interessante artikelen aange-
boden. Ook foto's, boeken en ander waardevols 
verwierven we het afgelopen jaar. De vereniging 
staat er goed voor; de collectie groeit gestaag.  

Verheugend was in 2010 het collegebesluit om de 
Engelbewaarderskerk alsnog de status van gemeen-
telijk monument toe te kennen. Pastor Gerard 
Weel schreef vanuit zijn hart een boeiend artikel 
over kerk en parochie voor het Kwartaalblad. Die 
methode is succesvol. Eerder nam Leo Hoogeveen 
de pen ter hand over de sterflats en een paar maan-
den later prijkten die op de gemeentelijke monu-
mentenlijst. We weten nu hoe het werkt…!
De monumentenprijs 2010 werd toegekend voor 
de restauratie van de tuinderswoning Dorpsstraat 
5, in Zwaag. We vroegen aandacht voor het behoud 

van het karakter van de linten. Het gemeentelijk 
beeldkwaliteitsplan lijkt soms onvindbaar. Het 
moet boven tafel voordat het historische beeld 
volledig is aangetast. Daarnaast vragen de ontwik-
kelingen rond de begraafplaats aan het Keern, de 
'Poort van Hoorn', aandacht.
Ook landelijk moeten we alert blijven. Staatssecretaris 
Zijlstra wil in het kader van de deregulering, onder-
houdswerkzaamheden aan monumenten die niet 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, vergunnings-
vrij maken. Oude, authentieke materialen mogen 
worden vervangen door nieuwe. Als het er maar 
op lijkt. Anton Pieck gaat zo voor authentiek. Hoe 
bedenk je het? Waarom niet het adagium van de 
monumentenzorg gevolgd: behoud van historisch 
materiaal gaat vóór toepassing van nieuw.

De samenwerking met erfgoedinstellingen in Hoorn 
is positief en constructief.  We ontmoeten elkaar 
geregeld in het HIP, het Historisch Informatie Punt. 
De lezingen worden op elkaar afgestemd en vin-
den op één plek plaats. De gebruiksmogelijkheid 
van de bibliotheekzaal wordt dit jaar geëvalueerd. 
Ook de band met de afdelingen Archeologie en 
Monumentenzorg van het Bureau Erfgoed van de 
gemeente is goed. De medewerkers vertellen graag 
over hun werk in ons Kwartaalblad. 
Het Museum van de 20e eeuw verhuist dit jaar naar 
het Oostereiland. Dat betekent dat de maquette 
Hoorn 1650, die volgens Hans Stuifbergen door 
vele honderdduizenden is bekeken, daar weg moet. 
We hebben, en zijn er trots op, een ander onder-
komen gevonden. In het Westfries Museum. Een 
betere plek is nauwelijks denkbaar. Het museum 
gaat zich toespitsen op de Gouden Eeuw. De 
maquette vormt daarin een essentieel element. De 
start voor een rondgang door het museum of een 
stadswandeling. Tijdelijk – het Westfries Museum 
sluit een aantal maanden wegens een ingrijpende 
verbouwing – wordt  de maquette elders onderge-
bracht en gerestaureerd.  Uit het legaat Groefsema 
zullen we tevens een nieuwe audio–visuele presen-
tatie realiseren, met toepassing van de modernste 
technieken. 

2011 Is volgens de Europese Unie het jaar van 
de vrijwilliger. Bij Oud Hoorn is elk jaar het jaar 
van de vrijwilliger. Zonder hen, u, kunnen we 
ons werk niet doen. Met de EU achter mij neem 
ik met nog meer respect mijn hoed af voor onze 
meer dan honderd vrijwilligers. Eigenlijk zou ik 
al hun namen moeten noemen. Maar dat vraagt 
teveel tijd. De gidsen, de mensen van het beheer 

Nieuwjaarstoespraak 

door voorzitter Egbert 

Ottens
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en de winkel, die ook alles weer voortreffelijk 
regelden rond deze bijeenkomst, degenen die de 
administraties verzorgen, de bezorgers, de leden 
van de verschillende werkgroepen, de redactiecom-
missie, de mensen van de website, degenen die de 
zomerse wandelingen en de lezingen organiseren, 
de documentalisten, onze bibliothecaris, excuus als 
ik iemand vergat, u allen staat altijd weer klaar om 
zich belangeloos in te zetten voor het doel van onze 
vereniging: het bewaren van het erfgoed in onze 
mooie stad. Hulde en dank. 
Voor één groep maak ik met uw permissie een 
keer een uitzondering. Dat zijn mijn medebe-
stuursleden. We gaan zo gemakkelijk aan hen 
voorbij. Zij verzetten bergen werk. De contacten 
met het onderwijs konden onder leiding van Eddy 
Boom uitgroeien. Coen Droog is een uitnemend en 
empathisch bestuurslid,  contactpersoon naar onze 
vrijwilligers. Complimenten kregen we, dus Coen, 
voor de nota over het vrijwilligersbeleid die ook op 
de website staat. Jan Floris heb ik al genoemd, als 
trekker van de werkgroep die verantwoordelijk is 
voor de automatisering en de website. Hieke Stapel, 
met haar grote kennis van de historie van Hoorn, 
vertegenwoordigt in het bestuur het gidsengilde, 
dat ook afgelopen jaar weer talloze wandelingen 
organiseerde. Jaap Bronkhorst beheerde op uitne-
mende wijze onze eigen monumenten. En met Piet 
van Iersel hebben we een penningmeester in huis 
van uitzonderlijke klasse. Uiterst consciëntieus, 
met grote kennis van zaken, vasthoudend! Vraag 
het de gemeente. Als laatste Rita Lodde, een dui-
zendpoot, overal inzetbaar, met een werklust en 
een netwerk zoals ik zelden heb gezien. Dank voor 
jullie inzet!

2011 Is het Junius–jaar. In een woning ter hoogte 
van wat nu Kerkstraat nummer 9 is, de stof-
feerderij, eerder videotheek, moet op 1 juli 1511 
Hadrianus Junius geboren zijn. Adriaan de Jonge. 
Velius schrijft met bewondering over hem. Lipsius 
noemde hem de grootste wetenschapper van de 
lage landen na Erasmus, wiens Lof der zotheid dit 
jaar ook 500 jaar oud is. Op 1 juli zal de Batavia 
van Junius, waartoe de Staten van Holland opdracht 
gaven, door Nico de Glas uit het Latijn vertaald, in 
de Parkschouwburg aan de erven van de Staten, de 
commissarissen van de koningin van Noord– en 
Zuid–Holland worden overhandigd. In de Batavia 
heeft Junius als eerste de geschiedenis van de jonge 
republiek geschreven. Ook de vroegste geschiede-
nis van onze oudste steden wordt uit de doeken 
gedaan. Tegelijk komt de biografie van Junius uit, 

geschreven door de uit Hoorn afkomstige dr. Dirk 
van Miert, die als neo–latinist grote kennis van 
Junius en diens humanistische gedachtegoed heeft. 
2011 is ook het Albert de Graafjaar. Deze dag is 
zelfs uitgeroepen tot de Albert de Graafdag. Want 
Albert bereikte dit weekend de respectabele leeftijd 
van 80 jaar. De leeftijd van de zeer sterken. Dat 
mag blijken uit zijn actieve dagelijkse bezigheden. 
Albert fietst regelmatig met post rond, onderhoudt 
de tuin in het Westfries Museum en is vaak tijdens 
koffietijd in ons verenigingsgebouw te vinden, 
waar hij altijd wel iets bijzonders te vertellen heeft. 
Albert is al erelid. Hoger kan niet bij Oud Hoorn. 
Hij heeft zijn sporen verdiend, schreef tal van arti-
kelen, was bestuurslid, en … hij is dit jaar ook nog 
eens een halve eeuw lid van onze vereniging. Als 
geboren Enkhuizer werd hij niet zo maar toegela-
ten. Hij werd geballoteerd en dankzij de connecties 
van zijn hospita geaccepteerd. Om definitief als lid 
van de vereniging toegelaten te worden moest hij 
wel naar een speciale kapper. 

Vandaag, op de nieuwjaarsreceptie, openen we de 
tweede tentoonstelling uit de rijke verzameling van 
Giel van der Zel. Weer een boeiende expositie, zelfs 
voor de kenners van onze stad. Van der Zel 1 heeft 
maanden in de foyer van het stadhuis gehangen. 

Ook daar genoten velen ervan. En er is nog veel 
meer om te laten zien. Ons vaste trio, Trudy de 
Rooij, Marit Veerman en Femke Uiterwijk, drie 
leden die hun hart aan Hoorn en de vereniging 
hebben verpand, tekent ook voor deze tentoonstel-
ling. Complimenten en hartelijk dank daar voor. En 
bloemen. Jullie hebben er weer veel tijd in zitten. 
Maar aangename tijd heb ik begrepen. 

Hiermee is de tentoonstelling geopend en de aftrap 
van het Juniusjaar gegeven. 
Ik wens u namens het bestuur een gezond en voor-
spoedig 2011. 

Marit Veerman, Femke 

Uiterwijk, mevrouw 

Van der Zel en Trudy 

de Rooij (vlnr) bij 

de opening van de 

expositie
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HOOrn als garnizOenstad deel 3
dr. jaap tOes1

Schurft, luis, besmettelijke ziekten 
In het Hoornse garnizoen waren besmettelijke ziekten 
een droevige realiteit. Er was al een gemeentelijke 
inrichting aan de Buitenluiendijk, beheerd door 
de regenten van het stadsziekenhuis en bestemd 
voor patiënten die in afzondering moesten worden 
verpleegd. In 1882 kwam het voorstel van de 
eerstaanwezend officier van gezondheid, chef van 
het militaire hospitaal aan de Modderbakken – de 
huidige Vollerswaal – militairen met besmettelijke 
ziekten eveneens aan de Buitenluiendijk te laten 
opnemen. De regenten gingen daarmee akkoord. 
Zo ook B en W, onder de volgende voorwaarden; 
kort gezegd:

Militairen met een besmettelijke ziekte, 1. 
bijvoorbeeld cholera, pokken, tyfus of 
andere ziekte met een kwaadaardig karakter, 
kunnen worden opgenomen zonder geldelijke 
vergoeding aan gemeente of ziekenhuis.
Een verzoek tot opname moet de eerst 2. 
aanwezend officier van gezondheid bij 
het garnizoen schriftelijk indienen bij het 
gemeentebestuur. Hij zorgt er voor dat de 
voeding, verpleging enz. wordt geregeld via het 
militair hospitaal.
Het gebouw zal binnen 24 uur door de 3. 
militaire lijders aan besmettelijke ziekten 
worden ontruimd als er sprake is van een 
zich uitbreidende epidemie en de beschikbare 

ruimte voor de verpleging van burgers moet 
worden gebruikt.
Het Departement van Oorlog zal de kosten 4. 
van reiniging en desinfectering betalen na de 
ontruiming.
Het gemeentebestuur kan de vergunning altijd 5. 
intrekken.2 

Maar dat was al tegen het einde van de 19e eeuw. 
In 1816 stelde de gouverneur van Noord–Holland 
vast dat de hygiëne in de kazerne te wensen overliet. 
Volgens het kazernereglement moest het stro in de 
strozakken tweemaal per jaar worden vernieuwd. 
Maar er waren schurftigen aldus de gouverneur, 
voor wie telkens als de officier van gezondheid dat 
nodig vond, nieuw stro in de zakken moest worden 
gedaan.3 Het gemeentebestuur werd gevraagd aan 
de wensen van de geneeskundige te voldoen. 
En halverwege de eeuw, in 1853, schreef de 
burgemeester aan de garnizoenscommandant, dat 
de touwen van de ijzeren kribben in de kazerne 
besmet waren met wandluis. Hij vroeg de kribben 
van nieuwe touwen te voorzien.4

Vrouwen en drank
Op 28 augustus 1848 stuurde de garnizoenscom-
mandant een brief naar burgemeester en wet-
houders van Hoorn, waarin hij liet weten dat zes 
flankeurs van het bataljon met syfilische ziekte in 
de infirmerie waren opgenomen. De oorzaak: een 
'zekere vrouw' op de Zeedijk. De commandant 
verzocht bevelen te doen uitgaan tot stuiting van 
dat verderfelijke kwaad. De brief werd onmiddellijk 
in handen gesteld van de commissaris van politie, 
die verklaarde dat de stadschirurgijn had geconsta-
teerd dat de vrouw aan een venerische ziekte leed. 
De commandant werd gevraagd het garnizoen alle 
gemeenschap met de vrouw te verbieden.5 
In 1857 signaleerde de commissaris van politie 
dat in het Zeekantoor een vrouw sterke drank 
verkocht. Haar klanten waren voor de nationale 
militie opgeroepen jongemannen, al dan niet 
ingeloot en vervolgens gekeurd. De commissaris 
bracht daarover rapport uit aan burgemeester 
en wethouders. Hem ergerde het meest dat een 
zedeloze dochter in één der kamers van de tapperij 
het toezicht had en buffet hield. De commissaris 
schreef dat het loten voor de militie op zich al veel 
spanning teweegbracht en het toegeven aan de 
verleiding om sterke drank te nemen gevaarlijke 
gevolgen kon hebben. Hij wilde de eigenares van 
het bedrijfje 'strengelijk' verbieden wijn en sterke 
drank te tappen of te verkopen.6 

Jaap Toes (Den Helder, 1919) was werkzaam in de journalistiek, laat-
stelijk 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 derde deel van een serie van vier over Hoorn als garnizoen-
stad in de 19e eeuw. 

Gemeentelijke inrichting 

Buitenluiendijk

voor besmettelijke 

ziektes
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HOOrn als garnizOenstad deel 3
De brief aan het college, enkele dagen later, betrof 
uitsluitend de dochter. De commissaris citeerde 
de garnizoenscommandant met de herhaalde 
klacht over besmetting met venerische ziekten bij 
militairen, waarvan zij de oorzaak zou zijn. "Zij is al 
eenmaal op kosten van de gemeente verpleegd als 
zijnde met zoodanige ziekte besmet. Nu weigert zij 
bepaaldelijk zich aan een geneeskundig onderzoek 

te onderwerpen. Daar noch goede, noch kwade 
woorden op dit schepsel eenige invloed hebben, 
weet ik niet wat ten deze met haar aan te vangen". 
(Aantekening van B en W op deze brief van 
de commissaris: "De moeder van D. hierover 
te onderhouden").7 De garnizoenscommandant 
gaf aanvullende informatie die er niet om loog. 
"Het schijnt dat zich hier ter stede ophouden 
of aanwezig zijn vrouwelijke personen met 
venerische ziekten behept; althans er worden 
op heden 14 militairen met deze ziekte in de 
garnizoensinfirmerie verpleegd". De commandant 
verzocht al het mogelijke te doen dat kwaad tegen 
te gaan, "waardoor men wellicht zal voorkomen dat 
menig jongeman ongelukkig wordt".8 

Verbouw infirmerie
Het Hoornse gemeentebestuur had al in 1836 
plannen om de infirmerie te verbouwen en uit 
te breiden. Het departement van Oorlog had 

er met instemming kennis van genomen. Druk 
was gecorrespondeerd over de wenselijkheid de 
accommodatie aan de Modderbakken grondig aan te 
pakken. Het voormalige graanpakhuis 'De Lastdrager' 
kon volgens burgemeester Van de Blocquery na 
een verbouwing plaats bieden aan 190 tot 230 
zieken. Nu waren het er 140. En weer probeerde 
de burgemeester nieuwe troepen aan Hoorn te 

binden. Hij schreef de garnizoenscommandant dat 
allerlei militaire gebouwen onder de gemeentelijke 
voorzieningen vielen. Zou dit niet kunnen leiden tot 
een vaste bezetting van een bataljon infanterie? Het 
wegnemen van hierover bestaande twijfels zou een 
redelijke compensatie betekenen en nuttig zijn voor 
dienst in het correctiehuis met de vele gevangenen. 
De burgemeester vroeg de garnizoenscommandant, 
de inhoud van zijn brief door te geven aan het 
departement van Oorlog.9 De directeur–generaal 
van Oorlog schreef de commandant met genoegen 
te hebben 'ontwaard' dat het Hoornse stadsbestuur 
de infirmerie wilde uitbreiden. Dat vond hij ook 
belangrijk omdat het garnizoen in Den Helder bij 
gebrek aan verpleegruimte soms zieke manschappen 
naar Hoorn moest brengen. 
Hij drong aan op overleg tussen het gemeentebestuur, 
de garnizoenscommandant en de eerst aanwezend 
Officier van gezondheid, over de uit te voeren 
werken. Kennelijk vertrouwde de directeur–generaal 

Muziekkorps der 

dienstdoende schutterij 

te Hoorn, 1887 

(foto: J.L.Th. Huijsen)
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erop dat de voornemens op korte termijn zouden 
worden gerealiseerd. Want hij had – zo schreef hij 
– voor de Hoornse infirmerie alvast een bestelling 
laten doen voor de levering van 200 bedkribben, 
200 strozakken, 200 matrassen, 400 peluwen, 12 
beddenlakens en 400 wollen dekens.10

Infirmerie bloot aan stormen der zee
Acht jaar later, in 1844, schreef de gouverneur van 
Noord–Holland aan burgemeester en wethouders 
van Hoorn, dat de inrichting voor zieke militairen 
zeer veel te wensen overliet. Hij ontleende die 
wetenschap aan een rapport van de luitenant–
generaal, bevelhebber van de 2e divisie infanterie 
aan het departement van Oorlog. Die schetste de 
infirmerie als "een pakhuis met een lange donkere 
zolder, waar de lijders nauwelijks zichtbaar lagen". 
Het gebouw aan de Modderbakken, zo ging het 
rapport verder, was blootgesteld aan de stormen 

der zee en de wind drong overal door. Wie van de 
frisse lucht wilde genieten moest de straat maar op. 
De privaten stonden aan het water, hetgeen voor de 
zieken allernadeligste gevolgen had. Voorts ontbrak 
een lokaal voor het schouwen van de lijken. De 
minister had erop aangedrongen middelen te zoeken 
om het lot van de zieke soldaten te verbeteren. 
Vandaar dat de gouverneur het gerapporteerde 
in ernstige overweging gaf.11 Burgemeester Van 
de Blocquery was er de man niet naar om deze 
verwijten over zijn kant te laten gaan. Temeer 
niet omdat, zoals hij de gouverneur van Noord–

Holland schreef, het gemeentebestuur al acht jaar 
eerder verbouwingsplannen voor de infirmerie had 
ingediend. In die plannen was ook het aanleggen 
van de omliggende terreinen opgenomen. Over 
dat alles waren B en W nog altijd benieuwd naar 
het oordeel van de militaire autoriteiten in Den 
Haag, besloot hij subtiel. Hij vond het van belang 
de gouverneur een beschrijving te geven van de 
infirmerie, het voormalige pakhuis 'De Lastdrager' 
van vier verdiepingen. Het was nu al twintig jaar 
in gebruik voor de verpleging van de zieken in het 
garnizoen. Zo kon de gouverneur kennis nemen 
van de afmetingen van kamers en zalen, behalve 
voor de verpleging ook ingericht voor magazijnen, 
bureaus, de apotheek en de broodkamer. Voorts 
over het aantal deuren en kozijnen en de dikte van 
de muren, alles per verdieping gedetailleerd. 

De infirmerie aan de Modderbakken
De infirmerie aan de Modderbakken werd als volgt 
omschreven:
"Het gebouw staat aan den stadswal, tusschen de  
Ooster– en Koepoorten, met den gevel naar het 
westen. Van de oostzijde gedekt door het zware 
geboomte van den stadswal en door de boomen 
op de daarachter liggende cingels. Hetzelve is 
omgeven door een groot erf, waarop verschillende 
boomen zijn geplant en ter wederzijds belend met 
tuinen en erven aan particulieren toebehoorende. 
Het lijkenhuisje staat afzonderlijk ten zuiden van 
het gebouw. De latrines staan op den wal van 
een aan de zuidzijde van het gebouw loopende 
gracht, die met de buitenhaven correspondeert. In 
de muren zijn langs de verschillende vloeren der 
zalen luchtgaten gemaakt, met schuiven ervoor, 
om van tijd tot tijd de versche lucht in elke zaal 
te doen binnendringen. Het voornemen bestaat 
om in het aanstaande jaar aan den voorgevel 
belangrijke veranderingen te maken, waardoor het 
uiterlijk van een pakhuis geheel en al verdwijnen 
zal". Volgens de burgemeester hadden allen die 
in de infirmerie werk te verrichten hadden, de 
ruimte en droogte van het gebouw geroemd. Wel 
konden enige bezwaren worden genoemd, zoals 
de weinige lucht. "Maar dat zou in elk ziekenhuis 
wel zoo zijn, wanneer de doctoren het niet oorbaar 
rekenen de ramen open te zetten en daardoor de 
frissche lucht te doen binnenstroomen." Oktober 
1846 schreven Burgemeester en Wethouders aan 
de garnizoenscommandant dat in de loop van dat 
jaar belangrijke verbouwingen aan de infirmerie 
hadden plaatsgevonden en dat het in de bedoeling 
lag met het werk in 1847 door te gaan.12 Door 
de werkzaamheden aan de infirmerie moesten de 

Marinier, ca 1825
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magazijnen voorlopig worden verplaatst naar de 
zolder van de Oostindische pakhuizen aan Onder 
de Boompjes. De garnizoenscommandant vond 

dat geen succes. Op de zolder, zo liet hij weten, 
hing een benauwde en dompige lucht, schadelijk 
voor de opgeslagen linnen en wollen goederen. 
De zolder was ook te klein, te meer daar te 
verwachten was dat nog een groot aantal ijzeren 
kribben er een plaats moest krijgen. Vandaar dat 
de commandant de magazijngoederen wilde laten 
overbrengen naar een zaal in de aangrenzende 
Pakhuissteeg; de bovenste onder de afgeschoten 
pannen aan de zuidzijde, "welke zaal toch nimmer 
met goed gevolg voor de soldaat bij zelfs de 
geringste hitte kan dienen".13 Burgemeester Van 
Akerlaken, opvolger van de in 1844 overleden 
Van de Blocquery, begaf zich persoonlijk naar 
de magazijnen om een onderzoek in te stellen. 
Hij gaf toe dat op de zolder 'hier en daar' enige 
verbeteringen moesten worden aangebracht. Die 
stonden al op het programma van werken voor 
1847. Maar een benauwde en onaangename lucht? 
De burgemeester had er niets van gemerkt. Hij 
achtte het overigens niet uitgesloten dat van tijd tot 
tijd door de opening in de zolder 'enige lucht' uit het 
benedenlokaal zich in het bovenlokaal verspreidde. 
Van Akerlaken, ook niet voor één (zolder)gat te 
vangen, zag een afdoende oplossing: sluiten dat gat. 
Ook had de burgemeester geconstateerd dat aan 
sommige goederen een lucht hing die hij toeschreef 
aan de mindere kwaliteit zeep of surrogaat van 

zeep, gebruikt bij de reiniging. Afgezien van alles 
waren B en W bereid opnieuw verplaatsing van de 
magazijnen mogelijk te maken.14 

Rel bij militaire parade
In het Handelsblad van 11 april 1850 stond het 
volgende bericht:
Hoorn, 9 april. «Bij de alhier op gisteren gehouden 
parade bij gelegenheid van den verjaardag van 
H.K.H. de prinses Sophia, had er een voorval 
plaats, hetwelk de noodlottigste gevolgen had 
kunnen veroorzaken. De te groote ijver van eenen 
officier gaf aanleiding dat een burger, door de wacht 
belast met het afkeeren der toeschouwers, van zijne 
plaats werd verdreven, op eene wijze die de woede 
van een groot deel der menigte van aanschouwers 
moest gaande maken; zoo zelfs, dat het voor een 
oogenblik te vreezen stond, dat er eene worsteling 
tusschen de militairen en de steeds aangroeijende 
en opgewonden menigte zou plaats grijpen. 
Gelukkig evenwel wist de commandant in dit 
dreigend oogenblik het bataljon tot orde te brengen 
en zich gelijktijdig tusschen de worstelenden te 
werpen waardoor de zaak eene gunstige wending 
nam. Hedenavond doorkruisten patrouilles, 
geassisteerd door politieagenten de stad en is de 
rust, behalve het plegen van enkele baldadigheden 
door beschonken militairen, niet verder gestoord. 
Het is te wenschen dat de goede harmonie, die er 
tusschen het garnizoen en de burgers bestaat, door 
deze zaak niet worde verbroken». Gouverneur 
Van Ewijck van de provincie Noord–Holland was 

Militairen voor de 
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pijnlijk getroffen. Hij vroeg Hoorns burgemeester 
Van Akerlaken hem te laten weten wat er aan de 
hand was geweest, «teneinde te kunnen beoordelen 
of en in hoeverre men aan het voorgevallene zal 
hebben te hechten».15 Van Akerlaken deed zijn 
uiterste best om de zaak te bagatelliseren. Zijn 
antwoord kwam er op neer dat geen sprake was van 
een rel en dat de verslaggever van het Handelsblad 
zich schuldig had gemaakt aan een sterk overdreven 
berichtgeving. Uiteraard kon de burgemeester met 
zo'n simpele constatering niet volstaan. Hij schreef 
de gouverneur dat hij de parade niet had kunnen 
bijwonen, in verband met een vergadering elders 
in de provincie. Het spreekt vanzelf dat hij bij zijn 
terugkeer in Hoorn op de hoogte werd gesteld 
van wat hij noemde 'woordenwisselingen' tussen 
een paar burgers en een militair, belast met het 
ruim houden van de plaats waar de parade werd 
gehouden. Een van de burgers was aanvankelijk 
door enige militairen gearresteerd, maar op last 

van de commandant meteen weer losgelaten. De 
burgemeester had later contact gehad met de agent 
van politie 'op wiens ijver en nauwgezetheid hij 
kon rekenen', die hem hetzelfde verhaal deed 
en bovendien vertelde dat de commandant had 
voorgesteld patrouilles te laten rondgaan, vergezeld 
door een politieman, want 's avonds zouden de 
onderofficieren een 'danspartij' geven. En ook: 
het garnizoen had die dag traktement gekregen. 
De agent die de burgemeester verslag uitbracht 
was ook degene die opdracht had gekregen met 

patrouilles mee te gaan, wat hij niet verstandig 
had gevonden, "omdat men door uiterlijk vertoon 
waarde hechtte aan iets dat niets betekende". 
Uit een onverwijld ingesteld onderzoek door de 
commissaris van politie, aldus de burgemeester in 
zijn brief aan de gouverneur van de provincie, was 
gebleken dat het een onbelangrijke zaak betrof, 
waarin de officier van Justitie geen redenen tot 
vervolging had gezien, "hetgeen ook noch door 
den garnizoenscommandant noch door de twee 
betrokken burgers werd verlangd..." Van Akerlaken 
kon een sneer aan het adres van de verslaggever 
van het Handelsblad niet laten. "Dat een onbekende 
persoon behagen schept overdreven berigten in de 
dagbladen te plaatsen, en dat de dagbladschrijvers 
om hunne kolommen te vullen zulke overdrevene 
berigten zonder eenig onderzoek gelieven te 
plaatsen, dit is niet tegen te gaan. Ware op elke 
plaats een algemeen bekend correspondent, die voor 
de deugdelijkheid der berigten verantwoordelijk 
is, men zou dan meer gewaarborgd zijn voor de 
overdrijving waaraan men zich hier heeft schuldig 
gemaakt".16 

Opvallend was de afwezigheid van de burgemeester 
bij de parade op de verjaardag van Sophia Louisa 
Wilhelmina Maria, prinses der Nederlanden, 
dochter van koning Willem II en koningin Anna 
Paulowna. De vraag rijst of de werkelijke oorzaak 
niet een vergadering elders, maar een slechte 
verstandhouding met de militaire autoriteiten is 
geweest. Dat kan dan ook een verklaring zijn 
voor de absentie van de commissaris van politie, 
toen een vuistgevecht dreigde tussen burgers en 
militairen. De garnizoenscommandant moest 
naderhand met een agent van politie de nodige 
maatregelen van orde bespreken. Hij vreesde 
escalatie. Vandaar de patrouilles. Zo was de situatie 
toch wel wat zorgelijker dan uit de brief van Van 
Akerlaken moest blijken. En de verslaggever van 
het Handelsblad werd de boosdoener genoemd. Een 
bekend verschijnsel. Ook een waarheidsgetrouwe 
publicatie wordt een journalist niet altijd in dank 
af genomen. 

Inkwartiering
In de negentiende eeuw hadden burgemeester 
en wethouders van Hoorn de wettelijk geregelde 
verplichting om wanneer nodig ervoor te zorgen dat 
militairen bij burgers huisvesting kregen. Dat leidde 
tot gemor onder de bevolking, die de inkwartiering 
als een last beschouwde, met een kleine vergoeding 
gehonoreerd. In juli en augustus 1841 werden 

J.C.R. van Haersolte, 

majoor–commandant 

van de schutterij, 1869



11

manschappen die bij burgers waren ondergebracht, 
overgeplaatst naar de voormalige pakhuizen aan 
Onder de Boompjes. Spoed was daarbij volgens 
het college geboden, in het vertrouwen dat de 
ingezetenen daardoor van de "reeds te lang gedrukt 
hebbende last der inkwartiering" bevrijd zouden 
zijn. De minister van Binnenlandse Zaken eiste 
strenge handhaving van de regels. Daarover liet 
de gouverneur van de provincie Noord–Holland 
geen twijfel bestaan, zoals hij in het Provinciaal 
Blad liet weten. Bij elke weigering van particulieren 
om militairen inkwartiering te geven, moest op 
grond van de bestaande verordeningen proces–
verbaal worden opgemaakt en aan de betrokken 
officier van justitie ter vervolging opgezonden. 
De commissaris van politie moest overeenkomstig 
deze richtlijnen handelen.17 Ver in de tweede helft 
van de eeuw legden Burgemeester en Wethouders 
lijsten aan met namen van inwoners die voor 
het verlenen van inkwartiering en onderhoud in 
aanmerking kwamen. De lijsten werden aangeplakt 
en gedurende 14 dagen op de secretarie der 
gemeente voor iedereen ter inzage gelegd. Bezwaren 
moesten binnen de daarop volgende periode van 14 
dagen schriftelijk worden ingediend. Broodbakker 
Smit, uit de Achterstraat, was in 1885 te laat met 
zijn bezwaar. Hij moest inkwartiering voor lief 
nemen ook al schreef het college op 30 april dat 
de stadsbode hem een dag tevoren had meegedeeld 
dat hij op twee man moest rekenen. Smit: "Waarom 
twee? Ik ken in deze wijk bewoners die het 
oneindig veel beter kunnen betalen en maar voor 
één ingekwartierde moeten zorgen, of zelfs voor 
helemaal niet één". De bakker liet weten dat hij 
heus wel aan zijn wettelijke verplichtingen op elk 
gebied wilde voldoen. Maar de gang van zaken in 
zijn bedrijf was zodanig dat de inkwartiering van 
maar één persoon mogelijk was. Burgemeester 
Van Dedem schreef een kort briefje terug. Smit 
had niet binnen de wettelijk bepaalde termijn 
gereageerd. Daarom kon aan zijn verzoek niet 
worden voldaan. 

Lege kazerne
In 1851 waren burgemeester en wethouders nog 
niets opgeschoten in hun pogingen het probleem 
van de inkwartiering op te lossen. Dat bleek, toen 
de garnizoenscommandant de komst aankondigde 
– om éénmalig nachtverblijf te houden – van een 
detachement bestaande uit 1 officier, 2 sergeants, 
2 korporaals, 1 tamboer en 25 soldaten. Zij 
moesten 19 gestrafte militairen begeleiden naar 
het algemeen depot in Medemblik. En of het 

gemeentebestuur maar voor nachtkwartier wilde 
zorgen. De gestraften zouden in de politiekamer 
van de grote kazerne in verzekerde bewaring 
worden genomen. Van gemeentewege moesten 
zij van voedsel en ligstro worden voorzien.18 Het 
college probeerde inkwartiering van de militairen 
behorend tot het detachement te voorkomen. Het 
gaf er de voorkeur aan een van de zalen in de 
lege kazerne aan de Pakhuissteeg voor een nacht 
beschikbaar te stellen. De garnizoenscommandant, 
kennelijk bang zich aan koud water te branden, 
durfde geen beslissing te hemen. Toestemming 
kon alleen worden gegeven door het ministerie van 
Oorlog. Daar kon het detachement uiteraard niet 
op wachten. Maar al was het niet voor nu, dan toch 
in elk geval voor de toekomst dat burgemeester 
Van Akerlaken een brief schreef aan de commissaris 
van de koning, Van Ewijck, met het verzoek om 
te bemiddelen.19 De hulpkazerne stond leeg en 
werd alleen gebruikt wanneer de militie in groten 
getale werd opgeroepen. Een van de zalen zou, 
dacht hij, toch wel voor één nacht kunnen worden 
afgestaan aan een detachementen op weg naar of 
komend van Medemblik? Van Akerlaken vergat 
niet te wijzen op de aanwezigheid van de keuken 
met noodzakelijk toebehoren. De burgemeester 
eindigde aldus: "Bestond hier niet zulk een goede 
gelegenheid tot berging der detachementen, buiten 
bezwaar der ingezetenen, dan zou men in de 
zaak moeten berusten of daarin op eene andere 
wijze moeten tegemoet komen. Nu echter zoveel 
lokaliteit ongebruikt staat en er zoovele fournitures 
ongebruikt liggen, vermeen ik dat de regeering zich 
onbezwaard kan achten wanneer zij het verzoek 
inwilligt". De commissaris van de koning was bereid 
het verzoek van Hoorn te ondersteunen. Maar niet 
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onmiddellijk. Hij gaf B en W in overweging eerst 
eens na te gaan of een gebouw voor militairen op 
doortocht kon worden ingericht. Zo'n zogenaamd 
'passantenhuis' bestond al in Amsterdam en enkele 
andere steden. Het voordeel lag voor de hand. 
De ingezetenen zouden niet meer – of hoogst 
zelden – te maken krijgen met inkwartiering. De 
commissaris wilde het antwoord van het Hoornse 
college afwachten, alvorens de minister van Oorlog 
'te bemoeijlijken', zoals hij schreef. Een maand 
later besliste het departement dat de begeleiders 

van gestrafte militairen op weg naar het depot 
Medemblik moesten worden ingekwartierd. 
Er was geen sprake van dat zij voor hun nachtverblijf 
van rijkswege de voorzieningen zouden krijgen.20 
Burgemeester Van Akerlaken hield vol. Hij beschreef 
de commissaris de hoge kosten voor Hoorn, toen 
er weer eens een detachement met bestemming 
Medemblik onderweg was geweest. Zes gewapende 
militairen moesten vier ongewapende disciplinair 
gestraften begeleiden en volgens hun marsroute 
zowel heen als terug voor korte tijd worden 
ingekwartierd. De burgemeester voelde niets voor 
de stichting van een passantenhuis, vanwege de 
hoge kosten van inrichting. Beter leek het hem, 
voor de terugweg vanuit Medemblik een route 
vast te stellen over Alkmaar, hetzij via Hoorn naar 
Purmerend en vandaar verder richting Amsterdam. 
Aldus zou Hoorn (Van Akerlaken noemde ook 
Monnikendam) maar één keer last en de kosten 
van inkwartiering hebben.21 Het antwoord van de 
commissaris zal de burgemeester deugd hebben 
gedaan. Meer nog de bijlage, een afschrift van 
de beslissing van de minister van Oorlog. De 
detachementen met bestemming Medemblik 

zouden voortaan zoveel mogelijk gebruik maken 
van de stoomboot varend tussen Amsterdam, 
Enkhuizen en Harlingen. De commissaris die de 
klachten van Hoorn had doorgegeven, schreef de 
burgemeester er op te vertrouwen dat hiermee de 
wensen van Hoorn waren vervuld. Hij had gelijk 
wat betreft de inkwartiering van militairen op weg 
met disciplinair gestraften naar Medemblik. Het 
fenomeen "inkwartiering" als zodanig zou nog 
blijven bestaan.22 
 
Vergeefs pleidooi
Burgemeester Van Akerlaken en zijn medebestuurders 
verklaarden zich in 1855 bereid het Oost–Indisch 
Huis aan de Muntstraat kosteloos in gebruik te geven 
als centraal magazijn voor draagbare wapenen. 
Zij stelden de garnizoenscommandant daarvan 
in kennis op 29 mei. Er werden, ook namens de 
gemeenteraad, wél voorwaarden gesteld. Het rijk 
zou het gebouw goed moeten onderhouden, bereid 
moeten zijn alle daarop verschuldigde belastingen 
te betalen en bij onverhoopt opheffen van het 
magazijn eventuele veranderingen aan het interieur 
ongedaan te maken.23 De garnizoenscommandant 
zal het college hebben doorverwezen naar de 
inspecteur der draagbare wapenen te Delft, aan 
wie het aanbod werd herhaald, met de vraag of 
Hoorn kans van slagen zou hebben. "Wij hebben 
alleszins aannemelijke voorwaarden gesteld".24 Een 
paar weken later stelden Van Akerlaken c.s. met 
enige aandrang de kandidatuur van Hoorn ook bij 
de minister van Oorlog aan de orde. Zij schreven 
dat vanwege de inspecteur der draagbare wapenen 
een onderzoek was ingesteld naar een geschikt 
gebouw om als magazijn te dienen. Het college zou 
het gaarne in Hoorn gevestigd zien en wel in het 
Oost–Indisch Huis. "Daar uiteraard verschillende 
maatregelen moeten worden genomen tot berging 
van goederen daarin aanwezig en tot aanwijzing 
van lokaliteiten voor andere inrigtingen welke 
thans daarvan nog gebruik maken, hebben wij 
de eer Uwe Excellentie beleefdelijk uit te nodigen 
ons – kan het zijn met eenige spoed – te willen 
berichten of er waarschijnlijkheid bestaat dat van 
het gebouw als magazijn voor draagbare wapenen 
zal worden gebruik gemaakt".25 De hoop op een 
bevredigend antwoord na het pleidooi voor Hoorn 
werd vrijwel de bodem ingeslagen door een brief 
van de secretaris–generaal van Oorlog met de 
mededeling dat het niet waarschijnlijk was een 
van de gebouwen in Hoorn tot magazijn voor 
draagbare wapenen te bestemmen, "uit hoofde van 
de ligging uwer onderhoorige plaats te dezer einde 

Voormalig VOC-kantoor 

aan de Muntstraat
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te weinig geschikt voorkomt". De missive werd ter 
kennis van de raad gebracht.   "Omtrent de mindere 
geschiktheid dezer plaats" wilde het college tot 
"daarstelling dier inrigting inligtingen vragen"26 
Met leedwezen had het Hoornse gemeentebestuur 
begrepen dat Hoorn geen kans zou maken op 
een magazijn voor draagbare wapenen. Maar zou 
de minister willen laten weten waarom de stad 
daarvoor ongeschikt zou zijn? Van Akerlaken: 
"Daar de stad gelegen is aan de Zuiderzee en er 
zekerlijk de beste gelegenheid bestaat om van 
hier naar alle streken van het vaderland per schip 
goederen te vervoeren, bekruipt ons de vrees dat 
zoo die ongeschiktheid in eene moeijelijke wijze 
van vervoer mogt worden beschouwd, er welligt 
bij Uwe Excellentie min nauwkeurige informatiën 
zijn ingekomen, welke, zoo zulks het geval mogt 
zijn, wij gaarne zouden wederleggen, bijaldien 
Uwe Excellentie ons daartoe in de gelegenheid 
geliefde te stellen, hetgeen wij Uwe Excellentie 
bij deze beleefdelijk verzoeken." De burgemeester 
schreef voorts groot belang te hechten aan de 
bevordering van de welvaart van Hoorn.27 Namens 
de minister van Oorlog antwoordde de secretaris–
generaal op 20 augustus 1855 dat, vergeleken met 
Hoorn, andere plaatsen gunstiger gelegen waren 
voor de vestiging van een wapendepot. Maar nog 
altijd was een definitieve beslissing niet genomen. 
'Vermoedelijk' zou van het aanbod van Hoorn geen 
gebruik worden gemaakt.28

Een brief van de minister van Oorlog van 5 
september 1855 gaf toch nog sprankje hoop bij de 
Hoornse gemeentebestuurders. De minister kwam 
terug op het adres van B en W in augustus. Hij zou 
niet aarzelen het aanbod te accepteren, wanneer 
Hoorn dichter bij 's Rijks Verdedigingswerken 
was gelegen. In oorlogstijd zou naar zijn mening 
de stad met lichte vaartuigen makkelijk worden 
overrompeld en voorraden zouden weggevoerd 
of onklaar gemaakt, waardoor een onherstelbaar 
nadeel zou ontstaan. Overigens zou het gebouw 
in de Muntstraat vermoedelijk zeer geschikt zijn 
om een grote voorraad te bewaren. Maar de ligging 
van Hoorn… Desondanks wilde de minister niet 
definitief 'nee' zeggen tegen het aanbod van het 
gemeentebestuur. Hij wilde nog een onderzoek 
laten instellen "om, indien het moge blijken 
dat de bedenkingen tegen het vestigen van een 
wapendepot in de gemeente Hoorn minder groot 
zijn dan zij schijnen te wezen, als er elders op meer 
daarvoor geschikte plaatsen dan Hoorn geen goed 
gebouw mocht kunnen verkregen worden, het door 
u gedane aanbod aan te nemen". De inspecteur 

van de draagbare wapenen en de eerst aanwezende 
ingenieur te Amsterdam kregen opdracht naar 
Hoorn te reizen om nader onderzoek te doen en bij 
burgemeester en wethouders de nodige inlichtingen 
te vragen.29

Helaas, helaas . . .
De brieven uit Den Haag over het aanbod van de 
gemeente Hoorn om het gebouw in de Muntstraat 
over te nemen, wekken geenszins de indruk van 
degelijk departementaal overleg. Het lijkt niet 
zozeer te gaan over de vraag of Hoorn als een 
ideale plaats van vestiging voor het magazijn der 
dragende wapenen moest worden beschouwd, als 
wel hoe komen wij met goed fatsoen van het lastige 
provinciestadje Hoorn af. Passend in dit wantrouwen 
is ook de verdenking dat het ultieme onderzoek 
in Hoorn, aangekondigd door de minister van 
oorlog een formaliteit moet zijn geweest. Hoorn 
had immers eerder brieven ontvangen waaruit de 
eindbeslissing kon worden afgeleid. Maar goed dat 
de minister van Oorlog aan de periode van hoop 
en onzekerheid een einde maakte met de brief van 
20 oktober 1855. Hij schreef dat het onderzoek 
naar de geschiktheid van Hoorn voor de vestiging 
van een wapendepot geen gunstige uitslag had 
gekregen. De ligging van stad was volgens de 
officieren van onderzoek niet 'genoegzaam' veilig 
te stellen voor een vestiging van een bergplaats 
voor geweren. "Bovendien is het aangeboden Oost–
Indisch Huis, ofschoon een zeer goed en sterk 
gebouw, niet groot genoeg. Er zouden niet meer 
dan 32.000 geweren kunnen worden geplaatst, 
terwijl een magazijn voor 103.000 geweren nodig 
is". De minister betuigde zijn leedwezen omdat hij 
niet aan het verzoek van het gemeentebestuur had 
kunnen voldoen. Aantekening van B en W op de 
ministeriële brief; 'Hiervan mededeling doen aan 
den Raad'30, waarmee de kwestie was afgedaan. 

Rechtsom–keert. Een bevel met streepjes
In 1855 verscheen een nieuw reglement op de exercitie van de infanterie. 
Naderhand bleek dat daarin enkele onnauwkeurigheden waren geslopen. 
De commissaris des konings zond op verzoek van het departement van 
Oorlog naar de Noordhollandse gemeentebesturen – dus ook naar Hoorn – de 
correcties. De belangrijkste verandering betrof het commando "rechtsomkeert". 
Nieuw in dit woord waren streepjes, die korte pauzes tussen lettergrepen 
aangaven. Waar abusievelijk "rechts – om – keert"  werd geschreven, werd dit 
veranderd in "rechtsom – keert". "Derhalve zonder streepje tussen de woorden 
'rechts' en 'om'. "Zijnde de intentie des konings, dat deze twee woorden snel 
achtereen worden uitgesproken".
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van de gouverneur aan de burgemeester d.d. 13 april
16 M 600 Uitgegane missives 1850. Brief aan de 
gouverneur d.d. 15 april
17 M 167 Gemeente Archief Hoorn. Deliberatiën 1843. 
Vergadering 4 april
18 M 391 Ingekomen missives 1851. Brief d.d. 9 april 
van commandant 
19 M 601 Uitgegane missives 1851. Brief d.d. 10 april 
aan commissaris des konings 
20 M 397 Ingekomen missives 1851. Brief d.d. 21 april 
van commissaris des konings
21 M 601 Uitgegane missives 1851. Brief aan 
commissaris des konings
22 M 401 Ingekomen missives 1851. Brief van de 
commissaris des konings
23 Uitgegane missives B en W in 1855. Aan de 
garnizoenscommandant 29 mei 1855
24 M 605 Uitgegane missives 1855. 9 juli. Aan de 
inspecteur der draagbare wapenen
25 idem 25 juli l855 brief aan de minister van Oorlog
26 Vergadering B en W 14 augustus 1855 Missive van 
de secretaris–generaal van het ministerie van Oorlog d.d. 
13 augustus
27 M 605 Brief aan de minister van Oorlog d.d. 15 
augustus 1855
28 M123 Deliberatiën burgemeester en wethouders. 
Vergadering 28 augustus 1855. Secretaris–generaal aan 
de burgemeester
29 M 173 Deliberatiën burgemeester en wethouders 
l855. Minister van Oorlog 5 september.Vergadering 11 
september
30 M 179 Deliberatiën van B en w in 1855. Vergadering 
23 oktober, brief van de minister van oorlog d.d. 20 
oktober

Noten

1 Waar in de voetnoten 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 M 206 Deliberatiën 1882. Missive regenten 
stadsziekenhuis. Vergadering gouverneur d.d. 21 februari
3 297 Ingekomen missives juli t/m september 1816 brief 
van d.d. 19 juli
4 Uitgegane missive 1853. Burgemeester aan 
garnizoenscommandant d.d. 5 januari
5 M 172 Deliberatiën 1848 d.d. 29 augustus brief aan 
garnizoenscommandant
6 M 181 Deliberatiën 1857 d.d. 15 maart brief van de 
commissaris van politie aan B en W
7 idem 21 maart
8 M 184 Brief van de garnizoenscommandant aan B en 
W d.d. 28 april 1857
9 M 586 Uitgegane missives 1836. Brief aan de 
commandant d.d. 21 maart
10 M 331 Ingekomen missives 1836 januari t/m maart. 
Brief van directeur–generaal
11 M 358 Ingekomen missives 1844 juli t/m september. 
Brief van gouverneur van N.H. d.d. 7 augustus
12 M 596 Uitgegane missives 1846. Brief aan 
commandant d.d. 21 maart
13 M 369 Ingekomen missives 1846. Brief van 
commandant d.d. 30 september
14 M 596 Uitgegane missives 1847. Brief aan 
commandant d.d. 21 maart
15 M 391 Ingekomen missives 1850 maart/april. Brief 

In plaats van verf, kalk op de ramen
Kamer no.1 van de kazerne was in gebruik bij de opleiding van jonge militairen. Zij konden – tot ergernis van 
de bataljonscommandant – zómaar door de ruiten naar buiten kijken. De commandant noemde het in 1858 zeer 
wenselijk de ramen die uitzicht gaven op de straat, met groene verf te laten bestrijken. Hij vroeg B en W "dat dit 
zou mogen geschieden". Notitie tijdens de vergadering van het college, als concept van antwoord: "In het vorige 
seizoen zijn voor de ramen al gordijnen gehangen. Het is bezwaarlijk de ramen nu groen te verven, omdat een 
volgende commandant misschien wat anders wil". Het college wilde in zoverre aan het verzoek tegemoet komen, 
door toe te staan de ramen te bestrijken met kalk, aangelengd met water.
M 182 Deliberatiën 1858 d.d. 21 juni. Garnizoenscommandant aan B en W
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nancy VOlten

Het schilderij 'Aan de Drieboomlaan te Hoorn, 
±1908' van J.C. Kerkmeijer zal bij weinig mensen 
bekend zijn. Het werd vorig jaar gevonden bij een 
zolderopruiming. 
Kerkmeijer is voor Oud Hoorn een bekende: 
Johan Christiaan Kerkmeijer werd op 9 december 
1875 in Middelburg geboren. In 1896 kwam hij 
naar Hoorn  om als tekenleraar aan de Hogere 
Burgerschool aan de slag te gaan. Hij richtte 
(onder andere) de Vereniging Oud Hoorn op, 
de Concertstichting Johan Messchaert, en was 
directeur van het Teekengenootschap Debutade dat 
uit 1866 dateert. Toen hij veertig jaar inwoner van 
Hoorn was verleende het gemeentebestuur hem het 
ereburgerschap van de stad. Hij overleed in Hoorn 
op 9 maart 1956.
Het schilderijtje hieronder is slechts 15 x 24 cm. 
Olieverf op een schildersdoek, dat is geplakt op 
een dun houten plankje. Op de achterkant staat, 
met potlood geschreven: Aan de Drieboomlaan te 
Hoorn, ±1908. De houten voorkant wordt met een 
paar spijkers op z'n plek gehouden. Rechts bovenin 

zorgt een spijker ervoor dat de lucht een beetje 
opbolt. Maar toch: de Drieboomlaan rond 1908, 
geschilderd door J.C. Kerkmeijer.

Het tweede schilderij, met de zomerse korenschoven, 
kwam mevrouw Schermers–Fisscher persoonlijk 
bij Oud Hoorn afgeven. Kerkmeijer heeft veel 
soortgelijke landschappen geschilderd. Hij had iets 
met zomerse korenschoven. Van dit doek sprankelt 
de zomer af. De vader van mevrouw Schermers–
Fisscher was een collega van Kerkmeijer aan de 
HBS. Hij kreeg het als geschenk. Het doek, 41 x 31 
cm, heeft altijd thuis bij mevrouw gehangen, maar 
de kinderen hadden er geen interesse in. In de hoop 
dat het bij ons een goede bestemming krijgt, heeft 
ze het Oud Hoorn geschonken. Op de achterzijde 
staat: 't Mereltje – Domburg. Het Westfries Museum 
bezit een vrijwel identiek schilderij gedateerd 1938. 
Mogelijk dat de boerderij deze naam draagt. Dank 
voor de schenking. 

twee kerkmeijers in één maand

Aan de Drieboomlaan 

te Hoorn, 1908 (l) en 

't Mereltje – Domburg, 

1938 (r) 

J. C. Kerkmeijer, 

hier bezig met het 

schilderen van de 

gevelsteen van de 

boerderij ”De Gare 

Goeds Bogert” aan het 

Keern
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een gesprek met wetHOuder rOnald lOuwman

Wethouder Ronald Louwman zal tijdens de 
aanstaande ledenvergadering, woensdagavond 13 
april 2011, ingaan op een aantal op stapel staande 
ontwikkelingen in onze stad. Ter voorbereiding de 
weergave van een gesprek dat wij (Femke Uiterwijk, 
Frans Zack en Egbert Ottens) met hem voerden. 
Het gesprek vond plaats in de werkkamer van de 
wethouder in het stadhuis. Aan de wand een collage 
die hij vanuit zijn laatste betrekking meekreeg. De 
groten der aarde en markante landelijke politici 
kijken ons aan, met daarbij hun meest saillante 
uitspraken die nog altijd een bron van inspiratie 
zijn.

Twee kanten van de tafel
Louwman (VVD) is in 1963 geboren in Dordrecht. 
Hij groeide op in de Grote Waal en verhuisde 
later naar de Risdam. Op zijn 19e vertrok hij 
voor zijn studie bestuurskunde naar Enschede. 
Vervolgens verhuisde hij naar Amsterdam waar 
hij in de net ingestelde stadsdeelraad Bos en 
Lommer werd gekozen. Zijn verschillende 
loopbanen brachten hem op meer plaatsen in ons 
land. Sneek, Den Helder, Obdam, Medemblik. 
Vervolgens trad hij als account–manager in dienst 
bij de provincie. De regio Noord–Holland Noord 
werd hem toevertrouwd. Zijn laatste baan was een 
managementfunctie bij de beleidsafdeling van de 
provincie. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden 
vervulde hij bestuursfuncties voor zijn politieke 
partij. Het laatst in Hoorn waar hij voorzitter 
was van de plaatselijke afdeling van de VVD. In 
het college beheert Louwman de portefeuilles 
ruimtelijke ordening, financiën en personeel en 
organisatie. Hij is tevens loco–burgemeester. Met de 
komst van Louwman in het college maakte Hoorn 
kennis met het nieuwe fenomeen van het dualisme: 
de wethouder van buiten de raad. Als geen ander 
kent Louwman dus beide zijden van de tafel binnen 
de gemeente. 

Uitdagingen
Drie majeure taken ziet Louwman voor zich. 
Allereerst op het gebied van de ruimtelijke ordening 
de ontwikkeling van de Blauwe Berg. De woningen 
worden gebouwd. Ook voor de ontwikkeling van 
het hotel, het casino en de bioscoop staan alle 
lichten nog steeds op groen. Voor andere locaties 
kampen ontwikkelaars met afzetproblemen. De 
tweede uitdaging is de aanleg van de Westfrisiaweg. 
Dat is weliswaar een grotendeels provinciale 

verantwoordelijkheid. Maar Louwman hoopt van 
harte dat de schop deze raadsperiode de grond 
in gaat. De opwaardering van de Westfrisiaweg 
is van eminent belang voor de ontsluiting van 
de noordkant van Hoorn. Het kan de druk op 
de Provinciale Weg doen verminderen. En ook 
dat is een essentiële zaak gegeven de nog steeds 
groeiende mobiliteit. In relatie tot de Westfrisiaweg 
moet de sprong van de gemeente Hoorn worden 
gezien over de weg heen. Het gebied Zevenhuis is 
Hoorns grondgebied zodat de bedrijvigheid in het 
noordelijke deel van de gemeente daar expansie 
kan vinden. 
Het derde punt is de bezuinigingsoperatie. Het 
gaat om grote bedragen en niets kan daarbij 
worden ontzien. Tien procent, in drie jaar, e 18 
miljoen. Subsidies, reserves en voorzieningen, de 
eigen organisatie, de WMO, elke begrotingspost 
wordt tegen het licht gehouden. Het is een enorme 
opgave, waarbij dit college ervan uitgaat dat ook de 
gesubsidieerde instellingen hun steentje bijdragen. 
Een generieke korting, zeg maar de kaasschaaf, 
van vijf procent per 2011. Maar het college beseft 
terdege dat deze instellingen het cement van de 
samenleving vormen en dat er prudent mee moet 
worden omgegaan. 

Visie–ontwikkeling
De ontwikkelingen gaan snel, en het lijkt of 
deze steeds sneller gaan. Bovendien zie je steeds 
heftiger pieken en dalen. Als gemeentebestuur 
moet daarop antwoord worden gegeven in de vorm 
van een inzichtelijk en consistent beleid. Er wordt 
gewerkt aan een visie op de ontwikkelingen in het 
hele stadsgebied. Daarbij wordt naar verschillende 
niveaus gekeken. Zijn de stedelijke functies 
evenwichtig over de stad verdeeld? Een niveau 
hoger wordt gekeken naar de plaats van Hoorn 
in de regio. En weer een niveau daarboven gaat 
het om de plek van West–Friesland, met Hoorn 
als hoofdkern, in Noord–Holland Noord en de 
aansluiting op stadsmetropool Amsterdam. Daarbij 
speelt het Markermeer nadrukkelijk een rol. Ter 
beheersing van het water en voor toekomstige 
Amsterdamse woningbouwplannen moet verloren 
gegane natuur elders in het Markermeer worden 
gecompenseerd. Wat dat betekent voor het 'blauwe 
hart' van Nederland moet worden uitgezocht. De 
aanleg van zogenoemde slibschermen die in dat 
kader nodig zijn, heeft grote consequenties voor 
de gemeenten aan het Markermeer, van Edam tot 
aan Schellinkhout en Wijdenes. En wat betekent 
dat voor onze haven en de ambities die we met 

de pOOrt Van HOOrn
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onze haven hebben? Met de wethouders ruimtelijke 
ordening in de aanliggende gemeenten praten we 
over de gevolgen. Eén ding is zeker. Een aanpak 
van de dijkversterking zoals aan de oostkant van 
Hoorn kan niet nog eens. Het is een drama. Het 
duurt te lang. Er is veel onbegrip over in Hoorn. 

Poort van Hoorn
Komen we bij de Poort van Hoorn dan moet duidelijk 
worden dat daar niet alleen de toegangsweg tot de 
binnenstad onder wordt verstaan. Het plan dat voor 
de Poort van Hoorn wordt ontwikkeld bestrijkt een 
enorm gebied dat aansluit op de binnenstad, de 
Vale Hen meeneemt omdat die ontwikkeling buiten 
het Bestemmingsplan Binnenstad is gehouden en 
vervolgens het Pelmolenpad, Dampten, het noordelijk 
stationsgebied inclusief de ziekenhuislocatie en de 
scholen en het Runshoppingcentrum omvat. De 
provinciale Task Force Ruimtewinst heeft daarvoor 
een aantal ideeën uitgewerkt waar wij nu verder 
mee bezig zijn. In dat gebied zijn verschillende 
ontwikkelingen gaande die op elkaar afgestemd 
moeten worden. De gemeenteraad heeft ervoor 
gekozen dat er een opbouw in winkelgrootte is van 
binnen naar buiten. Tot 600 m2 in de binnenstad, 
van 600 tot 1000 in het stationsgebied, en boven 
de 1000 m2 winkeloppervlak op het RSC. Ik 
ben ervan overtuigd dat deze opzet ook voor de 
economie van de binnenstad het beste is. Een 
tunnel onder het Dampten en het spoor is nodig 
vanwege de toename van het verkeersaanbod en 
van het aantal treinbewegingen. Het is echter 
niet de bedoeling dat al dat verkeer vervolgens 

regelrecht de binnenstad inrijdt. Allereerst willen 
we het noordelijke stationsgebied ontwikkelen. 
Meer parkeerfaciliteiten, winkels, woningen en 
kantoren. Als er een mooi plan lag, van architect 
Kees Rijnboutt begrijp ik, ik ken het niet, dan wil 
ik dat beslist eens zien. Daarna kunnen de weg 

vanaf de Provinciale Weg en de tunnel worden 
ontwikkeld, onder het Dampten en het spoor door, 
om uit te komen bij het nieuw te ontwikkelen 
gebied Pelmolenpad waar ook parkeervoorzieningen 
gedacht zijn. We zijn er niet op uit om zoekverkeer 
in de binnenstad te bevorderen. Integendeel. Ook 
de mogelijkheid van verplaatsing van het busstation 
naar de noordkant van de spoorlijn maakt deel 
van de voorstellen uit. Veel verkeer is regionaal 
verkeer en scholen en ziekenhuis zijn belangrijke 
publiekstrekkers. 
Maar Hoorn is hét ov–knooppunt van de regio. 
Wat echter niet noodzakelijk door de binnenstad 
moet zou daar ook niet moeten komen. Gevolg van 
de ontwikkelingen is dat het Keern ten zuiden van 
de Provinciale Weg een andere functie kan krijgen. 
Misschien kan er worden aangesloten op het beeld 
van de begraafplaats Keern, een meer parkachtige 
invulling van dat gebied. Ja, ik weet dat er aan de 
westkant van de begraafplaats een stuk af moet. Een 
meter of vijf. Dat is niet eenvoudig. Daar spelen 
uiteraard emotionele aspecten een rol. Maar we 
hebben overleg met de nabestaanden en proberen 
er samen uit te komen. En ook het monumentale 
gebouwtje en de monumentale graven aan het eind 
willen we respecteren. 

de pOOrt Van HOOrn

Luchtopname Hoorn. 

In oranje aangegeven 

de omgrenzing van de 

'Poort van Hoorn'
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Binnenstad
Kijken we naar de binnenstad dan moeten we 
constateren dat die er afgelopen dertig jaar op het 
gebied van monumentenbeheer sterk op vooruit is 
gegaan. We mogen trots zijn op onze honderden 
gemeentelijke en rijksmonumenten en zij voegen, 
samen met de structuur van de binnenstad een 
extra kwaliteit aan de binnenstad toe. Tegelijkertijd 
moeten we inzien dat de centrumfunctie is veranderd. 
Er is niet alleen meer een HEMA in Hoorn. Bijna 
elke gemeente heeft wel een filiaal. Zo is het ook 

met andere winkels. Het grote onderscheid is met 
de opkomst van de winkelketens verdwenen. Maar 
daartegenover kun je wel iets als het karakter van 
de binnenstad zetten. Daar zullen we op moeten 
inzetten. Er staan inderdaad winkels leeg in het 
'winkelrondje'. Maar dat is altijd zo geweest. Wel 
zijn er ontwikkelingen die op een veranderend 
koopgedrag duiden. Ondernemers zullen moeten 
inspelen op de opkomst van de internetwinkels. 
En als de huren van de winkels in de binnenstad 
te hoog zijn, wat wel eens wordt gezegd, dan zal 
de markt dat vanzelf corrigeren. Eigenaren van 
onroerend goed kunnen misschien een tijdje de 
kat uit de boom kijken, maar ook daar zal men op 
een gegeven moment eieren voor zijn geld kiezen. 
Meer kleinschalige, specialistische detailhandel is 
belangrijk voor de kleurrijkheid van de binnenstad. 
Overigens moeten we niet te benauwd zijn. Onze 
binnenstad heeft voldoende veerkracht en potentie. 
Soms gaan de bewegingen op en neer. We moeten 
kunnen relativeren. Niet op elke hype springen. 
Dertig jaar geleden gaf men ook weinig voor de 

binnenstad. Over een verbod op zwaar verkeer 
door de binnenstad en de invoering van een dertig 
kilometerzone voor de gehele binnenstad doe ik 
geen uitspraak. Ik weet dat veel mensen dat willen, 
maar het is niet mijn portefeuille. 

Woningmarkt
De crisis op de woningmarkt manifesteert zich 
ook in Hoorn. Een aantal locaties kan niet worden 
ontwikkeld of is teruggenomen. Dat is jammer want 
er is vaak lang aan gewerkt en de voorbereidingen 
hebben veel geld gekost. Schouwburgterrein, de 
appartementen boven de Lidl–vestiging bij de 
Willemsweg en de Holenweg. Daar wordt wel 
zo gebouwd dat als de markt weer aantrekt de 
appartementen alsnog gerealiseerd kunnen worden. 
Ook met de infrastructuur, voor rekening van Lidl, 
is rekening gehouden. Maar als er geen afzet op de 
woningmarkt is houdt het helaas even op. Waar de 
vraag van de laatste jaren blijft vraag ik mij ook wel 
eens af. Misschien dat mensen toch langer genoegen 
nemen met hun bestaande woning. Wellicht met 
dakkapel of uitbouw. Misschien dat jongeren langer 
thuis blijven wonen. Feit is dat de doorstroming 
is opgedroogd. Dat is een ernstige zaak. Maar de 
mogelijkheden die we als lokale overheid hebben 
zijn minimaal. Druppels op een gloeiende plaat. Ik 
ben net zo benieuwd naar de ontwikkeling van het 
oude schouwburgterrein. Voorlopig ligt de bal bij 
de ontwikkelaar. En dat een Hoornse supermarkt 
belangstelling voor de plek heeft is ons allen in dit 
huis bekend. 

Afwegen van belangen
Er loopt nog een procedure met betrekking tot het 
plan Vogelpoel, maar verder is het Bestemmingsplan 
Binnenstad inmiddels onherroepelijk. Dat is een 
goede zaak omdat het niet tot een jaren durende 
beroepsgang op de Raad van State heeft geleid. Maar 
in die binnenstad is het voortdurend schipperen, 
balanceren, de balans zoeken tussen alle functies 
en belangen. Je opereert in een spanningsveld 
en dan blijken besluiten uit een lang verleden 
plotseling nog actueel, zoals aan de Gouw. Of je 
wilt of niet, dan word je overruled. Dit college wil 
zorgvuldig met de binnenstad omgaan. We ervaren 
de betekenis van het verleden als geen ander. Voor 
het toerisme is het goed dat de stad er schoon en 
welvarend bijstaat. In die combinatie van historie en 
economie ligt de kracht van de binnenstad. Daarbij 
is het één de financiële drager voor het ander. Dat 
betekent dat er opgetreden moet worden als zaken 
fout gaan. Het ophangen van warmtestralers aan de 
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monumentale luifel van de Waag is echt een brug te 
ver. Als je daar niet tegen optreedt worden er straks 
televisieschermen opgehangen. Ook de terrassen 
zijn een telkens weerkerend thema. Daar willen we 
besluitvorming over. Duidelijkheid moet er komen. 
Er wordt gewerkt aan een terrassennota. En ook 
daar zullen de belangen van partijen tegenover 
elkaar komen te staan. De horeca tegenover de 
monumentenliefhebbers. De politiek zal dan de 
belangen moeten toetsen, afwegen en besluiten 
nemen. 

Punten van aandacht
Zijn er nog zaken die bijzonder aandacht verdienen? 
Zaken waarop Hoorn zich sterker kan presenteren? 
Ik denk aan de haven. De potentie van de haven 
wordt onvoldoende benut. Dat kan beter. Maar 
met het Oostereiland krijgt dat gebied een enorme 
impuls. Een tweede punt is de vraag hoe we de 
bezoekers van de haven verder dan de Roode Steen 
en de bezoekers aan de stad ook over diezelfde 
Roode Steen in andere richting kunnen krijgen. 
Het lijkt wel of daar voor beide categorieën een 
barrière ligt.

Oud Hoorn
Vereniging Oud Hoorn houdt ons scherp. Een 
gemeentebestuur mag blij zijn met een zo rijke 

vereniging die op een breed spectrum actief is. 
Uitgangspunt is dat we naar elkaar blijven luisteren. 
Ik ben blij dat de relatie goed is. Zelf denk ik nog 
met groot genoegen aan de bouwkundecursus die 
ik in mijn jonge jaren bij Femke Uiterwijk heb 
gevolgd. Verder de stadswandelingen. Daar is veel 
belangstelling voor. 
Waar zie ik nog nieuwe thema's voor Oud Hoorn? 
We hadden het zojuist over het Markermeer. 
Ik begrijp dat zich voor onze kust een arsenaal 
aan gezonken scheepswrakken ligt. Vaak nog met 
de oorspronkelijke lading. Misschien dat Oud 
Hoorn daar eens aandacht aan kan besteden. 
Een Hoornse canon is ook de moeite waard. 
En educatie. De belangstelling voor de kleine 
stadsgeschiedenis als afspiegeling van de grote 
geschiedenis, nationaal, internationaal. O, zijn er 
contacten met het onderwijs? Prachtig. Volhouden 
zou ik zeggen. Tot slot zal Oud Hoorn de stap 
moeten maken naar de nieuwe media. Er zijn zoveel 
meer toepassingsmogelijkheden waarmee met name 
jongeren worden bereikt. Nee, Oud Hoorn zal nog 
lang in onze stad een rol moeten blijven spelen en 
steeds moeten bijleren, zoals op dat punt van de 
nieuwe media. Trouwens permanent leren staat aan 
de basis van vooruitgang en ontwikkeling. Nee, die 
heb ik niet van de collage met citaten bij mij op de 
kamer! Dat is een algemene wijsheid.  

Kinderwandeling, i.s.m. enkele leerlingen van 
muziekschool Gerard Boedijn
Zondag 29 mei, aanvang 11.00 uur. 
Start: Roode Steen, Hoorn.

Hofjeswandeling
Vrijdag 10 juni, aanvang 19.30 uur. 
Start: Plantsoen t.o. Station N.S.

Tuinenwandeling
Vrijdag 24 juni, aanvang 19.30 uur. 
Start: Roode Steen.

Juniuswandeling, hoe zag de stad er uit in de tijd 
van deze grote Horinees.
Vrijdag 1 juli, aanvang  19.30 uur. 
Start: Roode Steen.

Stadswandelingen 2011 Oud Hoorn.

Bossuwandeling
Vrijdag 22 juli, aanvang 19.30 uur. 
Start: Oosterpoort.

Wallenwandeling
Vrijdag 5 augustus, aanvang 19.30 uur. 
Start: Oosterpoort.

Koepoortswegwandeling
Vrijdag 19 augustus, aanvang 19.30 uur. 
Start: Plantsoen t.o. Station N.S.

Zie ook: www.oudhoorn.nl
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een gezicHt Op HOOrn uit 1712

jOHn r. brOzius

Een Gezicht op Hoorn uit 1712 van Gaspar 
van Wittel (1652/53–1736)

Onverwacht kwamen vorig jaar twee gouaches 
boven water van Gaspar van Wittel: een stadsgezicht 
van Hoorn gezien vanaf de Schellinkhouterdijk 
(afb. 1) en een stadsgezicht van zijn geboortestad 
Amersfoort gezien vanaf het riviertje de Eem. Beide 
werken werden op 7 juli 2010 aangeboden door 
het veilinghuis Bonhams in Londen1. Ze waren 
eeuwenlang aan de aandacht van de kunstwereld 
ontsnapt en maakten de laatste 70 jaar deel uit 
van een Braziliaanse particuliere collectie. De 
werken nemen een bijzondere plaats in binnen 
het oeuvre van Van Wittel, want het zijn de enige 
uitgewerkte ‘Hollandse’ stadsgezichten die we van 
hem kennen.

Een kennismaking met Van Wittel
Gaspar van Wittel werd in Amersfoort geboren 
als zoon van de wielmaker Adriaen Jaspersz 
van Wietel en Mayken Cornelisdr Copiers. Hij 
staat internationaal bekend om zijn kapitale 
stadsgezichten van steden als Rome, Venetië en 
Napels, ook wel ‘vedute’ genoemd. Inmiddels 
worden er meer dan 500 aan hem toegeschreven. 
Hij schilderde deze in opdracht van gefortuneerde 

kooplieden, de hoge geestelijkheid en Italiaanse 
adel. Zijn stadsgezichten kenmerken zich door 
een helderheid van kleur en detaillering die voor 
Italiaanse verzamelaars volkomen nieuw was en 
hogelijk werd bewonderd. Voor de koopman Altoviti 
schilderde Van Wittel omstreeks 1680 vier grote 
stadsgezichten van Rome, die werden opgemerkt 
door de markies Sachetti, de ambassadeur van 
Malta. Hij was zo gecharmeerd van het werk dat 
hij Van Wittel zes jaar lang als een soort hofschilder 
in dienst zou houden2. Van Wittel kwam via deze 
mecenas in contact met de hoogste adellijke kringen 
en zijn naam werd gevestigd. Zo werd hem in 1686 
het lidmaatschap vergund van het prestigieuze 
Congregazione dei Virtuosi del Pantheon, waarvoor 
alleen de belangrijkste eigentijdse schilders in 
aanmerking kwamen. Jarenlang zou Van Wittel 
langs verschillende Italiaanse hoven reizen om 
schilderijen te maken voor zijn hooggeboren 
opdrachtgevers. Zo werkte hij in 1694 in Florence 
voor hertog Cosimo III de’Medici en daarna in 
steden als Bologna, Ferrara, Venetië, Milaan en 
Napels, waar hij diverse opdrachten ontving van 
de lokale adellijke families (afb. 2). Van Wittel 
werd zoveel mogelijk in vaste dienst gehouden. Zo 
schilderde hij tussen 1699 en 1701 meer dan 35 
stadsgezichten voor Luis de la Cerda, de Spaanse 
onderkoning van Napels, en meer dan 100 werken 
voor verschillende leden van de familie Colonna in 
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een gezicHt Op HOOrn uit 1712
Rome (afb. 3). Kardinaal Girolamo II Colonna en 
Filippo III Colonna bezaten respectievelijk 57 en 
87 werken van zijn hand3. Het is niet verwonderlijk 
dat de meeste Van Wittels zich vandaag de dag 
in Italië bevinden, maar er worden ook relatief 
veel Van Wittels in Engelse collecties bewaard die 
door Engelse aristocraten tijdens hun Grand Tour 
in Italië als souvenir werden gekocht. Een aantal 
van deze stadsgezichten zijn zogeheten ‘vedute 
ideates’, stadsgezichten die een deels gefantaseerd 
‘Italiaans’ stadsbeeld geven en topografisch niet 
correct hoeven zijn.
Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit als enige 
openbare collectie in Nederland twee werken die 
mogelijk van Van Wittel zijn: een Gezicht op 
Napels en Gezicht op de Golf van Napels4. Het zijn 
pendanten (tegenhangers) en beide werken zijn in 
olieverf geschilderd op koper. Eén van de werken 
is gesigneerd met het monogram ‘G.v.W’, maar aan 
het auteurschap van Van Wittel wordt getwijfeld. 
Dat de schilder in Nederland vrijwel onbekend 
is gebleven en slecht wordt vertegenwoordigd in 
openbare collecties, heeft ongetwijfeld te maken 
met zijn bijna volledige integratie in het Romeinse 
sociale en culturele leven. In 1697 trouwde hij met 
Anna Lorenzani, een dochter van de letterkundige 
en kunstverzamelaar Giovanni Andrea, en in 1709 
ontving hij het burgerschap van Rome. Als een van 
de weinige ‘buitenlanders’ werd hij kort daarna 
lid van het vermaarde schildersgilde de Accademia 
di San Lucca, waar nog steeds zijn geschilderd 
portret hangt met zijn geïtalianiseerde naam 
Caspare Vanvitelli (afb. 4). Van Wittel overleed 
op 13 september 1736 op 83-jarige leeftijd en ligt 
begraven in de Santa Maria in Vallicella in Rome. 
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij voor zijn 
dood ooit weer de Nederlanden heeft bezocht.

De leermeester Matthias Withoos
Gaspar van Wittel ging in Amersfoort eerst in 
de leer bij de plaatselijke portretschilder 
Thomas van Veenendaell (ca.1627- na 1673) en 
omstreeks 1670 bij Matthias Withoos (ca.1627-
1703), die bekendheid geniet als schilder van 
landschappen en stillevens. Withoos had in 1647 
zijn schildersopleiding voltooid en op 18 oktober 
dat jaar werd hij als lid van het Sint-Lucasgilde 
van Amersfoort geïnstalleerd. Hij mocht zijn eigen 
‘winkel’ beginnen, maar hij besloot zijn geluk te 
beproeven in Italië. Omstreeks 1650 ondernam hij 
een reis naar Italië in gezelschap van zijn vakbroeders 
Otto Marseus van Schrieck uit Nijmegen, Hendrik 
Graauw uit Hoorn en zijn stadgenoten Paulus Bor 

de Jonge en Lodewijk van Velsen. De Hollandse 
en Vlaamse traditie een studiereis naar Italië te 
maken dateert uit de 16de eeuw. Kunstschilders 
die de grote Italiaanse meesters als Michelangelo, 
Raphael en Titiaan hadden bestudeerd, en oog in 
oog hadden gestaan met klassieke architectuur 
en beeldhouwkunst, werden in eigen land veel 

meer gewaardeerd dan hun collega’s die thuis 
waren gebleven. In de jaren voor circa 1570 
kregen gewoonlijk de Italiëgangers de lucratieve 
opdrachten toebedeeld voor het maken van grote 
altaar- en figuurstukken van de kerk en de adel. 
Na het begin van de Nederlandse Opstand vielen 
deze opdrachtgevers echter grotendeels weg en 
voor schilders die omstreeks 1620 naar Italië 
reisden was het beroepshalve bestuderen van de 
Italiaanse meesters en klassieken al van minder 
groot belang. De belangstelling van de nieuwe 
generatie schilders ging met name uit naar het 
Italiaanse landschap, dat lag bezaaid met antieke 
ruïnes, en het vastleggen van het ‘Italiaanse licht’, 
met de kenmerkende azuurblauwe hemel en het 
goudgele licht van de laaghangende zon. Voor veel 

schilders was het verblijf in Italië slechts van korte 
duur. De meesten gingen na een jaar of twee met 
een map vol tekeningen weer naar huis, waar ze 
een goede markt aantroffen voor italianiserende 
landschappen. 
De schilders die naar Italië afreisden stonden 
weliswaar aan het begin van hun carrière, maar 
waren goed genoeg om met de verkoop van 
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schilderijen in hun levensonderhoud te voorzien. 
Dit gold ook voor Withoos en Van Schrieck. Beiden 
boekten redelijk succes in Italië met hun eigen 
variant op het Italiaanse landschap: het ‘sotto bosco’ 
of onderbosje. Het ‘sotto bosco’ geeft een kijkje in 
het donkere struikgewas onder de bomen, waar 
allerlei fraaie bloemen en planten groeiden die 
werden bevolkt door insecten, kikkers, slangen en 
kleine zoogdieren (afb. 5). Vooral de minutieuze 
weergave van de flora en fauna viel bij de Italiaanse 
opdrachtgevers in de smaak. Van Schrieck zou tot 
1657 in Italië blijven en onder meer werken voor 
Ferdinando II de’Medici in Florence. Voor Withoos 
liep het Italiaanse avontuur al eerder ten einde. Hij 
aanvaardde in 1652 de thuisreis, waarschijnlijk in 
gezelschap van Lodewijck van Velsen met wie hij de 
reis ook had aangevangen. 

De ontdekking van het stadsgezicht
Terug in Amersfoort trouwde Withoos in 1653 
met Wendelina van Hoorn, een dochter van Jacob 
Pietersz van Hoorn, die uit Hoorn afkomstig was, 
en Adriana Willemsdr. Het echtpaar kreeg negen 
kinderen en behoorde tot de gegoede burgerij van 
Amersfoort. Van Hoorn was in de jaren ’30 van 
de 17de eeuw meermaals schepen en bekleedde 
verschillende stedelijke functies. Ook Withoos 
werd een man van aanzien. Hij was van 1665 
tot 1672 raad van de stad en van 1670 tot 1672 
weesmeester. Hij vervulde deze functies naast zijn 
eigenlijke beroep als schilder. Na zijn terugkeer 
uit Italië is hij ongetwijfeld ‘sotto boschi’ blijven 
schilderen, en hieraan verwante landschappen en 
stillevens, maar ook het stadsgezicht als genre 

kreeg zijn belangstelling. Het waarschijnlijk vroegst 
bekende stadsgezicht van Withoos ‘een schilderije 
vertoonende d’brant van Amersfoort’ kennen we 
alleen uit de literatuur. Het werk bevond zich in 
1664 in de verzameling van Hans Borremans in 
Amsterdam5. De brand vond plaats in 1657 en 
vermoedelijk is het schilderij kort daarna ontstaan. 
Een tweede stadsgezicht, van Lyon, bevindt zich in 
het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis in Amersfoort 
en dateert uit 1660. Het schilderij is gebaseerd op 
een prent, maar mogelijk heeft Withoos de stad ook 
daadwerkelijk aangedaan tijdens zijn terugreis uit 
Italië. Het belangrijkste stadsgezicht van Withoos 
is echter een kolossaal doek van 205 bij 430 cm 
van de stad Amersfoort dat hij in 1671 voltooide. 
We zien de stad vanuit het zuidwesten met centraal 
de Koppelpoort en allerlei bedrijvigheid op de 
omringende landerijen en het riviertje de Eem. 
Het werk hangt tegenwoordig in Museum Flehite, 
maar was oorspronkelijk bedoeld ter decoratie van 
het stadhuis op de Hof. Op 27 november 1671 
werd het werk aangekocht door het stadsbestuur 
voor de som van 200 ducatons (ongeveer 440 
gulden)6 (afb. 6). Van Wittel werkte omstreeks deze 
tijd in het atelier van Withoos en zal ongetwijfeld 
kennis hebben genomen van de compositorische en 
perspectivische problematiek die bij het maken van 
een stadsgezicht aan de orde komt. 

De vlucht naar Hoorn
In de zomer van 1672 werd de Nederlandse 
Republiek over zee aangevallen door de Engelsen en 
over land door de Fransen. De vijandelijke alliantie 
was gesmeed om raadspensionaris Johan de Witt 
van de troon te stoten en Willem III, de neef van 
de Engelse koning, als stadhouder te installeren. 
De Franse koning Lodewijk XIV had zijn oog 
laten vallen op de annexatie van de Zuidelijke 
Nederlanden. De Engelse landingspogingen werden 
diverse malen door De Ruyter afgeslagen, maar 
in juni 1672 was het Franse leger al diep in de 
Nederlandse Republiek doorgedrongen. De inname 
van Amersfoort was onafwendbaar. Houbraken 
schrijft in zijn Groote Schouburgh dat Withoos 
naar Hoorn vertrok, ‘om dat hy vier Dochters 
hadde, en geen gevaar daar omtrent wilde afwagten’ 
7. Aangenomen wordt dat de ongeveer 20-jarige 
Van Wittel met het gezin Withoos is meegereisd, 
hoewel Houbraken hier geen specifiek melding 
van maakt. In de archieven zijn tot dusver ook 
geen aanwijzingen gevonden van het verblijf van 
Withoos of Van Wittel in Hoorn in de jaren kort 
na 1672. Het eerste levensteken van Withoos is 
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zijn inschrijving als lidmaat van de gereformeerde 
kerk op 18 september 1675. Van Wittel was 
katholiek. Zijn naam komt niet voor in het enige 
katholieke lidmatenboek dat uit deze tijd bewaard 
is gebleven en uiteraard ook niet in het attestatie- of 
lidmatenboek  van de gereformeerde kerk. 
Withoos’ keuze naar Hoorn te verhuizen lag voor 
de hand. Hier woonde Petronella van Hoorn, een 
oudere zuster van Withoos’ vrouw. Ze wordt 22 
april 1672 in een Hoornse notariële akte genoemd 
als weduwe van de wijnkoper Jacob van Noorwegen 
en verhuurster van een woning8. Ze overleed in 
Hoorn in 1676. Een andere ‘Hoornse’ schoonzuster 
van Withoos was Cathalina van Hoorn, die in 
1641 was getrouwd met de Hoornse notaris 
Abraham van Stormen. Beiden waren voor 1669 
al overleden, maar hun twee getrouwde dochters, 
Adriana en Hillegonda van Stormen, waren nog 
steeds in de stad woonachtig. Withoos fungeerde 
voor tenminste een van zijn nichtjes als een ‘pater 
familias’, want in 1679 werd hij ‘Opt versoeck van 
Hilgontje noorwegen…tot vooght over haer selfs gestelt’ 
9. Daar Withoos’ schoonfamilie niet onbemiddeld 
was, heeft deze ongetwijfeld gezorgd voor de 
eerste opvang en onderdak. Mogelijk heeft het 
gezin een woning betrokken in de Proostensteeg, 
waar Withoos tot zijn dood in 1703 zou blijven 
wonen. Zijn vrouw overleed in of omstreeks 1676, 
waardoor hij al snel alleen de verantwoordelijkheid 
kreeg voor de opvoeding van zeven kinderen. Vijf 
van hen, Pieter, Johannes, Alida, Maria en Frans 
traden in de voetsporen van hun vader en werden 
kunstschilder.

Gezicht op Hoorn 
De recent ontdekte gouache met het gezicht op 
Hoorn uit 171210, maakt het aannemelijk dat 
Van Wittel met zijn leermeester naar Hoorn is 
meegereisd. Het standpunt dat Van Wittel heeft 
gekozen voor zijn Gezicht op Hoorn is uniek en 
komt niet op een van de bekende prenten van Hoorn 
voor. Het silhouet van de stad is goed herkenbaar 
en de afzonderlijke gebouwen zijn eenvoudig te 
identificeren. Zo zien we van links naar rechts het 
havenlicht en het woon- en pakhuis van Cornelis 
Schuyt op het Oostereiland, de Hoofdtoren, de 
Nieuwe Oosterpoort met erachter de Oosterkerk, 
de Grote of St. Cyriacuskerk en meer naar rechts 
een iets te groot uitgevallen Noorderkerk. Van 
Wittel heeft alle gebouwen groter afgebeeld dan ze 
in werkelijkheid waren (afb. 7) en naar eigen inzicht 
dingen aangepast of toegevoegd om het tafereel te 
verfraaien. Zo heeft hij bijvoorbeeld de dijk een 

lichte kromming gegeven, waardoor de constructie 
van de palendijk goed zichtbaar werd, en heeft 
hij de Oosterpoort naar de toeschouwer gedraaid, 
zodat deze frontaal op de dijk kwam te staan. De 
Oosterpoort heeft ook twee zware torens gekregen 
die niet authentiek kunnen zijn en eerder doen 
denken aan de torens van de in 1818 gesloopte 
Oude Oosterpoort. Achter de molen, rechts in 
beeld, stond de lijnbaan De Gouden Man. Deze lag 
op de huidige Van Beijerenstraat evenwijdig aan de 
Venenlaan en was tot in de 19de eeuw in bedrijf. 
De lijnbaan was in werkelijkheid een eenvoudige 
langwerpige houten keet van ongeveer 300m lang 
(afb. 8), maar is door Van Wittel omgevormd tot 
een rij luxueuze tuinhuizen of theekoepels op 
palen.
De watermolen midden op de dijk is fantasie en 
ook het grote vissershuis op het buitendijkse land 
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individuele gebouwen 

op zijn gouache flink 

heeft vergroot. Op 

ongeveer de plek 

waar de schilder heeft 

gestaan, aan het einde 

van de Holenweg, zou 

alleen de Grote Kerk 

goed zichtbaar zijn 

geweest



24

geeft vermoedelijk geen bestaande situatie weer, 
hoewel er onderaan de dijk bij de watermolens wel 
kon worden gewoond. Zo was in 1649 David Jansz 
met zijn gezin ‘buijttens dijck aende zee kant beoosten 
deser stede bijde watermolens woonachtich’11. Op 
sommige oude kaarten is hier, maar ook elders op 
het buitendijkse land bebouwing ingetekend (afb. 
9). De ligging van de molen aan de rechterzijde 
van de gouache is waarschijnlijk deels gebaseerd 

op de werkelijkheid. Op alle belangrijke oude 
kaarten van Hoorn staan aan het einde van de 
Holenweg drie watermolens ingetekend, waarvan 
de Dijkmolen het dichtst tegen de dijk stond. De 
molens dateerden uit het begin van de 16de eeuw 
en waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
afwatering van de Oosterpolder. De Dijkmolen 
werd in 1915 als laatste van de drie molens 
afgebroken. 

Door een Italiaanse bril
Meer dan op het Gezicht op Hoorn heeft Van Wittel 
op het Gezicht op Amersfoort zijn fantasie de vrije 
loop gelaten12 (afb. 10). Zo zijn de rivier de Eem en 
stad Amersfoort weliswaar als zodanig herkenbaar, 
maar de kenmerkende Koppelpoort ontbreekt en 
de individuele torens en gebouwen zijn niet meer 
dan een visuele echo van de werkelijkheid. Zo 
herkennen we de Onze-Lieve-Vrouwetoren, maar 
in het woud van overige kerktorens ontbreekt 
bijvoorbeeld de karakteristieke toren van de Sint 
Joriskerk. De zaagmolen op de rechteroever heeft 
er tijdens het leven van Van Wittel nooit gestaan 
en de stadskorenschuur, die in werkelijkheid veel 
eenvoudiger was blijkens het stadsgezicht van 
Withoos, is omgevormd tot een luxe Mediterraan 
woonhuis. Het pand dat Van Wittel heeft getekend, 
herinnert enigszins aan het 17de eeuwse Hoogerhuis 
dat aan de Flierbeek buiten Amerfoort stond. 
Het is niet bekend over hoeveel schetsen Van 
Wittel heeft kunnen beschikken in Italië toen hij 
in 1712 besloot de twee steden uit te tekenen die 
voor hem van speciale betekenis waren. Er zijn tot 
dusver vier schetsen van Van Wittel bekend met 
scènes van Amersfoort13 en slechts één van Hoorn, 
de voorstudie voor de gouache uit 1712. Dat 
het Amersfoortse stadsgezicht uiteindelijk minder 
waarheidsgetrouw is geworden dan het Hoornse 
is opvallend. Tijdens zijn leertijd bij Withoos zag 
hij het grote stadsgezicht van Amersfoort immers 
onder zijn ogen ontstaan. We kunnen daarom alleen 
maar concluderen dat Van Wittel niet de intentie 
heeft gehad de steden topografisch correct weer te 
geven. Om artistieke redenen is de werkelijkheid 
aangepast en zijn bepaalde beeldelementen 
toegevoegd, zoals de palendijk, het beurtschip op 
de Eem en de molens, die ook in Van Wittels tijd 
als ‘typisch Hollands’ golden. Beide werken zijn 
daarmee persoonlijke ‘vedute ideate’ geworden, 
deels gefantaseerde stadsgezichten van Amersfoort 
en Hoorn, die Van Wittel ongetwijfeld herinnerden 
aan zijn eigen jeugdjaren in de Nederlanden. 
Daar beide gouaches atypisch zijn voor het 

Afb. 8  In 1794 tekende 

Adriaen Doesjan de 

kaart Hoorn, Hooft–stad 

van Westvriesland 

met in de linker 

benedenhoek de 

lijnbaan of 'Touwbanen'. 

(Westfries Museum, 

Hoorn)

Afb. 9 In 1638 werd een deel van de Schellinkhouterdijk gemeten door de Hoornse 

landmeter Pieter van der Meersch. Het buitendijkse land tussen de Nieuwe 

Oosterpoort en de drie molens werd de Cleijne Uijterdijk genoemd. Het was deels 

bedijkt en werd gebruikt als weidegrond en rietland. Op verschillende plaatsen staat 

bebouwing ingetekend, met name onderaan de dijk bij de watermolens. (Westfries 

Archief, Hoorn)
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werk van Van Wittel werd de richtprijs door 
het veilinghuis Bonhams voorzichtig gesteld op 
£25.000-£35.000 per lot. Verrassend genoeg werd 
het stadsgezicht van Amersfoort, inclusief het 
opgeld, voor £180.000 (ruim e 200.000) verkocht 

en het Hoornse stadsgezicht voor £276.000 (ruim 
e 300.000). Mede door deze onverwacht hoge 
opbrengsten bleek het niet mogelijk de stukken te 
verwerven voor Museum Flehite of het Westfries 
Museum, waar ze eigenlijk thuishoren.

Noten 
1Bonhams (Londen) Old Master Paintings, 7 juli 2010. 
Het Hoornse stadsgezicht (lot nr. 83) is 26 x 47.5 cm en 
geschilderd op paneel. Het Amersfoortse stadsgezicht 
(lot nr. 84) is 27 x 48 cm en geschilderd op perkament 
dat op paneel is gelijmd. Het Hoornse stuk is gesigneerd 
op de boeg van het schip: ‘GASP: Van WiTEL‘en op 
de achterzijde gesigneerd en gedateerd ‘Gasparo van 
Witel/1712’. Het lijdt geen twijfel dat ook het Amers-
foortse stadsgezicht omstreeks 1712 is ontstaan gezien 
de overeenkomst in stijl, techniek en formaat, en het ge-
geven dat ze eeuwenlang als pendanten (tegenhangers) 
bij elkaar zijn gebleven. 
2M.W. Heijenga-Klomp, Jasper van Wittel (ca 1652-
1736), Een Amersfoortse schilder in Italië, Flehite, 
Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 6 
(2005), p. 141.
3Zie Google: Getty Provenance Index Databases, Archi-
val Documents, keyword: ‘Van Wittel’.
4Rijksmuseum A2659 (Gezicht op Napels) en A2660 
(Gezicht op de Golf van Napels)
5Zie Google, The Montias Database of 17th Century 
Dutch Art Inventories , keyword ‘Borremans’. 
6C. van den Braber, Gezicht op Amersfoort van Matthias 
Withoos, p.17
7A. Houbraken, De groote Schouburgh der Nederlant-
sche konstschilders En schilderessen… , deel 2, p. 187
8Westfries Archief, Hoorn, Not. Arch. 2179 
(22 apr. 1672). 

Afb. 10 Gaspar van 

Wittel, Gezicht op 

Amersfoort vanaf de 

Eem (1712). Gouache 

op perkament gelijmd 

op paneel. (Huidige 

verblijfplaats onbekend)

9Hoorn, Oud Rechterlijk Archief 4584 (20 jan. 1679). 
Zie onder de letter J.
10Er was al langer een ongedateerde lijntekening bekend 
met een gezicht op Hoorn, waarvan nu duidelijk is dat 
deze als voorstudie voor de gouache heeft gediend. De 
tekening wordt, net als de voorstudie van het Gezicht op 
Amersfoort, bewaard in het Certosa e Museo Nazio-
nale di San Martino in Napels. Beide tekeningen geven 
slechts de contouren aan van de gebouwen en het land-
schap en zijn niet in detail uitgewerkt. Op de tekening 
van Hoorn ontbreekt de grote molen die rechts op de 
gouache is te zien en op de tekening van Amersfoort het 
beurtschip varend op de Eem. 
11Westfries Archief, Not. Arch. 2080 (7 mrt 1649).
12C. van den Braber, Denkend aan Amersfoort…, Nieuw 
stadsgezicht van Jasper van Wittel ontdekt, Kroniek, tijd-
schrift historisch Amersfoort 12 (2010), nr. 4, p. 12-15.
13In de collectie van het Reggia di Caserta in Napels 
en in Staatliche Graphische Sammlung in München 
bevinden zich eenvoudige schetsjes van Amersfoort. 
Een meer uitgewerkte tekening van de stad bevindt zich 
in het Gabinetto Nazionale dei Disegni e delle Stampe 
e Villa in Rome en de eerder genoemde voorstudie voor 
de gouache in de Certosa e Museo Nazionale di San 
Martino in Napels.
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diet scHOlten

Korte kroniek van een familiebedrijf

Tot 1975 was aan de Nieuwstraat op de nummers. 
5, 7 en 9 de Hoornse Metaalwarenfabriek v/h G. 
Scholten gevestigd. Ruim honderd jaar heeft dit 
familiebedrijf bestaan. Als achterkleindochter van 
de oprichter dook ik in de archieven om voor 
Oud Hoorn dit artikel over de opkomst, bloei en 
neergang van de fabriek te schrijven. 

Op 10 augustus 1860 stond in de Hoornsche Courant 
de volgende advertentie:
De ondergetekende maakt bij dezen zijn geachte 
stadgenoten en omstreken bekend, dat hij alhier op de 
Nieuwstraat gevestigd is. Als Koper– en Blikslager, en 
dat zijn Winkel zal voorzien zijn van alles wat tot zijn 
Vak behoort.
Voor een spoedige uitvoering zorg dragende heb ik de 
eer te zijn
      
Ued. Dienaar G. Scholten

Deze Gerrit Scholten – mijn overgrootvader – was 
afkomstig uit Enkhuizen. Aan de Nieuwstraat in 
Hoorn begon hij als jonge man een koperslagerij 

en lampenmakerij. Zijn werkplaats was 8 x 4 meter 
en hij had maar een paar mensen in dienst. Hij 
en zijn knechts deden hoofdzakelijk reparaties 
aan pannen, kannen en ketels. Hun voornaamste 
gereedschap was de hamer, waarmee het koper in 
de juiste vorm werd geslagen. Losse onderdelen 
werden aan elkaar geklonken of gesoldeerd met 
een vuurbout. Ook kon je er ijzeren bandjes om je 
klompen laten zetten. 
Lange tijd bleef het hierbij, maar vanaf 1890 kocht 
Gerrit Scholten steeds een belendend stukje grond 
aan de Nieuwstraat erbij om zijn zaak uit te kunnen 
breiden. Het ging hem aan het einde van de 19e 
eeuw blijkbaar voor de wind. Heel Nederland 
maakte een periode van sterke industrialisering 
door, 'business was booming'. 

Uitbreiding en vernieuwing 
In 1886 kwam zijn zoon – ook een Gerrit – bij hem 
werken, nadat hij eerst in Duitsland een technische 
school had bezocht. In 1892 kwam de 12–jarige 
Reindert Wiggers als vierde personeelslid in dienst. 
Hij vertelde aan mijn vader het volgende verhaal 
over die tijd:
"Uw vader begon met nieuwe dingen: sigarenkistjes, 
koekdoosjes en niet te vergeten de blikken, waarin door 
de Hoornse bedrijven zoveel kaas werd geëxporteerd. 
Een paar jaar later werd er een steendrukpers gekocht 
voor het maken van prijskaartjes in blik en het 
drukken van visitekaartjes van karton en later ook 
van sigarenkistjes. Spoedig daarna werd er een 7PK 
gasmotortje gekocht voor het in werking stellen van 
een forceerbank en een poetsbank (...) en werd er ook 
begonnen met een winkel in verlichtingsartikelen."1 
Deze winkel bevond zich aan de Nieuwstraat 
9, waar nu lijstenmakerij en kunsthandel De 
Molensteen is.gevestigd 
Vóór de aanschaf van dat gasmotortje werd de 
forceerbank – de eerste machine die was aangeschaft 
– door één man aangedreven, die daarvoor aan een 
groot jachtwiel moest draaien. Het probleem met 
de gasmotor was wel, dat de gasdruk niet altijd 
voldoende was om de machine aan de gang te 
houden. 

Gloeikousjes en luxe koperwerk
De winkel in verlichtingsartikelen breidde zijn 
assortiment allengs uit, en werd geleid door 
mejuffrouw Dietje Scholten, een zuster van mijn opa. 
Zij verkocht er huishoudelijke– en luxeartikelen uit 
het buitenland, maar ook gaslampen, komforen 
en gaskachels. En niet te vergeten gaskousjes en 
munten voor de gasmeters. De winkel werd eind 

Gerrit Scholten 

(1867–1947), zoon van 

de oprichter. Onder 

zijn leiding groeide 

het bedrijf uit tot een 

fabriek 
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twintiger jaren opgedoekt, omdat de ruimte nodig 
was voor uitbreiding van het bedrijf.
In 1897 nam Gerrit Scholten als eerste het 
gloeikousje in gebruik. Als reclamestunt bood hij 
vervolgens de firma's Van den Brul en Pernis – twee 
gerenommeerde winkels in Hoorn – gratis gloeilicht 
aan. Met als gevolg dat bijna de hele stad door hem 
in het gloeilicht is gezet. Alle petroleumlampen 
moesten worden vervangen door gasbranders. Er 
werd nu ook een begin gemaakt met het fabriceren 
van artikelen die als luxe–koperwerk golden: koperen 
bloempotten, paraplustandaards en kolenbakken. 
De voorstellingen op de paraplustandaards werden 
met de hand aangebracht, nadat eerst de gladde bak 
met warme pek was gevuld. Tot 1929 herbergde de 
fabriek dan ook een peksmelterij. 
Omstreeks 1900 werkten er al acht man personeel. 
In 1904 overleed oprichter Gerrit Scholten, en 
nam zijn zoon het over. In 1905 werd de zaak 
uitgebreid met een kleine kopergieterij, waar 
onderdelen van de later zo veel geëxporteerde 
kroonluchters werden gegoten. Er werden ook 
koperen bedkruiken gemaakt. De gasbranders 
werden in 1910 overbodig, door de komst van 
elektrisch licht. Logisch dat de firma die deze 
branders had geïnstalleerd het verzoek kreeg om de 
elektrificatie van West–Friesland ter hand te nemen. 
Daartoe werd een dochteronderneming opgericht: 

Scholten en Pijper Electro–technisch Bureau (na 
1945: Scholten's Handel Maatschappij).2

Vanaf de twintiger jaren nam de export van 
wandborden, bloempotten en miniatuur koperwerk 
een aanvang en werden de producten op beurzen in 
binnen– en buitenland geëxposeerd. 

Sociale verhoudingen
Het verschil tussen de blauwe en witte boorden was 
in de eerste helft van de vorige eeuw veel groter 
dan nu. Tegelijkertijd waren de verhoudingen 
tussen directeur en personeel persoonlijker. Eerste 
polijster Kruisdijk herinnert zich in 1960 Gerrit 
Scholten nog heel goed: "hij werkte zelf voortdurend 
mee. Ik was de zeventiende werknemer. De bloempotten 
die wij maakten vlogen weg. We maakten ook grote 
koperen melkbussen, die we alleen staande konden 
polijsten. (…) We werkten 66½ uur per week. Met de 
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Kerstdagen kregen we een bon voor 20 pond spek en 
vet en dat konden we in die tijd best gebruiken". En 
een tijdgenoot van hem: "de uitbetalingen geschiedden 
door hem persoonlijk. Het geld kwam uit de vestzak. 
Als een werkstuk niet goed was, vertrapte hij het voor je 
voeten."3 Het uurloon van een volwassene bedroeg 
toen 18 tot 20 cent per uur. 
De bij lezers van Oud Hoorn bekende Chiel van 
der Zel (1920–2007), die in 1947 in dienst kwam, 
vertelde in een programma van Radio Hoorn 
uit 1995 dat er bij de wekelijkse uitbetaling een 
schragentafel in de fabriek werd neergezet, met een 
geldkist waaruit iedereen zijn loon kreeg. De oudste 
als eerste, de jongsten stonden achteraan.
Gerrit Scholten was de eerste Hoornse werkgever 
die zijn werknemers vakantie gaf. In 1909 ging 
heel het bedrijf drie dagen dicht. In 1930 duurde 
de vakantie zes dagen, wat neerkwam op een 
hele werkweek. Hij was ook de eerste die met het 
personeel een dagje op stap ging, het zogenaamde 
personeelsuitje. In 1930 bij het 70–jarig bestaan 
ging het hele bedrijf naar Bergen.
Mensen bleven in die tijd gemiddeld lang bij één 
werkgever werken: in 1960 waren er elf mensen 
geweest die vijftig jaar of langer bij Scholten hadden 
gewerkt (inclusief mijn grootvader), en dertien 

mensen die er veertig tot vijftig jaar in dienst waren 
geweest, onder wie mijn overgrootvader. 
Het bedrijf groeide nog steeds; in 1914 waren er 
dertig mensen in dienst. Tot 1918 was er geen 
kantoorpersoneel, de administratie werd gedaan 
door de directeur en zijn zuster Mijntje Scholten. 
De familie had tot dan toe achter de winkel op nr. 9 
gewoond, maar verhuisde nu naar Nieuwstraat 20. 
De vrijgekomen ruimte werd administratiekantoor, 
waar de medewerkers – enkel heren – achter 
lessenaars stonden te werken. 

Crisis en oorlog
In 1930 brak de economische crisis uit, met de 
nodige gevolgen voor het bedrijf. Er werden mensen 
ontslagen of op wachtgeld gezet en de arbeidstijd 
werd tot een minimum teruggebracht. Luxe 
artikelen waren niet meer in trek, dus werden de 
bakens verzet van luxe naar gebruiksgoederen, zoals 
rooktafels en radiotafels. Alleen de kroonluchters 
bleven het redelijk doen. 
Na 1935 ging het weer wat beter, tot aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog het bedrijf werd 
stilgelegd. De Duitse bezetter haalde voorraden en 
een deel van de machines weg. Een deel van de 
voorraden was in allerijl onder de grond verstopt 

September 1939, 

Personeelsuitje naar 

Bergen
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(onder andere in de Grote Kerk) of bij betrouwbare 
medewerkers ondergebracht. Veel mensen werden 
gedwongen in Duitsland te werken. Alleen de 
oudere werknemers bleven achter. Zij hielden zich 
onledig met het maken van artikelen waarin het 
hout van de stellingen en kisten of resten gasbuis 
verwerkt werden. Noodkacheltjes maakten ze ook.

Wederopbouw
In 1945 was de fabriek geheel en al onttakeld. Het 
was moeilijk om aan materiaal te komen, want de 
meeste metalen waren alleen op regeringstoewijzing 
te krijgen. Er werd nagedacht over nieuwe 
producten, want de ervaring had uitgewezen dat de 
productie van alleen luxe artikelen het bedrijf bij 
een economische crisis te kwetsbaar maakte. Gerrit 
Scholten overleed in 1947, zodat op 31–jarige 

leeftijd Gert Scholten de derde directeur werd. Hij 
was daar als oudste zoon min of meer toe verplicht, 
al had hij zelf liever arts willen worden. 
In 1956 werd de technische afdeling Homef opgezet, 
met nieuwe producten van andere materialen. 
Allereerst laboratoriumartikelen, zoals centrifuges, 
droogstoven en waterbaden. Begin jaren zestig 
kwamen daar onder meer verfmengmachines, 
sigaretten–, biertap– en frisdrankautomaten bij. Bij 
de biertap–automaten bleek het afschuimen – hoe 
krijgt de kraag de juiste hoogte – een probleem 
dat nog veel hoofdbrekens kostte. In de Homef 

Gert Scholten, 

kleinzoon van de 

oprichter, bij het 100- 

jarig bestaan van HMF 

in 1960

Kinderherinneringen 

Voor mij was de fabriek alomtegenwoordig, wij woonden 
er pal boven. Achter ons huis keek je over de fabriek uit 
en kon je de machines horen. Via een luikje konden 
we in het weekend stiekem in de fabriek komen. De 
zolders met stellingen en voorraden grensden aan ons 
bovenhuis. Wij kinderen kenden veel mensen bij naam, 
vooral de mensen van het kantoor, de expeditie en de 
pakkamer. Daar kwam ik het vaakst, om mee te helpen 
met inpakken. De radio liet de Arbeidsvitaminen horen, 
en als het over zoenen ging zongen de meiden extra 
hard mee om mij te laten blozen. 
In het kantoor kwam ik ook wel, maar nooit lang want 
daar stoorden we al gauw. In het weekend speelden we 
er wel eens kantoortje. Veel stempels op papier zetten, 
draaien aan de rekenmachine, typen, zogenaamde 
telefoongesprekken voeren en 'Amerikaanse klanten' 
te woord staan door het luikje naar de gang ('Hier 
Kloppen'). Heerlijk was dat.
In de expeditie keek ik toe hoe de kisten in elkaar werden 
getimmerd en gevuld met stro. Wandborden erin en dan 
het mooiste: met sjablonen en een kwast teer werden 
herkomst en bestemming op de kisten aangebracht. 
Die werden vervolgens op een kiepkar (met twee van 
die ratelende wielen) naar elders gebracht. Het rook er 
lekker en de mannen waren aardig. We liepen er vast 
wel eens in de weg. 
Waar we absoluut niet mochten komen was de schacht 
van de goederenlift. Die was bijna net zo gevaarlijk 
als de grote pers in de fabriek. Daar was iemand met 
zijn vingers onder gekomen,en dat kon je aan zijn 
hand nog steeds zien! De fabriek mochten we dan ook 
alleen in als we het eerst hadden gevraagd. En er moest 
ook een goede reden voor zijn. Ik vond het er machtig 
interessant: de mensen, de geluiden en geuren en de 
onmetelijkheid van de ruimte. Nog steeds houd ik van 
de geur van machines (ijzer en olie) en van spuiterijen. 
Er waren drie enorme zolders, hoe hoger de verdieping 
hoe enger. Toppunt van engheid: op zondagen daar 
verstoppertje met verlos spelen. Er waren allemaal 
gangetjes met stellingen, sommige gevuld met 
wandborden, andere leeg. Daar kon je goed in klimmen, 
maar ik vond het er te donker en te eng. Het rook er 
heel erg naar stof. Maar de grotere kinderen speelden er 
eindeloos verstoppertje. 
Het mooiste op zolder vond ik de monsterkamer. Die 
klonk naar enge dingen, maar het was er licht en 
ruim. Daar stonden de monsters geduldig te wachten 
op bezoek. Soms kwamen daar Amerikanen, en hen 
speelden we dan in onze verkleedkleren na. 'Hello! 
Goodbye!'
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ging veel van het productie– en ontwikkelbudget 
zitten; de winst van het bedrijf moest vooral van het 
koperwerk komen. 

Intussen reisden vertegenwoordigers Nederland 
door; de artikelen werden ieder jaar tentoongesteld 
op beurzen in Utrecht, maar ook in Barcelona, 
Londen en Frankfurt. Het ging goed met Nederland, 
dus eveneens met de Hoornse Metaalwarenfabriek. 
Er werd geëxporteerd naar andere continenten, 
zoals de Verenigde Staten en Zuid–Afrika. Voor de 
wandborden moesten geregeld nieuwe afbeeldingen 
worden bedacht. Dan kwamen de echt grote 
klanten naar Hoorn om er een paar dagen te 
brainstormen. Een tekenaar ging vervolgens aan de 
slag. Naast eeuwige toppers als Rubens, Rembrandt 
(een detail van De Nachtwacht) en windmolens 
werden bijvoorbeeld ook John F. Kennedy, het 
mormonenaltaar in Salt Lake City en de handen 
van Dürer in koper vereeuwigd.
 
Olie– en kopercrisis
De laatste jaren van de Hoornse Metaalwarenfabriek 
waren moeizaam. Eerst was er in 1973 de oliecrisis, 
een gevolg van de eerste Golfoorlog. Niets zou 
meer hetzelfde worden, waarschuwde premier 
Den Uyl destijds. Daarop volgde de Chileense 
kopercrisis. De koperprijs steeg, en daarmee de 
prijs van de producten van de HMF. Of er toen 
mensen zijn ontslagen is niet terug te vinden, 
maar waarschijnlijk is dat wel. Tijdens eerdere 
crises was iedereen in dienst gebleven en werd de 
oplossing telkens gezocht in producten waarvoor 
geen koper nodig was. Artikelen van draadwerk, 

invalidenwagens of ligstoelen bijvoorbeeld. Maar 
dat soort experimenten kostten veel geld en het 
ging om relatief kleine series. 
Dat was ook het geval geweest met de artikelen die 
de jonge ontwerper Paul Mijksenaar rond 1965 
had ontworpen: een theelichtje, asbak, komfoor en 
kaarsenstandaard; allemaal van ijzer en roestvrij staal 
en in rood, groen, zwart en blauw verkrijgbaar. Ze 
werden bekroond met de Jaarbeurs vormgeversprijs 
en waren onder andere te koop in de Bijenkorf. Met 
de verkoop liep het minder: voor het grote publiek 
waren deze producten te modern. Bovendien waren 
ze lastig te produceren, twee zaken die het einde 
van dit experiment inluidden.

De laatste jaren
Begin 1974 kwamen de Industriebonden NVV en 
NKV langs voor een gesprek. De conclusie van 
de bond luidde: 'de leiding is in gebreke gebleven 
en heeft – welicht uit sociale overwegingen – een 
aantal harde maar noodzakelijke maatregelen niet 
genomen.' Het bedrijf had bijvoorbeeld een zware 
top dus veel overhead, iets wat overigens in die tijd 
tamelijk gebruikelijk was. Ongeveer de helft van 
de mensen werkte in de fabriek, de andere helft op 
kantoor. Hoe dan ook: het bestaan van De Hoornse 
Metaalwarenfabriek Scholten was uiterst wankel 
geworden. Daarom werden er in 1974 vergaande 

Plaquette 

oprichter Hoornse 

Metaalwarenfabriek, 

Gerrit Scholten

werknemer aan het werk in de stamperij; 

begin jaren vijftig
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plannen gesmeed om het bedrijf te reorganiseren en 
naar de rand van Hoorn te verplaatsen. In november 
1975 werden de panden aan de Nieuwstraat 
verkocht; op die plek zou later winkelcentrum De 
Blauwe Steen komen. Het bedrijf werd gesplitst 
in twee van elkaar onafhankelijke 'poten': de 
Hoornse Koperwarenfabriek Scholten voor het 
sierkoperwerk – wandborden en draaiwerk, zoals 
kolenkitten en plantenbakken – en de Homef voor 
laboratoriumartikelen. Mijn vader zou zich als 
directeur terugtrekken maar bij beide bedrijven een 
adviesfunctie houden.

Dit scheidingsproces annex verhuizing was in volle 
gang toen hij op 21 maart 1976 plotseling overleed. 
Daarmee kwam de ruim honderdjarige geschiedenis 
van het familiebedrijf ten einde.

Grandioos jubileum
In 1960 was deze uitkomst nog onvoorstelbaar. 
Het bedrijf vierde op 10 augustus zijn eeuwfeest in 
volle luister en daar was alle reden toe. Het waren 
economisch gezien hoogtijdagen. Op de dag dat het 
gevierd werd, kwamen er tientallen bloemstukken 
uit binnen– en buitenland, die na afloop naar de 

bejaarden– en ziekenhuizen gingen. De werknemers 
kregen een week extra loon. In de morgen waren er 
speeches en werd door het personeel een plaquette 
aangeboden. 's Middags was de receptie en 's avonds 
het klapstuk. In de oude Parkschouwburg was er 
voor familie, vrienden en personeel plus aanhang 
een uitvoering. Op het feestprogramma stonden 
onder meer Rudi Carell, Toby Rix en de Mounties. 
Daarna een lopend buffet – die term hoorde ik toen 
voor het eerst – met toe het spectaculaire dessert: 
brandende ijstaarten! En natuurlijk was er dansen 
na; de jonge garde rock– en rollde. 

Het contrast tussen dit hoogtepunt en de afloop in 
1976 is groot. Ik had mijn vader een zorgelozere en 
ook oudere dag gegund. Ik denk dat hij destijds het 
gevoel heeft gehad dat hij faalde, terwijl het proces 
zich voor een deel buiten zijn blikveld en macht 
voltrok. Als hij langer had geleefd, dan had die 
wetenschap zijn pijn misschien wat verzacht. 

De Hoornse Slag
Op de website van Oud Hoorn stelt Guido Zuuring 
een vraag over de militaire emblemen die in de 
vijftiger jaren door de HMF werden geproduceerd. 
Onder verzamelaars van militaria staan die 
emblemen door hun specifieke kenmerken bekend 
als de Hoornse Slag. Zuuring is op zoek naar 
lijsten van geslagen uitvoeringen, naar aanvullende 
informatie, afbeeldingen, foto's en eventueel 
emblemen of resten daarvan. Ook vraagt hij zich 
af waar de mallen zijn gebleven. Misschien zijn er 
lezers die hem verder kunnen helpen? Zie op www.
oudhoorn.nl onder de rubriek Gestelde vragen.

In opdracht van het Ministerie van Defensie heeft 

de Hoornse Metaalwarenfabriek Scholten vele jaren 

koperen baretemblemen vervaardigd. Het hier getoonde 

embleem was bestemd voor het Regiment Pontonniers

Foto links: serie kannen

Foto rechts: de goed 

geoutilleerde fabriek; 

begin jaren vijftig
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Houtkisten
Miniatuur koperwerk
Rooktafels met driedelig garnituur
Leeslampen
Radiotafels
Noodkacheltjes
Vijzels
Brievenbussen
Prullenbakken
Emblemen Nederlandse leger 
('de Hoornse slag')
Broedmachines pluimvee
Centrifuges
Waterbaden
Droogstoven
Asbakken (ontwerp 
P. Mijksenaar)
Theelichtjes (idem)
Kaarsenhouders (idem)
Ligstoelen
Kinderstoelen

Artikelen (ongeveer chronologisch)
Kannen
Pannen
Wandarmaturen 
Blakers
Ketels
Sigarenkistjes
Koekdozen
Prijskaartjes (blik)
Kaasblikken (voor de export)
Bloempotten
Bakkersblikken
Melkbussen
Kruiken
Winkelornamenten
Kolenkitten
Paraplustandaards
Kroonluchters
Kandelaars
Spiegelkasten
Wandborden
Gongs 

Automaten (biertap–, frisdrank–, 
sigaretten– en verfmengautomaten)
Invalidenwagens

Aantal werknemers
1860 3
1892 5
1904 17
1914 30
1930 90
1955 110
1960 104

Afdelingen
Peksmelterij (tot 1929)
Vormerij (idem)
Beitserij (idem)
Smederij (idem)
Koperslagerij
Bankwerkerij
Polijsterij

Spuiterij
Galvaniseerafdeling
Nikkelafdeling
Plaatwerkerij
Poetserij
Gieterij
Gereedschapsmakerij
Pakkamer
Expeditie
Stamperij
Reparatiewerkplaats
Kantoor
Magazijn
Kantine
Bedrijfsbureau
Monsterkamer 
 
Directeuren 
Gerrit Scholten (1834–1904), 
Gerrit Scholten (1867–1947)
en Gert Scholten  (1917–1976). 

De Hoornse Koperwarenfabriek Scholten 
(1976–1991)4

Het familiebedrijf mocht dan niet meer bestaan, de 
productie van Hoornse koperproducten is nog een 
aantal jaren doorgegaan. Drie stafmedewerkers – 
Loek Lamers (verkoopmanager), John van der Beek 
(productplanning) en Charles de Jong (boekhouding) 
– hadden begin 1976 gezamenlijk de machines van 
de gereedschapmakerij overgenomen. Zij vonden 
enkele grote klanten bereid om aandeelhouder te 
worden en startten aan de Van Aalstweg met 19 
man personeel de Hoornse Koperwarenfabriek 
Scholten. De familienaam mochten ze gebruiken 
om de continuiteit en hoogwaardigheid van de 
producten te benadrukken. 
Aanvankelijk ging het het nieuwe bedrijf voor 
de wind; de omzet steeg en aan kredieten was 
er geen gebrek. Het aloude sierkoperwerk vond 
nog steeds veel aftrek. Wel was er vanaf 1976 
heftige concurrentie vanuit India, waar artikelen 
van verkoperd ijzer vandaan kwamen. Interne 
verwikkelingen zorgden eveneens voor tegenslagen, 
maar de Tweede Golfoorlog vormde uiteindelijk 
de nekslag voor het bedrijf. De koperprijs steeg 
van 3,5 naar 13,5 gulden per kilo, en de export 
naar Amerika stopte geheel. In 1991 besloot het 
driemanschap de zaak te laten liquideren. De Homef 
(laboratoriumartikelen) aan de Baarsdorpermeer 
had het heel wat korter uitgehouden, en was al in 
1977 opgeheven. 

Noten 

1 Personeelsblad De Schakel, jubileumnummer Levenslustige Honderdjarige, 
augustus 1960.
2 Deze groothandel aan Nieuwstraat 15 vierde in december 1967 zijn vijftigjarig 
jubileum en heeft behalve materialen voor licht– en krachtinstallaties en allerlei 
huishoudelijke electrische apparaten (Philips!) korte tijd ook auto's – merken: Pro-
tos en Dürkopp – verhandeld.
3 Zie noot 1
4 Met dank aan Loek Lamers en John van der Beek (gesprek november 2010).
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Verbazingwekkende OpdracHt steenHOuwer VOgelpOel

frans zack

In het kwartaalblad van september 2010 was een 
verhaal opgenomen over de vondsten op de locatie 
van de steenhouwerij van Vogelpoel. Christiaan 
Schrickx beschrijft hierin de zaken die werden 
gevonden door de Archeologische Dienst bij de 
opgravingen begin juni van dat jaar. Dit verhaal 
werd geïllustreerd met foto's van de vondsten maar 
ook met o.a. een afbeelding waarop Theo Vogelpoel 
één van zijn opdrachten showt.

Op dit werkstuk zien we kriebelige lijnen, maar 
mijn dochter zag meteen dat het hier om een 
Arabische tekst ging. Op mijn verzoek stuurde 
Christaan Schrickx een duidelijker foto van dit 
werkstuk en dr. Liesbeth Zack ging aan de slag om 
deze tekst uit het Arabisch te vertalen. Het bleek 
om de volgende interessante tekst te gaan.
"Zijne Hoogheid sjeik Saqr bin Muhammad 
al–Qasimi, de heerser van het emiraat Ras 
al–Khaimah, heeft vandaag deze gedenksteen 
onthuld ter gelegenheid van het verschepen 
van vijf miljoen ton steen uit het emiraat 
Ras al–Khaimah, op dinsdag 5 Shawwal 1397, 

overeenkomend met 18 september 1977".
Het is op zijn minst verbazingwekkend te noemen 
dat de Hoornse steenhouwer Vogelpoel een opdracht 
wist binnen te halen uit een ver gelegen Arabisch 
land. Wij vragen ons daarom af of er misschien 
lezers zijn die ons hier iets meer over kunnen 
vertellen. Het lijkt toch op zijn minst een moeilijke 
opgave, ook voor een vakman als Vogelpoel, om 
Arabische teksten in steen uit te beitelen. Weet u 
iets meer: laat het ons weten.
Sjeik Saqr bin Muhammad al–Qasimi (1918–27 
oktober 2010) was de emir van Ras al–Khaimah, 

één van de Verenigde Arabische Emiraten, van 1948 
tot 2010. Hij werd heerser van Ras al–Khaima op 
17 juli 1948. Onder zijn bewind is Ras al–Khaimah 
in 1972 lid geworden van de Verenigde Arabische 
Emiraten. Op het moment van zijn dood was hij 's 
werelds oudste regerende monarch op de leeftijd 
van 92 jaar. Het is opvallend dat sjeik al–Qasimi 
overleed op de dag dat mijn dochter de tekst 
vertaalde: 27 oktober 2010.

(Dr. E.W.A. Zack is als universitair docent verbonden 
aan de Leerstoelgroep Arabische Taal en Cultuur van 
de Universiteit van Amsterdam).

Het bijzondere werkstuk 

van steenhouwer Theo 

Vogelpoel
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rita lOdde–tOlenaar, secretaris

1. Algemeen
Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor 
de vrijwilligers gaf voorzitter Egbert Ottens in 
zijn vooruitblik voor 2010 aan dat tot nu toe 
bij de gemeente nog onvoldoende aandacht was 
voor het behoud van het erfgoed van recenter 
datum. Mede dankzij de inzet van de vereniging is 
daarin in de loop van 2010 verandering gekomen. 
De Engelbewaarderskerk is inmiddels op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
In dit verslagjaar is verder gewerkt aan het boek 
over Hoorn in de 19de eeuw en aan de voorbereiding 
van de herdenking van de 500ste geboortedag van 
Hadrianus Junius in 2011. 

Op het Oostereiland is de restauratie in volle 
gang. Over de geschiedenis van het eiland en 
de ontwikkelingen daar hebben Liesbeth van 
Apeldoorn en Boudewijn van Langen een boeiende 
presentatie gegeven tijdens de ledenvergadering 
van april.
De solide basis van de meer dan honderdtien 
vrijwilligers zorgt ervoor dat de vereniging op tal 
van terreinen actief is en vaak als vraagbaak voor 
oude en nieuwe inwoners en ook voor organisaties 
kan fungeren. 
Het aantal leden van de vereniging is in het 
afgelopen jaar afgenomen. De tendens van de 
afgelopen tien jaar van voortdurende groei heeft 
zich niet doorgezet. Per 1 januari 2010 stonden 
bijna 1900 leden ingeschreven. Het belang van 
een lidmaatschap wordt tijdens wandelingen, 
lezingen en in de winkel en bij tentoonstellingen 
onder de aandacht gebracht. Het plan om met 
name scholieren van het voortgezet onderwijs meer 
te interesseren voor de historie van de stad en 
voor haar monu menten heeft ertoe geleid dat een 
aantal leerlingen zelf een wandeling voor de jeugd 

heeft gemaakt. Ook deden zij in het kwartaalblad 
verslag van hun ervaringen. De jeugd blijft een 
belangrijk aandachtspunt voor de vereniging. Een 
jeugdlidmaatschap is in voorbereiding. Ook in 
dit jaarverslag mag zij even genoemd worden: 
het oudste lid de 98–jarige mevr. E. van Unen–
Plomper.

2. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. Jan Floris, Rita Lodde en Hieke Stapel 
traden in de voorjaarsledenvergadering volgens het 
rooster af en zijn herbenoemd. 

3. Contact met de gemeente 
Met twee wethouders van het nieuwe college heeft een 
informatief en constructief kennismakingsgesprek 
plaatsgevonden. Ook met de andere wethouders 
zijn contacten gelegd over voorgenomen plannen. 
Met name bij de voorbereiding van de plannen voor 
de Hoorn Poort wil de vereniging graag worden 
ingeschakeld. In 2011 zal tijdens de ledenvergadering 
van april hierover een discussie met wethouder 
Louwman plaatsvinden. De relatie met de gemeente 
is de laatste jaren zeker goed te noemen. De in 
2009 vastgestelde erfgoedverordening is medio 
2010 aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent 
omgevingsrecht. Als vervolg op de bijeenkomst 
over de toekomst van het religieuze erfgoed in 
2009 is op 24 februari 2010 het Platform Religieus 
Erfgoed opgericht. Zeven kerkgenootschappen/
beheerders en de vereniging Oud Hoorn ontmoeten 
elkaar tenminste twee maal per jaar. Het gaat erom 
de monumentale kerkgebouwen in Hoorn, Zwaag 
en Blokker op de (politieke) agenda te zetten 
teneinde deze monumenten kwalitatief in goede 
staat te kunnen houden door maximale (financiële 
en organisatorische) ondersteuning bij restauratie, 
onderhoud en exploitatie. Het voortouw is in 
handen van de gemeente. 

4. Eigendommen
De panden die de Stichting Monumenten naast 
Onder de Boompjes 21/22 in bezit heeft (Schoolsteeg 
7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de Boompjes 8) 
zijn het gehele jaar verhuurd. Het pand Schoolsteeg 
7 heeft per 15 januari 2010 een nieuwe huurder 
gekregen. Het noodzakelijke onderhoud heeft 
plaatsgevonden. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 

Liesbeth van Apeldoorn 

tijdens de voorjaars– 

ledenvergadering



35

jaarVerslag 2010 Van de  Vereniging Oud HOOrn

In de Commissie voor Monumenten en Welstand 
is Frans van Iersel  de vertegenwoordiger 
namens de Vereniging en Jaap Bronkhorst zijn 
plaatsvervanger. In de stichting Kerkmeijer–De 
Regt vertegenwoordigt Ton van Weel de vereniging. 
In de Stichting Open Monumentendag wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Eddy Boom. 
De stichting Hoorn Oh ja is inmiddels opgeheven, 
maar Koos van Bockxmeer zoekt samen met de 
vereniging naar mogelijkheden om deze vorm van 
kroniek voort te zetten. In de Publicatiestichting Bas 
Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd door 
Ton van Weel en Rita Lodde. Henk Overbeek heeft 
de relatie met het Nationaal contact Monumenten 
onder houden en is de contactpersoon voor bomen 
en groen en met name voor de Bomenstichting. 
Aan de Straatnaamcommissie neemt Marjan Faber 
namens de vereniging deel. Er wordt gewerkt aan 
het vernieuwen van de straatnaambordjes van 
Hoorn Noord en het aanbrengen van bordjes van 
'vergeten' stegen. Tijdens de ledenvergadering van 
oktober heeft Arie Boezaard daarover een boeiend 
verhaal verteld en is een bordje aangebracht aan 
de Knipboogsteeg naast Bierkade 10; de steeg is 
eigendom van Oud Hoorn. Bij de Hoornse Schouw 
is de vereniging vertegenwoordigd door Femke 
Uiterwijk.
De nieuwe financiële commissie is in april benoemd 
en bestaat uit Piet de Munnik en Jan Wigard.

Historisch informatiepunt 
De Vereniging Oud Hoorn is een actieve partner van 
het samenwerkingsverband  van de bibliotheek, het 
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het 
Westfries Museum. Er is een jaarplan opgesteld 
en er zijn diverse thema's zoals VOC en Smakelijk 
Eten gekozen.

Website musea 
In november hebben het Westfries Museum, 
het Museum van de Twintigste Eeuw, de 
Museumstoomtram Hoorn–Medemblik, het 
Speelgoedmuseum De Kijkdoos en het Affiche–
museum, verenigd in het Hoorns Museum Platform, 
een nieuwe website gelanceerd door een druk op 
een knop van wethouder Peter Westenberg. Gestart 
met het thema Eten en drinken presenteren de 
musea zich op HoornMuseumStad.

Monumentenprijs 2010
De monumentenprijs is tijdens de najaars–
ledenvergadering jaar toegekend aan de familie De 
Jong van Dorpsstraat 5. De prijs is een blijk van 

waardering voor de wijze waarop deze familie de 
tuinderswoning uit 1930 die enige jaren geleden 
op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst, 
heeft gerestaureerd. Tijdens de ledenvergadering 
heeft Joop van Diepen de achtergrond van dergelijke 
woningen geschetst.

Maquette 
De maquette Hoorn Anno 1650, eigendom van 
de vereniging, is jarenlang ondergebracht in het 
Museum van de 20ste eeuw. Vanwege de verhuizing 
van dit museum naar het Oostereiland is deze in 
december voorlopig voor het laatst te zien geweest. 
Er moest een nieuwe locatie worden gevonden. Met 
het Westfries Museum zijn plannen ontwikkeld om 
de maquette na de verbouwing in de kelderruimte te 
plaatsen met een moderne presentatie. Momenteel 
wordt de maquette geheel opgeknapt om medio 
2011 weer in volle glorie te kunnen verschijnen. 

Kwartaalblad
Zowel door de inhoud als door de vormgeving is 
het Kwartaalblad een prachtig visitekaartje van de 
vereniging. De enthousiaste redactie verkeert in 
de luxe maar soms ook moeilijke positie dat de 
hoeveelheid geschikte kopij groter is dan de ruimte 
in het blad. 
Om artikelen in eerder verschenen nummers beter 
toegankelijk te maken heeft de werkgroep internet 
de index en een digitaal exemplaar van de artikelen 
via de website bereikbaar gemaakt. Op dit moment 
zijn alle artikelen die sinds 1979 verschenen zijn in 
een zgn. PDF–file beschikbaar.

6. Educatie
Het project met scholieren van het voortgezet 
onderwijs is in 2010 voortgezet. Grote aantallen 
scholieren hebben deelgenomen aan de speciale 
wande lingen, onder de plezierige leiding van gidsen 
van Oud Hoorn. 

7. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen
In 2010 is de inzet van de vele vrijwilligers weer 
onmisbaar gebleken. Het is een duidelijk teken dat 
de vereniging bloeit en boeit. Vanuit de vrijwilligers 
komen steeds weer nieuwe initiatieven om het 
aanbod van de vereniging nog interessanter te 
maken. 

Beheer Pakhuis
De vaste groep vrijwilligers die de winkel en het 
beheer van het Pakhuis regelt, heeft er ook dit jaar 
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weer voor gezorgd dat mensen graag langs komen, 
een praatje komen maken en dat voor andere 
vrijwilligers een plezierige werkomgeving wordt 
geschapen. In de expositie ruimte worden geregeld 
groepen bezoekers waaronder veel scholieren 
ontvan gen. 

Ledenadministratie
Het automatiserings programma is inmiddels 
uitgeprobeerd voor andere toepassingen. In 2011 
zal daarmee daadwerkelijk kunnen worden gewerkt. 
Wai Low die jarenlang de ledenadministratie heeft 
verzorgd gaat zich terugtrekken en zal zijn taak aan 
anderen overdragen. 

Documentatiecentrum
Ook in 2010 is de boekenverzameling weer 
flink uitgebreid door middel van aankopen en 
schenkingen. De heruitgave van de Lof der Zee–vaert 
van Vondel en "Heert mijn zoon waar ben je?" van 
Cor Bruin zijn twee van de schenkingen. Met de 
aankoop van diverse publicaties van Robert Fruin, 
het logboek van de Engelsman Irving van zijn 
tocht door Nederland en andere belangwekkende 
boeken heeft Christ Stoffelen weer een waardevolle 
aanvulling aan de verzameling toegevoegd.

Stadswandelingen
De belangstelling voor de stadswandelingen op de 
vrijdagavond is nog steeds  groot. De speciaal voor 
kinderen georganiseerde zondagmiddagwandeling 
is zeer geslaagd te noemen. In mei is de Vrede 
en Vrijheidswandeling gehouden. Totaal zijn er 
zes wandelingen gemaakt met een totaal aantal 
deelnemers van ruim 860 personen. Voor 2011 
worden plannen voor een nieuw thema ontwikkeld 
en zal in het kader van de Juniusherdenking een 
speciale wandeling worden aangeboden.

Beeldbeheer
Het is plezierig te ervaren dat mensen graag hun 
oude foto's en ansichtkaarten bij de werkgroep 
beeldbeheer brengen. De werkgroep bestaande uit 
zeven personen scant en rubriceert deze om die op 
termijn via internet te kunnen ontsluiten. Vrijwilligers 
werken hard om alle foto's te digitaliseren en te 
rubriceren. Daarna worden de originelen veilig 
opgeslagen bij het Westfries Archief. Via het intranet 
van de vereniging is de collectie doorzoekbaar en van 
deze mogelijkheid wordt door bezoekers regelmatig 
gebruik gemaakt. Er zijn mooie collecties ontvangen 
van onder meer de Horlogemakersvakschool en de 
Metaalwarenfabriek Scholten. 

Website
Alweer een prijs voor de website. In november 2010 
ontving de werkgroep Internet de Hollandprijs in 
de categorie van verenigingen boven de 500 leden. 
Het juryrapport van de Vereniging Holland geeft 
aan dat de prijs is toegekend omdat de websíte zo 
professioneel overkomt. De structuur van de site is 
zeer duidelijk opgezet. Er is een schat aan informatie 
te vinden. De teksten zijn niet te lang en voorzien 
van goede afbeeldingen. Vernieuwende onderdelen 
op de site zijn de virtuele stadswandelingen, de 
transparantie van de vereniging als organisatie 
en een overzicht van alle werkgroepen met hun 
vrijwilligers. Een zeer groot compliment voor 
de werkgroep! Dat werd onderstreept door een 
prachtig bloemstuk van het college van Hoorn. 
Het aantal bezoeken van de website was in 2010 
hoger dan in het voorafgaande jaar, namelijk ruim 
238.000. Dat is een gemiddelde van ruim 650 per 
dag en bijna 20.000 per maand. De bezoeken zijn 
meer dan in 2009 gelijkmatig over de maanden 
verdeeld. De rubrieken 'Nieuw' en 'Bibliotheek' zijn 
het vaakst bezocht.  De digitale nieuwsbrief staat 
al jaren ter beschikking maar blijkt voor het eerst 
goed te worden gebruikt. 

Lezingen 
De lezingencyclus kende weer een aantal bijzonder 
interessante onderwerpen zoals het kloosterleven 
in de Middeleeuwen, de proefkolonie Veenhuizen, 
Archeologie, De maritieme schilderkunst uit de 
17e eeuw, het rampjaar 1672, de Glimlach van 
een kind en in samenwerking met het Westfries 
Museum en met de bibliotheek de Lotgevallen van 
de Eenhoorn. Totaal zijn er zes lezingen gehouden. 
Deze vinden nu plaats in  de bibliotheek. 

Begraafplaatsen
De werkgroep heeft de inventarisatie van twee 
delen van de begraafplaats aan het Keern afgerond. 
Met de gemeente Hoorn en de beheerders van 
de begraafplaatsen wordt nog overlegd hoe 
verwaarloosde, historisch belangrijke graven 
kunnen worden opgeknapt.

8. Tentoonstelling en publicatie
In april werd de expositie Hoorn in oorlogstijd 
geopend. Het vele voorbereidende werk van Frans 
Zack, Marit Veerman en Peter Tack heeft een 
indrukwekkend beeld van deze zwarte periode 
opgeleverd. Later in het jaar hebben twee Hoornse 
kunstenaars in de expositieruimte van het Pakhuis 
hun kijk op de stad gepresenteerd. Peter Dorleijn 
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heeft met Varend Erfgoed vooral de schepen in de 
haven laten zien. Peter de Rijke toonde in Hoorn en 
Omstreken bekende en bijzondere plekjes in de stad 
maar ook ver weg. 
Op 11 november is bij de publicatiestichting Bas 
Baltus het boek over de Hervormde Kerk van 
Zwaag verschenen waarin de geschiedenis van de 
kerk en van het dorp is beschreven. Het is een mooi 
resultaat van de samenwerking met de stichting 
Behoud Hervormde Kerk Zwaag. 

9. Ledenexcursie en bezoek
Op 26 juni heeft de jaarlijkse ledenexcursie 
plaatsgevonden ditmaal naar Huis Doorn 
en Amersfoort en zoals gewoonlijk uitstekend 
georganiseerd door Gerard Beemsterboer. 
Snuifdozen en vele andere kostbaarheden van 

pieter meijers*

Eind 2010 is het hoogste punt bereikt van de 
onderhoudswerkzaamheden aan de voormalige 
Ireneschool (Gemeente School no. 2) aan de 
Muntstraat. Op de hoeken van de dakvlakken 
van dit gemeentelijke monument zijn twee loden 
pironnen geplaatst. Pironnen zijn sierelementen die 
worden toegepast waar drie of meer dakvlakken 
bij elkaar komen. De pironnen steken boven het 
dak uit en zijn van keramiek of met lood of zink 
bekleed. Geheel in de traditie van Hoorn is speciale 
aandacht gegeven aan deze bijzondere ornamenten. 
Op de pironnen is het jaartal van renovatie '2010' 
in lood vormgegeven. 

Het voormalige schoolgebouw is in opdracht van 
de gemeente Hoorn gerenoveerd. De afgelopen 
maanden heeft het gebouw daarom in de steigers 
gestaan. Met behoud van de kenmerkende zwarte 
Friese gegolfde dakpannen verkeert het dak nu 
weer in goede staat. 
Naast de dakrenovatie zijn ook de gevels opnieuw 
geschilderd. Tijdens de werkzaamheden is in 
overleg met het Bureau Erfgoed van de gemeente 
uitgebreid historisch kleurenonderzoek verricht. 
De onderzoekers Max en Leonieke Polman hebben 
op verschillende locaties soms meer dan 25 oude 

verflagen gevonden. Het onderzoek heeft laten zien 
dat de originele kleuren van het pand een totale 
andere kleurstelling hadden. De ramen waren 
hierbij bruin van kleur en de kozijnen en gootlijsten 
okerkleurig. 
Om de voortgang van het project niet te belemmeren 
is besloten om de historische kleuren pas bij de 
volgende schilderbeurt aan te brengen. Dit biedt de 
onderzoekers de tijd om de onderzoeksresultaten 
te laten uitwerken en de Commissie Welstand en 
Monumenten te laten adviseren over de gewijzigde 
kleuren.

* Bureau Erfgoed Gemeente Hoorn.

HOOgste punt muntstraat 7 te HOOrn

keizer Willem heeft men kunnen bewonderen en 
daarna genoten van de wandeling door historisch 
Amersfoort. 
Begin september heeft het bestuur en een groep 
leden van Oud Enkhuizen Hoorn bezocht. De 
hernieuwing van de contacten en het uitwisselen 
van ervaringen zijn belangrijke onderdelen van de 
tweejaarlijkse ontmoeting. De rondleiding door de 
stad en op het Oostereiland werd door de gasten 
zeer gewaardeerd.
 
In 2010 heeft de vereniging een jaar vol interessante 
en leuke activiteiten beleefd. Voor het nieuwe jaar 
staan weer bijzondere en mooie plannen op stapel.
 

Januari 2011

Loden piron op dak 

voormalige Ireneschool 

aan de Muntstraat
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'dit zijn wij', een bOekbespreking

cHrist stOffelen

In het kader van het Jaar van de Tradities 2009 – 2010 
wilde het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
mensen laten nadenken over het belang van tradities 
in hun leven. Met dit doel heeft het Centrum een 
enquête gehouden onder de Nederlandse bevol-
king. De geënquêteerden werd gevraagd de tien 
voor hen belangrijkste tradities, met toelichting, te 
noemen. Duizenden enquêteformulieren kwamen 
beantwoord terug en werden verwerkt. De hon-
derd meest genoemde tradities zijn in een ranglijst 
bijeengebracht en staan in de volgorde van 1 tot 
100 beschreven in het boek Dit zijn wij. De honderd 
belangrijkste tradities in Nederland. Met de presentatie 
van dit boek werd op 15 oktober 2010 het Jaar van 
de Tradities afgesloten. 'Dit zijn wij' is geschreven 
door Ineke Strouken, directeur van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. Strouken is een expert 
op het gebied van tradities en volkscultuur in 
Nederland. Zij heeft al heel wat publicaties daarover 
op haar naam staan. Dankzij een vlotte schrijfstijl en 
helder woordgebruik weet zij een breed publiek aan 
te spreken. Ook met dit boek is zij daar in geslaagd. 

Het belang van tradities
Het is niet vreemd dat zoveel mensen, door middel 
van de enquête, hun medewerking hebben verleend 
aan het onderzoek van het Centrum en indirect 
aan het boek. Tradities horen nu eenmaal bij het 
immaterieel erfgoed van mensen en hebben alles te 
maken met hun culturele identiteit. Ze spelen een 
belangrijke rol in hun leven. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn bij geboorte, huwelijk en dood, maar ook in 
geval van religieuze feesten en gebruiken, zoals de 
eerste communie. Het belang van tradities is een heel 
persoonlijke zaak, waarover je het beste mensen zelf 
aan het woord kunt laten. Dat willen zij ook graag, 
vandaar het succes van de enquête. Bij het afnemen 
van een enquête is de vraagstelling cruciaal. Voor 
dit onderzoek is de geënquêteerden in een open 
vorm gevraagd naar de tien voor hen belangrijkste 
tradities. Er werd niet gevraagd om tien, naar hun 
mening typisch Nederlandse tradities te noemen. 
Die vraag had hoogstwaarschijnlijk een heel ander 
beeld opgeleverd dan dat wat we nu in 'Dit zijn wij' 
aantreffen en had vermoedelijk minder verrassingen 
opgeleverd. Toch zou een flink aantal tradities ook 
bij de andere vraagstelling hoog gescoord hebben. 
Nu luidt de top drie: 1 Sinterklaas, 2 Kerstmis en 
3 Koninginnedag. Van deze drie zouden Sinterklaas 
en Koninginnedag vrijwel zeker ook in een lijst van 
typisch Nederlandse tradities op zo'n hoge plaats 

terecht zijn gekomen. Dat hoeft niet te gelden voor 
Kerstmis, omdat het vieren van dit feest niet een bij 
uitstek Nederlandse traditie is. 

Tradities van velerlei aard
Redelijk wat tradities in de top honderd hebben 
betrekking op eten, koek of snoep, dat toch wel 
typisch Nederlands mag heten. Hagelslag en drop 
zijn voor menig Nederlander zo belangrijk, dat ze 
dat zelfs meenemen wanneer ze naar het buitenland 
gaan, waar ze het niet kunnen krijgen. 
Enkele andere tradities die verbonden zijn met de 
nationale identiteit zijn het herdenken van 4 en vie-
ren van 5 mei en de Oranjekoorts, zoals de nationale 
verbroedering bij grote voetbaltoernooien. 
Twee verschillende streekgebonden tradities vielen 
me op door een treffende overeenkomst. Op 11 
november is het feest van Sint Maarten. Op veel 
plaatsen, verspreid over ons land, trekken kinderen 
met verlichte lampions door de straten. Ze zingen bij 
elk huis een Sint Maartenliedje om snoep of ander 
lekkers te krijgen. Op 6 januari is het Driekoningen. 
In Midden–Brabant (én West–Brabant, C.S.) gaan die 
avond kinderen, verkleed als de koningen Caspar, 
Balthasar en Melchior uit het Kerstverhaal langs de 
huizen. Ook zij hebben verlichte lampions bij zich 
en zingen Driekoningenliedjes om snoep of andere 
lekkernij te krijgen. 
Er komt ook een aantal traditionele sporten voor 
in het boek, veelal verweven met regionale identi-
teit. Zo lezen we over het beugelen in Limburg en 
Brabant en over het in Oost–Nederland thuisho-
rende klootschieten. Als typisch Fries komen we 
de sporten fierljeppen en kaatsen tegen. Van kolven 
wordt vaak gezegd dat deze sport bij West–Friesland 
hoort. De beschrijving van deze traditie, nummer 47 
in het boek, maakt echter duidelijk dat kolven ook 
in andere delen van Nederland werd of nog steeds 
wordt gespeeld. 
Onder de echte verrassingen – voor mij althans – in 
het boek vallen redelijk veel "geïmporteerde" tradi-
ties. Hiermee doel ik op tradities, die door mensen 
uit andere culturen in onze huidige Nederlandse 
multiculturele samenleving zijn ingebracht. Uit de 
Surinaamse cultuur treffen we Broodje Pom op plaats 
53 en Keti Koti, het vieren van de afschaffing van de 
slavernij, op 58 aan. Uit de Islamitische cultuur vin-
den we Ramadan en Suikerfeest op plaats 14 en het 
Offerfeest op plaats 60. Het Islamitisch Nieuwjaar 
staat op plaats 89 en het Chinees Nieuwjaar op 69. 
Het Hindoeïstisch lentefeest, Holi Phagwa, treffen we 
aan op plaats 70 en Divali, het Hindoeïstisch feest 
van het licht, op 99. De Joodse feesten Jom Kippoer 
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Historische optochten. Een jubileum van een stad 
kan niet zonder. Studentencorpsen maakten er 
vroeger grote spektakels van, die honderdduizenden 
bezoekers trokken.

Het Westfries Museum dook in de geschiedenis 
van deze lange en rijke traditie en stuitte op 
vele bijzondere verhalen en prachtige voorwerpen. 
Wist u bijvoorbeeld dat de beroemde historicus 
Johan Huizinga als kind zo gegrepen werd 
door een historische optocht van het Groninger 

(de Grote Verzoendag) en Rosj Hasjana (Joods 
Nieuwjaar) staan op plaats 87. Zelfs de besnijdenis 
van jongens en meisjes, als religieus gebruik bij ver-
schillende godsdiensten, staat in de top honderd, en 
wel op plaats 74! 
Een voor Nederland betrekkelijk jonge traditie is 
Valentijnsdag. Ook deze is vanuit het buitenland 
ons land binnengekomen, maar hier is sprake van 
een heel ander soort import dan in de hierboven 
genoemde gevallen. Het was de commercie, vooral 
bloemisterijen, posterijen en kaartenfabrikanten die 
met het promoten van Valentijnsdag in ons land 
hun omzet wisten te verhogen. Nog veel jonger is 
de traditie van de Gay Parade ofwel Gay Pride, die 
sinds 1996 in het eerste weekend van augustus in 
Amsterdam plaatsvindt. Het is een traditie waarmee 
homo's hun identiteit uitdragen. Ook in het buiten-
land wordt deze happening als typisch Nederlands 
ervaren. 
Bij enkele onderwerpen in het boek was ik erg ver-
baasd die als traditie vermeld te zien. Hard werken 
(45), E–mail lezen (56), Zuinig zijn (73) en File 
rijden (80) had ik vooraf nooit in een lijst tradities 
verwacht. Na het lezen en herlezen van de inleiding 
voorin van 'Dit zijn wij', begrijp ik dat ze hier wel 
degelijk een plaatsje verdienen. 

Een prettig leesbaar naslagwerk
Bij de behandeling van de honderd tradities bespreekt 
Ineke Strouken veelal ook de historische achter-
grond, de eventuele evolutie van de betreffende tra-

ditie en de erbij horende nevenverschijnselen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is Oud en Nieuw. Nadat 
was ingegaan op de herkomst van dit feest komen 
allerlei er bij horende gebruiken aan bod. We lezen 
over nieuwjaarszingen, nieuwjaarswensen in allerlei 

vormen, veel lawaai en vuurwerk, oliebollen en 
ijzerkoeken of kniepertjes, nieuwjaarsduik en goede 
voornemens.
Volkscultuur gaat over gewoonten, dus ook tradities 
van nú, maar heeft zijn wortels in het verleden. 
Strouken laat zien dat tradities niet stoffig of oubollig 
zijn, maar springlevend. Het boek is een prettig lees-
baar, 288 pagina's tellend naslagwerk over tradities 
geworden, voor jong en oud. Het bevat een schat 
aan historische achtergrondinformatie en is rijk geïl-
lustreerd met prachtig kleurenfotomateriaal. 

Bram van der Vlugt als 

Sinterklaas met o.a. 

Erik van Muiswinkel als 

Hoofdpiet

studentencorps, dat hij daar later het begrip 
'historische sensatie' voor bedacht? 
In de tentoonstelling Net echt kunt u van recente 
en lang vervlogen optochten en maskerades 
genieten dankzij films, foto's, herinneringsalbums, 
schilderijen, affiches, souvenirs en natuurlijk ook 
gebruikte kostuums en rekwisieten. 
Dit alles wordt gepresenteerd alsof u in een 
feestartikelenwinkel bent, inclusief de verkleedkist 
voor de kinderen. De winkel draagt de naam 
van Hadrianus Junius, een van de eerste 
geschiedschrijvers van ons land. Bezoek dus  Junius, 
voor al uw historische optochten en maskerades, 
sinds 1511.     

     

westfries museum HOOrn
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Hilbrand adema
 
De zestiende eeuw in de Nederlanden, waarin 
Hadrianus Junius (1511–1575) werd geboren, 
kun je in alle opzichten een stormachtige eeuw 
noemen. Dat geldt niet alleen voor de politiek, 
maar zeker ook voor de muziek. Muziek en 
politiek zijn verwanten en dat hoor je terug 
in de eeuw van Junius. In de geschriften 
van Junius is opvallend weinig te vinden 
over muziek, dus als we een beeld willen 
krijgen van de muzikale omgeving waarin 
hij opgroeide, zijn we vrijwel uitsluitend 
aangewezen op circumstantial evidence: de 
kennis die we hebben over het muziekleven 
in de Nederlanden en in Junius' geval ook 
daarbuiten. In dit artikel trekken we de 
eventuele muzikale sporen na van Hadrianus 
Junius. 

De Nederlanden in de zestiende eeuw
Als Hadrianus Junius op 1 juli 1511 in Hoorn het 
levenslicht aanschouwt, maken de Lage Landen 
nog deel uit van het Heilige Roomse Rijk. Karel V 
is dan elf jaar oud en nog vier jaar verwijderd van 
zijn keizerschap en vanaf dat moment ook Heer der 
Nederlanden. Pas als Junius al ver in de dertig is, 
in 1548, bepaalt Keizer Karel V dat de Nederlanden 
vrij zijn van de keizerlijke rechtspraak. Dat betekent 
het einde aan de financiële verplichtingen aan 
het Duitse rijk. Na de instelling in 1549 van 
de Pragmatieke Sanctie, een protocol waarin de 
erfopvolging voor alle gewesten wordt geregeld, 
achtte Karel het een goed moment om zijn zoon 
Filips II kennis te laten maken met de Nederlanden. 
Vanaf dat moment ontbrandt de strijd tussen 
Spanje en de Nederlanden, die zo'n zeven jaar 
voor de dood van Junius uitloopt op het begin van 
de Tachtigjarige oorlog. In 1566, het jaar van de 
Beeldenstorm, kiest de dan 22–jarige Willem, prins 
van Oranje, aanvankelijk een trouw volgeling van 
de katholieke Filips, definitief voor het verzet tegen 
Spanje. Filips slaat terug door een jaar later de 
keiharde hertog van Alva naar de Nederlanden te 
sturen. In 1568 wordt Willem door Alva verbannen 
en worden achttien edelen in Brussel onthoofd. De 
veldslag tussen Alva en Willem, waarin Willems 
troepen worden verslagen, wordt wel beschouwd 
als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Onze 
Junius, sinds 1550 terug in de Nederlanden na 
werkzaamheden in Italië, Engeland en Antwerpen, 
maakt dit niet lang meer mee; hij overlijdt in 
1575 in Arnemuiden, nabij Middelburg. Alva 

muziek uit de tijd Van junius 
heeft dan het meest gehate belastingtarief ooit, 
de Tiende Penning, ingevoerd, Willem heeft de 
Leidse Universiteit laten oprichten en treedt in het 
huwelijk met Charlotte de Bourbon.

Weinig muziek…
In deze korte schets van de politiek in de 
Nederlanden van de zestiende eeuw klinkt weinig 
muziek door. Er is echter één interessante en 
directe brug naar de muziek: de geuzenliederen. 
Met de term geuzen werden Nederlandse edelen, 
tegenstanders van Filips aangeduid. De Geuzen 
vormden jarenlang de enige krijgsmacht die Willem 
tegen Alva kon inzetten. Hun ruwe maar zeer 
gemotiveerde inborst komt tot uitdrukking in 
een verzameling bewaard gebleven verzetsliederen, 
waarvan voor een aantal ook de bijbehorende 
melodieën zijn gereconstrueerd. Maar daarover 
later in dit artikel meer.

De muzikale leefwereld in de Nederlanden
Er was wel degelijk sprake van een levendige 
muziekcultuur in de Nederlanden van de zestiende 
eeuw. Zoals wel vaker in het geval van onze 
landsstreken, stonden we onder invloed van diverse 
muzikale stromingen, die op een unieke wijze bij 
elkaar kwamen. Junius moet als ontwikkeld mens 
deze stromingen gekend hebben, al maakt hij er 
geen woord aan vuil. Kennelijk had de muziek niet 
zijn interesse of zag hij haar althans niet aantoonbaar 
als een culturele uitingsvorm van een tijdsbeeld. 
Toch is het heel aannemelijk dat Junius de namen 
en muziek van een groot aantal componisten van 
allure bekend voor zal zijn gekomen. Het heeft 
weinig zin hier een enorme lijst met namen van 
componisten op sommen, maar drie giganten uit 
de categorie van de zogenaamde klassieke polyfonie 
mogen we hier toch wel noemen.

Toen Junius werd geboren was kort daarvoor Jacob 
Obrecht (Gent 1457/58 – Ferrara 1505) gestorven, 
een van de belangrijkste componisten afkomstig 
uit de Nederlanden. Obrecht componeerde vooral 
missen en motetten in een voor zijn tijd moderne 
stijl. Van zijn hand is ook een aantal Nederlandstalige 
liederen bekend, die verspreiding in een aanzienlijk 
aantal bronnen in heel Europa kennen. Junius zou 
heel goed de geestelijke en wereldlijke muziek van 
Obrecht gekend kunnen hebben. 

Een in die tijd zo mogelijk nog beroemder componist 
was Josquin Desprez (nabij Saint–Quentin, na 
1450 – Condé–sur–l'Escaut, 27 augustus 1521), 

Filips II

Prins Willem van Oranje
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die vooral in Frankrijk in Italië werkzaam was. 
Tijdens de pestepidemie waaraan Obrecht bezweek, 
vluchtte Josquin in 1504 terug naar Frankrijk waar 
hij tot zijn dood in 1521 werkzaam bleef. Josquin 
was de grootmeester van de meerstemmigheid in 
zijn tijd en beheerste als geen ander de kunst om 
tekst en muziek op volmaakte wijze met elkaar 
in verband te brengen. Maarten Luther, die later 
door de katholieke Filips in de ban werd gedaan, 
was een van zijn grootste bewonderaars. Junius zal 
heel waarschijnlijk de muziek van Josquin gekend 
hebben. Behoren Obrecht en Josquin met hun 
geboortejaren ook voor Junius al tot de categorie der 
oude knarren, een echte tijdgenoot van Junius was 
Jacobus Clemens non Papa (1510–1555 of 1556). 
Hij werd geboren in het huidige West–Vlaanderen of 
misschien in wat nu het Nederlandse Zeeland is. In 
1544–1545 was hij zangmeester in Brugge. Hij had 
een zeer intensieve werkrelatie met de Antwerpse 
muziekuitgever Tielman Susato, die de meeste 
van Clemens' composities uitgaf. Clemens was 
ook goed bekend in de Noordelijke Nederlanden.  
In 1550, het jaar van Junius' terugkeer naar de 
Nederlanden, leefde en werkte hij drie maanden 
bij de Illustere Lieve Vrouwenbroederschap in Den 
Bosch. Aansluitend is hij in de jaren 1551 en 1552 
te gast in Leiden geweest. Volgens de bronnen heeft 
Clemens non Papa de Nederlanden nooit verlaten. 
Gezien het gegeven dat Junius in Arnemuiden is 
overleden en nog zo'n kleine twee jaar als stadsarts 
in Middelburg heeft geleefd en gewerkt (hij zocht 
daar bescherming tegen de Spanjaarden nadat de 
stad in 1573 door de Watergeuzen was veroverd) 
is het heel wel denkbaar dat hij de muziekcultuur 
van de omgeving (Zeeland, West–Vlaanderen) ook 
gekend heeft. Het blijft uiteraard speculatie of hij in 
dat verband ook Clemens heeft leren kennen. Heel 
waarschijnlijk is het niet, omdat Junius in 1550 uit 
Engeland terugkeerde en aansluitend rector van de 
Latijnse school te Haarlem werd. Maar als Clemens in 
de jaren 1551–1552 inderdaad in Leiden is geweest, 
is het ook weer niet uitgesloten dat de heren elkaar 
in enig verband hebben getroffen. Nauwkeuriger 
onderzoek naar hun beider lotgevallen in die 
jaren zou misschien een nieuw licht op deze vraag 
kunnen werpen. Hoe dan ook, hoe afstandelijk de 
muziek ook lijkt in leven en werk van Junius, het 
is ook weer hoogst onwaarschijnlijk dat hij er zich 
volledig aan heeft kunnen onttrekken.

Junius op reis door Europa
Vanaf 1537 tot 1550 reisde Junius uitgebreid door 
Europa. Aangenomen mag worden dat zijn periode 

in Italië, tussen 1538 en 1540 was hij in Venetië, 
Siena en Bologna, waar hij in 1540 promoveerde 
in de geneeskunde en de filosofie, hem met de 
muziek uit die tijd in aanraking bracht. In Venetië 
was Adrian Willaert (1490–1562), afkomstig uit 
Roeselare, sinds 1527 kapelmeester van de San 
Marco. Willaert ontwikkelde een meerstemmige stijl, 
die de basis legde voor de meerkorigheid van latere 

componisten zoals Andrea en Giovanni Gabrieli. In 
1536 verschenen vijf vierstemmige missen, waarvan 
het niet uitgesloten is dat Junius die in de San 
Marco gehoord heeft. Willaert was echter vooral de 
grootmeester van het motet, meerstemmige muziek 
veelal geschreven voor speciale liturgische of niet–
liturgische gelegenheden. In 1542 verscheen zijn 
eerste boek met motetten, waarvan een aantal 
van aantoonbaar oudere datum zijn. Junius zou 
ook deze werken in Venetië gehoord kunnen 
hebben. In Italië zal hij mogelijk ook kennis 
hebben gemaakt met het Italiaanse madrigaal, een 
wereldlijke meerstemmige liedvorm die vooral in 
de betere kringen werd beoefend en die in zijn 
zestiende–eeuwse gedaante sterk in ontwikkeling 
was. Het madrigaal is de wereldlijke variant van het 
geestelijke motet, dat vanuit de Nederlanden door 

muziek uit de tijd Van junius 

Jacob Obrecht
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toedoen van componisten als Josquin naar Italië 
werd gebracht. In 1542 publiceerde Cipriano de 
Rore zijn eerste boek met vijfstemmige madrigalen, 
een bundel die in heel Europa, tot in Engeland, grote 
indruk maakte en tot compositorische creativiteit 
aanzette. Aanvankelijk was het madrigaal vooral 
bedoeld als een muzikaal gezelschapsspel voor de 
uitvoerenden, maar naarmate de populariteit van 
het madrigaal toenam ontwikkelde het zich ook 
meer als een virtuoze en imponerende kunstvorm.
 
Vooral Bologna was al sinds de middeleeuwen 
een belangrijke muziekstad, waar vele stijlen en 
stromingen bij elkaar kwamen. In 1439 stelde 
paus Eugenius IV een magister cantus et gramaticae 
in, terwijl in 1491 de aanstelling van een organist 
is geboekstaafd. Junius verbleef langere tijd in 
Bologna en het is zeer aannemelijk dat hij daar 
zowel kerkmuziek als het madrigaal leerde kennen. 
Het Italiaanse madrigaal werd in Engeland met 
enthousiasme ontvangen en componisten als 
Thomas Morley, Thomas Weelkes en Orlando 

Gibbons smeedden er hun geheel eigen visie 
op. Vanaf 1543 werkt Junius gedurende zeven 
jaar in Engeland. Aan te nemen is dat hij in 
Engeland, in de aristocratische kringen waarin 
hij zal hebben verkeerd, ook de Engelse visie 
op het Italiaanse madrigaal zal hebben gehoord.  
Overigens mag in dit overzicht ook Parijs niet 
ontbreken. In de tijd (1540–1542) dat Junius 

daar verbleef (1540–1542) had de Parijse uitgever 
Pierre Attaignant (1491–1551 of 1552) al meerdere 
bundels met chansons uitgegeven. Een van de 
meest productieve componisten van die periode 
was Claudin de Sermisy (1490–1562), die sedert 
1533 kanunnik van de Sainte Chapelle in Parijs 
was. Junius kan de geestelijke muziek van Sermisy 
nauwelijks gemist hebben en hetzelfde valt ook voor 
de wereldlijke chansons niet uit te sluiten. Sermisy 
was zeer anti–Spaans en verborg naar verluidt 
vluchtelingen in zijn huis in Saint–Quentin.

Antwerpen
Het is niet uitgesloten dat Junius een speciale 
binding met Antwerpen had. Hij liet daar immers 
in 1546 zijn editie van het werk van de Romeinse 
historius Curtius Rufus drukken, een werk van 
een niet geringe omvang. In Antwerpen wemelde 
het van de muziekdrukkers, –uitgevers en 
instrumentbouwers. De gegoede burgerij liftte mee 
op de gunstige economische ontwikkelingen en 
bedreef de meest uiteenlopende vormen van wat wel 
als 'huismuziek' wordt aangeduid. Hiermee wordt 
het muzikale bedrijf in de eerste plaats als plezierig 
tijdverdrijf opgevat en staat niet de concertpraktijk 
centraal, zoals die zich in de zeventiende eeuw 
ontwikkelde.
 
Antwerps Liedboek 1544
Een paar jaar voor de uitgave van Curtius Rufus 
verscheen in 1544 bij drukker Jan Roulans (of 
Roelants) een belangwekkende bundel, het Schoon 
Liedekensboeck, beter bekend als het Antwerps 
Liedboek. Het was een piepklein boekje met een 
verwonderlijke verzameling liedjes en liederen met 
de meest uiteenlopende leeftijden en onderwerpen, 
maar vooral met het thema liefde in de meest 
onwaarschijnlijke varianten. Lectuur van de teksten 
werpt een verbijsterend helder beeld op de sfeer 
en de context waarin deze vaak schuine, zo niet 
schunnige liederen geplaatst moeten worden. Hoe 
Roulans aan de liederen kwam is niet bekend. Een 
deel zal afkomstig zijn van gedrukte liedblaadjes 
of uit andere liedboekjes; andere liederen lijken 
rechtstreeks afkomstig uit de omgeving van de 
Vlaamse rederijkers. Daarnaast lijkt een aantal 
liederen een Duitstalige herkomst te hebben.

Het Liedboekje bevat geen noot muziek, maar 
scherpzinnige onderzoekers hebben een groot 
aantal parallelle bronnen gevonden waarin naar 
de melodie wordt verwezen, of waarin de melodie 
daadwerkelijk is weergegeven. 

Cipriano de Rore
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Susato's Musyck Boexkens
Dit bloeiende muziekleven zien we enkele jaren 
later terug in de uitgaven van de drukker en uitgever 
Tielman Susato, die we eerder al vermeldden 
als uitgever van veel composities van Clemens 
non Papa, zoals de Souterliedekens, een bundel 
psalmzettingen in Nederlandse vertaling. Maar in 
een serie getiteld Musyck boexkens die hij vanaf 
1551 publiceerde, richtte Susato zich toch vooral 
op een wereldlijk repertoire met zijn selectie van 
'zotte' en 'amoureuse' liederen – vanaf het derde 
deel treffen we ook 'vroede' (geestelijke) liederen 
aan. Niet geheel verrassend komen we in de tweede 
bundel ook een lied van onze Jacobus Clemens non 
Papa tegen: O Venus Schoon.

Van het Antwerps Liedboek is slechts één exemplaar 
bewaard gebleven, maar volgens de specialisten 
wijst dit op een extreem grote populariteit – het 
boekje werd vier keer herdrukt – , maar het is 
aannemelijk dat het zeer veel werd gebruikt en 
dus ook zeer vaak is weggegooid. Kijkend naar de 
herkomst van de liederen in het Antwerps Liedboek 
(enkele liedjes, zoals Lied 207, komen aantoonbaar 
uit Haarlem en andere plaatsen in de Noordelijke 
Nederlanden) worden we direct nieuwsgierig naar 
de vraag of Junius (een aantal van) deze liederen 
gekend zal hebben. Voor Lied 107 zou dat heel 
waarschijnlijk kunnen zijn: dit lied gaat over de 
vreugde van de Vlamingen over de verheffing 
van Karel V tot Keizer van het Heilige Roomse 
Rijk in 1531. Dit was een politiek evenement van 
betekenis, dat vast ook tot de 20–jarige Junius zal 
zijn doorgedrongen. Iets dergelijks kunnen we ons 
afvragen van de Musyck Boexkens van Susato: 
ook van deze uitgave is vermoedelijk zeer veel 
gedrukt. Ook de herkomst van de opgenomen 
liederen is zeer divers, al gaat het hier vooral om 
liederen afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Als het gaat om de vraag hoe we het verband 
tussen Junius en de muziek in zijn tijd handen en 
voeten zouden kunnen geven, is er alle reden tot 
een grondig onderzoek naar de historieliederen in 
de verschillende liedboeken en de daarin waar te 
nemen verbindingen naar het leven van Junius.

Geuzenliederen
Ick hope dat den tijt noch comen sal, 
Datmen sal roepen over al, 
Eendrachtich voor een leus, 
Als Breerode met blijde gheschal: 
Vive vive le geus. 

 
Die edele heere van Breeroe soet, 
Metten graef van Nassou dat edel bloet 
Seer ingenieus, 
Den grave van Culenburch metter spoet, 
Vive vive le geus,

(Uit: Geuzenliedboek 1581)

Zoals hierboven al kort werd beschreven waren 
de geuzen edelen die de Prins van Oranje vanaf 
1566 steunden in zijn strijd tegen de Spanjaarden 
en in het bijzonder tegen de Hertog van Alva. 
Medestanders van de Geuzen maakten liederen, 
vaak op bekende melodieën, over de verschillende 
gebeurtenissen in de strijd die vooral vanaf 1568 
ontbrandde. In 1574, een jaar voor Junius' dood, 
werd een groot aantal van deze liederen gebundeld 
in het vaak herdrukte Geuzenliedboek. De bundel 
bevat een scala aan liedcategorieën: martelaars– en 
klaagliederen, spotliederen, felle aanklachten, maar 
ook geestelijke liederen. Het beroemdste lied uit 
de verzameling is wel het Wilhelmus. Dit gedicht 
werd geschreven op een spotliedje over een poging 
van de Hugenoten om Chartres te bezetten. Naast 
het Wilhelmus werden vele andere geuzenliederen 
op dezelfde melodie geschreven en gezongen, 
waardoor de melodie enorme bekendheid kreeg en 
daadwerkelijk de rol kreeg van 'het' verzetslied van 
de geuzen.

Antwerps Liedboek
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Gezien de ervaringen van Junius met de Spanjaarden 
(Haarlem viel in 1573 en zijn bibliotheek werd zeer 
vermoedelijk geroofd), zijn betrokkenheid bij de 
Prins van Oranje (in 1574 stond Junius aan het 
ziekbed van de Prins, niet in Delft zoals meestal 
wordt aangenomen, maar in Rotterdam, samen 
met zijn Hoornse collega Pieter van Foreest) en 
zijn poging in hetzelfde jaar om stadsarts van 
Middelburg te worden als de stad eenmaal weer 
in handen van Oranje zou zijn, is het hoogst 
waarschijnlijk dat hij ook vertoefd heeft in kringen 
van de Geuzen en dus wellicht ook kennis heeft 
gehad van het Geuzenliedboek.
Junius, geboortig in Hoorn zal, hoewel geen 
fanatieke Geuzenaanhanger, waarschijnlijk in zijn 
vuist hebben gelachen om het Geuzenlied over 
de gevangenname van de Graaf van Bossu op het 
Hoornse Hop op 11 oktober 1573:

Maximilianus de Bossu 
Ben ick, een graef gheheten; 
Duckdalba diend' ick seer ghetrou; 
Die heeft my nu vergheten. 
Ick heb gheweest sijn admirael: 
Die geusen te dooden principael, 
Dit had ick my vermeten.

Dat is nog tot daar aan toe, maar in het laatste 
couplet spreken de Geuzen zelf Bossu toe:

Oorlof Bossou wreet en fel, 

Met al u Spaensche knapen; 
Ghy maeckt des conincx landen rebel, 
Ter liefden monicken en papen, 
Die altijt sijn verdorst na bloet, 
Ghelijck een visch na twater doet; 
Na 't christen bloet sy gapen.

Nawoord
Alles wat u in dit artikel heeft kunnen lezen over 
Junius en de muziek van zijn tijd is volledig 
speculatief. Sommige momenten in zijn leven 
kunnen na diepgaander onderzoek wellicht 
alsnog worden verbonden met gebeurtenissen 
van muzikale aard. Wie weet welke verrassingen 
dat nog zou kunnen opleveren. Dat Junius niets 
schrijft over muziek is wellicht in het geheel niet 
opmerkelijk en dit gegeven hoeft ook niets te 
zeggen over zijn (eventueel gebrek aan) liefde 
voor muziek. Junius was medicus, historicus en 
classicus en voelde zich wellicht door een gebrek 
aan professionaliteit gehouden om te zwijgen over 
het kennisdomein muziek. Niettemin vinden we 
hier en daar toch enkele verwijzingen, die we 
u hier niet willen onthouden. In zijn achttalige 
woordenboek Nomenclator legt Junius een aantal 
muzikale begrippen uit. Hij beperkt zich daar 
niet tot de instrumenten maar zegt ook iets over 
klanken, harmonie en dissonanten. 
In een onuitgegeven brief beveelt Junius de 
muzikant Manardus aan bij Joannes Vestermannus 
Enchusanus, Johannes Westerman, een verwant 
van Junius in Enkhuizen. Junius schrijft: 'Onze' 
Manardus, de getalenteerde en bekende citerspeler, 
is in Enkhuizen goed bevallen en behandeld 
en rijkelijk beloond. Hij zendt nu één of twee 
konterfeitsels [portretten] naar Enkhuizen, niet 
omdat hij wil dingen naar een baan, maar om 
zijn dankbaarheid te tonen: voor wat hoort wat.' 
Manardus vroeg Junius om zijn geschenk wat verbale 
kracht bij te zetten, en dat deed Junius graag.In een 
brief van 30 oktober 1559, geschreven te Haarlem, 
gericht aan Petrus Vulcanius (waarschijnlijk te 
Gent) breekt Junius een lans voor een organist die 
luistert naar de naam Nicolaas: "De zaak betreffende 
de organist Nicolaas is zoals je schrijft dat het aan 
je gerapporteerd werd: hij kent zijns gelijke in zijn 
kunst niet, en hij zal, volgens alle berekeningen, 
gemakkelijk de eerste plek bezetten." Dit is dus de 
tweede keer dat Junius een musicus aanbeveelt. 
In geleerde correspondenties komt men dit niet 
zo vaak tegen. Meestal bevelen geleerden alleen 
studenten aan of jonge geleerden die zich met 
hetzelfde bezighouden als zijzelf. 

Kenau Simonsdochter 

Hasselaer, schoonzus 

van Junius. Kenau vocht 

volgens de legende 

als een leeuwin bij 

de verdediging van 

Haarlem in 1573

Geuzenliedboek
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Met speciale dank aan Dirk van Miert en 
Egbert Ottens.

Geraadpleegde literatuur, een selectie
Louis Peter Grijp (eindredactie), Een Muziek-
geschiedenis der Nederlanden. Amsterdam 
University Press – Salomé etc. 2001.
Dr. E.T. Kuiper (ed.), Het Geuzenliedboek. 
W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1924
Dirk K. W. van Miert, Aspecten van Hadrianus 
Junius en zijn Batavia. Preliminaria voor een 
biografie en voor de studie van zijn boek over 
Holland. Doctoraalscriptie UvA 1998 / pdf 2009.
Het Antwerps Liedboek (2 delen). Teksteditie 

bezorgd door Dieuwke E. van der Poel 
(eindredactie), Dirk Geirnaert, Hermina Joldersma 
en Johan Oosterman. Reconstructie van de 
melodieën door Louis Peter Grijp. Delta Uitgeverij 
Lannoo, Tielt, 2004.
Musyck Boexken Books 1 and 2 – Dutch Songs 
for four voices. Edited by Timothy McTaggart, 
Recent Researches in the Music of the Renaissance, 
volume 108. 1997 A–R Editions.
De auteur Hilbrand Adema (*1955) studeerde 
muziekwetenschap en schoolmuziek in 
Amsterdam. Hij is sinds 2008 programmeur van 
het Festival Hoorn–Oude Muziek Nu.

Abendmusiken in 

Oosterkerk

Het Festival Hoorn–Oude Muziek Nu presenteert 
voor de vijftiende keer een rijk programma met 
muziek van Middeleeuwen tot Mozart. In het 
Juniusjaar wordt in samenwerking met onder 
andere Vereniging Oud Hoorn speciaal aandacht 
besteed aan de muzikale zestiende eeuw, de eeuw 
van Junius. Dat gebeurt in de vorm van concerten 
op verschillende locaties in het oude centrum van 
Hoorn, maar ook buiten, op en rond de Roode 
Steen.

Vrijdag 27 mei 2011
Oosterkerk, 10.00–12.00 uur
Schoolvoorstelling door Camerata Trajectina rond 
Junius voor leerlingen in het Hoornse voortgezet 
onderwijs
Met aansluitend workshops door kunstenaars van 
de Boterhal ter voorbereiding op de Junius–optocht 
op vrijdag 1 juli 2011.

Oosterkerk, 20.00 uur
Openingsconcert RONDOM JUNIUS door Camerata 
Trajectina (leiding: Louis Peter Grijp).

Zaterdag 28 mei 2011 en zondag 29 mei 2011
Concerten op diverse locaties, zoals de Oosterkerk, 
het Foreestenhuis en elders.
Historisch–muzikaal–buitenevenement tussen 
12.00–17.00 uur op en rond de Roode Steen 
waarbij Junius, Velius, Coen, Van Foreest, Platte 
Tijs en vele andere historische figuren tot leven 

komen. Verder kunt u genieten van de Nachtegaal 
van Hoorn–wedstrijd, middeleeuwse muzikanten, 
historische kluchten, goochelaars en vele anderen. 
Je weet niet wat je hoort en ziet!

Verder: Die Entführung aus dem Serail (opera van 
Mozart op de Roode Steen), traditionele Caribische 
muziek, folkmuziek en vele andere vormen van 
levende muziek uit verleden en heden.

Kijk regelmatig op www.oudemuzieknu.nl voor alle 
actuele informatie over het festivalprogramma en 
kaartverkoop.

Festival Hoorn–Oude Muziek Nu – Programma 27 t/m 29 mei 2011
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de internet werkgrOep blikt VOOr-  en acHteruit

Drie afgevaardigden van de Internet werkgroep  
nemen de prijs in ontvangst in het Gemeentearchief 
in Den Haag.

Binnen en buiten de Vereniging is de werkgroep 
Internet gefeliciteerd met de Holland–prijs. In 
de etalage van het Verenigingsgebouw stond dit 
bloemstuk (zie foto) met de felicitaties van het 
College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hoorn. Op diverse websites werd het 
bericht m.b.t. de toekenning van de Holland–prijs 
geciteerd. In het NHD, Dagblad voor Westfriesland 
stond een artikel en er werd door Radio Hoorn 

een interview afgenomen. Wat deden we in 2010 
aan de website? De vormgeving is strakker en 
eenduidiger geworden. 
De actualiteitenrubriek op de voorpagina wordt 
regelmatiger gevuld met diverse artikelen.                      
Deze berichten verschijnen automatisch op 
diverse andere websites, dan wel in de mail 
van   mensen die hier een zgn. RSS abonnement 
voor ingesteld hebben. Er is een nieuwe rubriek 
geopend, welke aandacht besteed aan WO II. 
Enkele Hoornse inwoners werden vanuit het HIP– 
project (Historisch Informatie Punt) op 4 mei 2010 
geïnterviewd over hun ervaringen met voedsel 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Videoclub Hoorn 
en de regio' bewerkte de interviews tot korte 
filmpjes. De plaquette in de Nieuwsteeg en de lijst 
van oorlogsslachtoffers worden in deze rubriek 
toegelicht. Tevens is er aandacht voor de Stille tocht 
en een wandeling 40–45.
De scholenrubriek groeit gestaag. Na de beschrijving 

jan flOris

Vereniging Oud Hoorn meldde zich 20 juni 2010 
aan bij de Historische Vereniging Holland om deel 
te nemen aan de Hollanddag. In 2009 werden de 
educatieve activiteiten van historische verenigingen 
beoordeeld, in 2010 stonden de websites centraal. 
De Historische Vereniging Holland heeft als 
doel de belangstelling voor de geschiedenis van 
Holland onder een breed publiek te bevorderen. 
De Holland prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan 
een historische vereniging uit Noord– of Zuid–
Holland. Hiermee hoopt zij de aandacht voor de 

lokale geschiedenis te vergroten en het belang van 
historische verenigingen te onderstrepen. 
Maandag 22 november 2010 ontving de Internet 
werkgroep van de Vereniging Oud Hoorn het  
juryrapport van de Vereniging Holland: "In de 
categorie van verenigingen met meer dan 500 
leden is de Vereniging Oud Hoorn de winnaar. 
De websíte van Oud Hoorn komt professioneel 
over. De structuur van de site is zeer duidelijk 
opgezet. Er is een schat aan informatie te vinden. 
De teksten zijn niet te lang en voorzien van goede 
afbeeldingen. Vernieuwende onderdelen op de site 
zijn de virtuele stadswandelingen, de transparantie 
van de vereniging als organisatie (met organogram) 
en een overzicht van alle werkgroepen met hun 
vrijwilligers. Ook het vrijwilligersbeleid staat op 
de site. In de rubriek 'Bestuur'  zijn veel uitgaande 
brieven en stukken van het bestuur te lezen. In 
de rubriek 'Documentatie' is een grote keuze aan 
literatuur over Hoorn digitaal beschikbaar."

Uitreiking van de 

Holland–prijs aan 

de Oud–Hoorn–

medewerkers Hillebrand 

Peerdeman, Diana van 

den Hoogen en Jan 

Floris (vlnr)
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de internet werkgrOep blikt VOOr-  en acHteruit

van twee technische scholen is de rijk geïllustreerde 
geschiedenis van de Horlogemakervakschool 
een aanrader om te lezen. In het basismenu 
zijn bibliotheek, bibliografie gebundeld in het 
Documentatiecentrum. Naast het ontsluiten van de 
basisgegevens van de bibliotheek van Oud Hoorn 
en de bibliografie van alles wat er ooit verschenen 
is over Hoorn, treft u hier alle Kwartaalbladen 
aan. U kunt ze online lezen en snel doorzoeken 
met een zoekopdracht. De laatste Kwartaalbladen 
staan daarbij nooit online, die blijven exclusief 
voor onze leden. Naast de Kwartaalbladen treft u 
in de rubriek archivering ook artikelen m.b.t. Oud 
Hoorn  uit andere tijdschriften aan: Jaarboeken 
West–Frieslands Oud & Nieuw, Jaarboekje Oud–
Andijk, De Speelwagen 
HIP: De samenwerking met de Openbare Bibliotheek, 
het Westfries Archief en het Westfries Museum 
resulteert naast een bescheiden tentoonstelling 
in de bibliotheek ook in een digitale ontsluiting 
binnen het thema 'Eten en Drinken' Specifiekere 
aandacht kreeg dit thema in de maand mei binnen 
de nieuwe rubriek Wereldoorlog II. 
De rubriek 'Gestelde vragen' is in haar opzet 
nu voorzien van foto's. We ontdekten dat een 
verduidelijkende illustratie vaak meer vertelde dan 
een lange tekst.
De website werd goed gevonden en ook goed 
bezocht: 240.000 in 2010 tegen 190.000 een jaar 
eerder. Wat zijn we verder van plan met de website 
in 2011? We hebben van Uitgeverij Waanders 
toestemming om alle nummers van 'Ach lieve 
tijd, Hoorn' op de website weer te geven. Dit 
betekent scannen naar leesbare tekst, invoeren van 
illustraties, controleren op evt. scanfouten en daarna 
is er wereldwijd een nieuwe bron beschikbaar om 
het (jongste) verleden te doorzoeken.
Samen met het Westfries Archief en de afdeling 
Beeldbeheer zoeken we naar een oplossing om 
ons beeldarchief, met foto's en ansichtkaarten te 
ontsluiten op Internet. Er is een project gestart 
om alle (verdwenen) stegen in beeld te gaan 
brengen. Behalve een aanduiding van de plek en de 
historische achtergrond van de stegen willen we de 
stegen samen met een Hoornse fotoclub opnieuw 
vast gaan leggen.Nu we de prijzenkast van de 
Vereniging aangevuld hebben met de Hollandprijs, 
willen we doorgaan op dat pad van wedstrijden. We 
leren van de vergelijking met andere websites en de 
juryrapporten. Daarnaast is het stimulerend voor 
de werkgroep en de Vereniging.
Graag willen we op de website aandacht schenken 
aan jongeren. Mogelijk gaan geschiedenisstudenten 

ons helpen de juiste toon en onderwerpen te 
vinden om naast de kinderwandeling, de diverse 
schoolprojecten (o.a. Rondje Cultuur) van 
de Vereniging ook op de website jongeren te 
interesseren voor Oud Hoorn.
In de uitbouw van de rubriek m.b.t. de 2e 
Wereldoorlog komt er een getuigenverslag van een 
overlevende van de vliegtuigcrash boven Hoorn 
via een contact met een oorlogsmuseum in Tucson 
(VS). Samen met dat wat we verder kunnen vinden 
over deze crash zullen we het verhaal ook in 
het Engels publiceren.De Historische Vereniging 
Holland heeft op 5 februari haar winterexcursie 

naar Hoorn gehouden. Ze zijn ontvangen met 
Hoornse Broeder in ons Verenigingsgebouw. Het 
Documentatiesysteem/ Bibliotheek is daarbij 
toegelicht door  Christ Stoffelen, terwijl  Gerard 
Beemsterboer een lezing over de geschiedenis van 
Hoorn heeft gehouden.  Hieke Stapel ging met de 
groep wandelend naar het Museum van de 20e 
Eeuw voor lunch en expositie Aan Tafel!. Vandaar 
ging men naar het Westfries Museum voor de 
expositie Smakelijk Eten. 

Begin april verzilvert de werkgroep Internet haar 
prijs met een excursie naar Den Haag. Op het 
programma een bezoek aan het Gemeente Archief, 
het depot en het restauratieatelier en de Bibliotheek 
van het Vredespaleis.
Tot slot willen we alle mensen die tekstbijdrages, 
websites, foto's en ideeën aangedragen hebben 
voor de website bedanken hiervoor en hen bij deze 
vragen vooral door te gaan. 

Felicitatie en bloemstuk 

van het College van 

Burgemeester en 

Wethouders 
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(bijna) Vergeten OOrlOgs  slacHtOffers in HOOrn begraVen

frans zack

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei 
krijgen de vijf gijzelaars die op 4 januari 1945 bij de 
Grote Kerk op het Kerkplein werden geëxecuteerd, 
zéér terecht alle aandacht. Er zijn in Hoorn echter 
meer mensen die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid en vervolgens op twee Hoornse 
kerkhoven werden begraven. Op de eerste plaats 
zijn dat natuurlijk de vier bemanningsleden van de 
Britse bommenwerpers, die hun laatste rustplaats 
kregen op de Gemeentelijke Begraafplaats aan het 
Keern. Minder bekend is dat op dit kerkhof ook 
een aantal andere oorlogsslachtoffers ter aarde werd 
besteld. 
Ook op de r.–k. begraafplaats aan de Drieboomlaan 
liggen verzetsmensen begraven. Hoog tijd om deze 
oorlogshelden aan de vergetelheid te ontrukken. 

Dit alles kwam voor mij aan het licht toen de 
Oorlogsgravenstichting rond november 2006  
bordjes aan de hekken van de begraafplaatsen 
bevestigde met de tekst: 'Nederlandse oorlogsgraven'. 
De Oorlogsgravenstichting heeft dit gedaan met het 
doel de bezoekers van deze kerkhoven te attenderen 
op het feit dat hier Nederlandse oorlogsgraven 
aanwezig zijn.  
Enig onderzoek leerde dat er op de r.–k. begraafplaats 
aan de Drieboomlaan twee verzetsmensen liggen 
begraven, die beiden op een afschuwelijke manier 
aan hun einde zijn gekomen. Het gaat hier om 
Willem van der Velden en Jan Willem Gerver. 
Beiden kwamen gedurende de Duitse bezetting 
elders om het leven maar werden kort na de Tweede 
Wereldoorlog herbegraven op de r.–k. begraafplaats 
aan de Drieboomlaan.

Willem van der Velden
Allereerst noemen we Willem van der Velden, die op 
23 november 1918 te Oirschot werd geboren. Hij 
had een goede opleiding genoten, was werkzaam 
bij de Ballast en woonachtig te Klundert. Op 10 
oktober 1938 werd hij opgeroepen als gewoon 
dienstplichtige van de lichting 1938 en ingedeeld 
bij het 1e Regiment Luchtdoelartillerie. Meteen na 
zijn eerste opkomst ging hij in opleiding tot officier. 
Reeds op 23 december van dat jaar werd Willem 
van der Velden bevorderd tot korporaal en op 1 
april 1939 kreeg hij zijn benoeming tot sergeant–
titulair. Op 1 mei 1939 volgde zijn overplaatsing 
naar het 2e Regiment Luchtdoelartillerie, waar hij 
op 23 oktober 1939 werd bevorderd tot vaandrig. 
Gedurende de grote mobilisatie van augustus 1939 
was vaandrig Van der Velden gelegerd te Hoorn 
en ingekwartierd op het adres Nieuwendam 18. 
Hier maakte hij kennis met de beeldschone toen 
18–jarige Cornelia Maria van 't Hek. Haar vader 
was eigenaar van het aan de Nieuwendam 14 
gevestigde aannemersbedrijf. Op dat moment was 
Corrie al ziek en liet haar vader een serre achter 
het huis bouwen waar zij zou kunnen verblijven. 
Al snel verloofde het paar zich en een huwelijk 
zou waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. 
Door de oorlogsomstandigheden nam het leven van 
de geliefden echter een héél andere wending.
Het groot verlof voor Van der Velden volgde op 10 
juni 1940, op een moment dat Nederland zich al had 
overgegeven aan de Duitse bezetter. Aanvankelijk 
werden alle Nederlandse militairen door de Duitsers 
als krijgsgevangenen behandeld. Na 15 mei 1940 
werd dan ook vrijwel het gehele Nederlandse leger 
afgevoerd naar Duitsland. Echter, op 10 juni van 
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dat jaar kwamen de militairen die krijgsgevangen 
waren gemaakt terug naar Nederland. Voor Wim 
van der Velden brak toen de tijd aan om weer aan 
het werk te gaan bij Ballast. Dit zou zo blijven tot 
het voorjaar van 1943.
Op 29 april 1943 werd de verordening uitgevaardigd 
dat het Nederlandse leger terug moest keren in 
krijgsgevangenschap. Dit was voor Willem van der 
Velden aanleiding om onder te duiken en zich met 
het ondergrondse verzet te gaan bezig houden.

Naar Leimuiden
Na enige omzwervingen vond Willem van der 
Velden een onderduikadres in Leimuiden. Daar 
woonden op dat moment zijn ouders en hij had 
daar vrienden die hij gedurende zijn diensttijd was 
tegengekomen. Met zijn militaire achtergrond en 
kennis van wapens werd Willem al snel deskundige 
op dit gebied bij de ondergrondse. Dit zou 
uiteindelijk ook zijn dood worden.
Regelmatig riep Wim, zoals hij door zijn vrienden 
genoemd werd, de afdeling van de Binnenlandse 
Strijdkrachten in Leimuiden bijeen. De groep kreeg 
dan van hem les in het gebruik van wapens en 
springstoffen. Op donderdag 1 maart 1945 werd 
er in de schuur van de firma Charlet les gegeven 
in de behandeling van handgranaten. En ook op 2 
maart had hij weer enkele B.S.–leden uitgenodigd 
om bij Dries de Blaey in Oude Wetering uitleg te 
geven over dit onderwerp. Een van de aanwezigen 
maakte de fout om de pin uit één van de granaten 
te trekken. Willem zag dat en probeerde nog te 
redden wat er te redden viel, maar helaas was het 
al te laat. Wim zag geen kans om de granaat naar 
buiten te gooien, temeer daar er kinderen aan het 
spelen waren. Om zijn kameraden te beschermen 
drukte hij de granaat tegen zijn lichaam. De 
gevolgen waren verschrikkelijk: stervend lag hij op 
de vloer.
Door een snel opgeroepen geestelijke werd hem 
het sacrament der stervenden toegediend. Willem 
bloedde hevig en was zwaar verminkt, maar 
desondanks was hij nog bij kennis. Dokter Van 
der Bijl wist het leven van Willem helaas niet te 
redden en kort na zijn bezoek is Willem overleden. 
Het stoffelijk overschot van Willem werd per boot 

overgebracht naar zijn ouderlijk huis in Leimuiden. 
Doordat dokter Stapensea een valse verklaring 
over de doodsoorzaak uitschreef kon hij op een 
normale wijze op het r.–k. kerkhof aldaar worden 
begraven. 
Zijn verloofde, Cornelia van 't Hek, was inmiddels 
als gevolg van een ongeneeslijke ziekte op 11 januari 
1944, op 23–jarige leeftijd overleden. Voor Willem 
was dit aanleiding om zijn a.s. schoonfamilie te 
vragen om bij haar begraven te mogen worden 
als hem door oorlogsomstandigheden iets zou 
overkomen. Na de bevrijding werd Willem 
herbegraven in Hoorn en vond hij zijn laatste 
rustplaats bij zijn geliefde Cornelia. 
In de regio waar Willem van der Velden zijn leven 
gaf voor onze vrijheid is men hem niet vergeten. 
De weg tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude heeft 
zijn naam gekregen. Zijn vrienden uit het verzet 
hebben nog vele jaren bloemen gebracht op zijn 
graf in Hoorn.

Jan Willem Gerver
Het tweede oorlogsslachtoffer dat op het r.–k. 
kerkhof aan de Drieboomlaan ligt begraven is Jan 
Willem Gerver. Ook hem overkwam iets wat op zijn 
minst hartverscheurend genoemd mag worden. In 
een tijd waar wantrouwen en argwaan overheerste 
werd hij door een verzetsgroep in Spanbroek 
geliquideerd en in een weiland aldaar begraven.
Jan Willem Gerver werd op 8 februari 1918 
te Amsterdam geboren. Aanvankelijk was hij 
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werkzaam op het accountantskantoor van zijn vader 
in Amsterdam. In 1942 werd hij aangenomen als 
werkverdeler bij Pander in Den Haag. Halverwege 
februari 1943 werd zijn broer Wim van het 
bed gelicht als gijzelaar voor de moord op de 
collaborerende Nederlandse generaal Seyffart. 
De gezondheid van Wim is slecht en een kamp 
zal hij zeker niet overleven. Op verzoek van vader 
Gerver, woonachtig te Aerdenhout, reist Jan naar de 
SD te Haarlem om te pogen zijn broer vrij te pleiten. 
Zijn aanbod om in Duitsland te gaan werken wordt 
door de SD geaccepteerd en Wim komt vrij.
Op 1 april 1943 werd Jan als constructeur–tekenaar 
tewerkgesteld bij Daimler–Benz AG te Mannheim. 
Nadat hij hier een maand werkzaam was werd 
Mannheim zwaar gebombardeerd. Jan werd 
bewusteloos tussen de puinhopen gevonden. Nadat 

hij naar een ziekenhuis was overgebracht werd 
daar gasvergiftiging vastgesteld waarbij zijn longen 
waren aangetast. Na een verblijf in het ziekenhuis 
aldaar mocht hij voor verder herstel terug naar 
Nederland. Hij ging naar zijn ouders in Aerdenhout 
waar het Arbeidsbureau hem na een half jaar wist 
te vinden. Na oproep werd hij echter afgekeurd om 
tewerkgesteld te worden in Duitsland. 
Vervolgens vond Jan Willem Gerver werk als 
constructeur–tekenaar bij Stork te Amsterdam. Bij 
dit bedrijf heeft hij ontwerp–tekeningen gestolen van 
nieuwe types Duitse vliegtuigen. Ter voorkoming 

van arrestatie was hij nu gedwongen om onder te 
duiken. Zo kwam hij terecht in het gebied Asperen–
Leerdam. Inmiddels had hij aansluiting gevonden 
bij het verzet en als zodanig nam hij deel aan 
een overval op het distributiekantoor te Asperen. 
Met een aantal bonkaarten verdween hij naar 
Aerdenhout en gaf deze aan freule Van Randwijk, 
die bij het verzet was aangesloten. Het was voor 
hem niet mogelijk om in Aerdenhout te blijven. 
Vader Gerver wijst hem naar Hoogwoud. In deze 
plaats verblijft hij enige tijd en zoekt contact met de 
illegaliteit. Dit lijkt verdacht omdat kort tevoren een 
verzetsgroep is opgerold door de S.D. Daardoor zijn 
de spanningen binnen de verzetsgroep zéér groot. 
De commandant van het wapendroppingsterrein 
Mandrill aan de Zomerdijk in Wognum, C.T.A. 
Schipper, hoort van het gebeuren rond Gerver 
en laat hem op 14 februari 1945 door de B.S. in 
Hoogwoud arresteren. 
Na overgebracht te zijn naar Spanbroek wordt 
hij verhoord, maar beide partijen vertrouwen 
elkaar niet. Op 17 februari 1945 wordt Gerver, 
met twee getuigen, nogmaals verhoord door de 
commandant, Niek Mul uit de Wogmeer. Deze 
twee getuigen zijn Niek Loos en Rinus van Stralen. 
Ook dit verhoor levert weinig resultaat op. Getracht 
wordt nog informatie te krijgen over de afkomst 
van Gerver. Gelet op de toenmalige situatie is 
dit vrijwel onmogelijk. Besloten wordt, dat als 
binnen twee dagen niets naders bekend wordt, de 
betrokkene zal worden geliquideerd. Jan Willem 
Gerver wordt gevangen gehouden in een bak van 
een vrachtwagen, een zogenaamde veekap. Deze 
bak, die fungeerde als een soort gevangenis, staat 
honderden meters het land in achter een hoeve. Op 
19 februari 1945 krijgt Jan Willem Gerver op zijn 
verzoek nog geestelijke bijstand van kapelaan Keet 
uit Spierdijk.
Vervolgens wordt hij op een weiland in Spanbroek 
door de kogel ter dood gebracht. Na de executie 
wordt het stoffelijk overschot van Jan Willem 
Gerver begraven in een weiland te Spanbroek. 
Deze zaak zou in de vergetelheid zijn geraakt als 
de vader van Jan Willem na de bevrijding niet had 
aangeklopt bij luitenant Jacq van Gastel.

J. W. A. van Gastel loste het op
Na de bevrijding op 5 mei 1945 werd J. W. A. van 
Gastel aangesteld om als officier orde op bestuurlijke 
zaken te stellen in de regio West–Friesland. In deze 
functie werd luitenant Van Gastel gedetacheerd  
te Hoorn, van waaruit ook de gang van zaken in 
Enkhuizen en Medemblik geregeld moest worden.

Jan Willem Gerver: 

slachtoffer van een 

misverstand
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Gelukkig heeft de inmiddels op 15 januari 2006 
overleden Jacq van Gastel een uitvoerig verslag 
opgemaakt over het gebeuren in deze regio. Tijdens 
zijn detachering te Hoorn werd hij regelmatig 
benaderd door vader Gerver met het verzoek 
onderzoek te doen naar het gebeuren rond zijn zoon. 
Voor Van Gastel was dit aanleiding om zich in deze 
zaak te gaan verdiepen en een nader onderzoek in 
te stellen. Met behulp van de Dienst Identificatie en 
Berging van het Ministerie van Defensie werden er 
opgravingen gedaan op een weiland te Spanbroek. 
Daar werd naast het stoffelijk overschot van Jan 
Willen Gerver ook dat van een vrouw gevonden. 
Op grond van de bij haar gevonden papieren zou 
zij verpleegster zijn geweest. De verpleegster met 
die naam bleek echter nog in leven en de echte 
naam van de gevonden vrouw is nooit achterhaald. 
Verder werd er nog het lichaam van een jongen uit 
Haarlem gevonden. Hij was op hongertocht en had 
via een raam in een boerderij geboeide Duitsers 
zien zitten. De jongen sloeg op de vlucht en werd 
vervolgens door de BS neergeschoten. De twee 

overige lijken werden nooit geïdentificeerd, vertelt 
Van Gastel in zijn verslag.

Herbegrafenis
Nadat het lichaam van Jan Willem Gerver was 
gevonden werd het voor herbegrafenis overgebracht 
naar Hoorn. Op 19 september 1945 werd een 
plechtige uitvaartmis gehouden in de r.–k. kerk 
aan het Grote Noord. Vervolgens werd met veel 
ceremonieel en in aanwezigheid van veel autoriteiten 
het lichaam overgebracht naar de r.–k. begraafplaats 
aan de Drieboomlaan om daar met militaire eer te 
worden begraven.
In De vrije Hoornse Courant van 20 september 1945 
werd een verslag opgenomen van dit gebeuren. 
Onder de kop: "J. W. Gerver ter aarde besteld: 
sobere, maar ontroerende plechtigheid" wordt 
een beeld geschetst van de gebeurtenis van de 
voorgaande dag.
"Gistermorgen had onder grote belangstelling de 
militaire uitvaart en begrafenis plaats van de door 
een misverstand omgekomen oud–illegale werker   
J. W. Gerver, de leider van de K.P. aan de rivieren.
In de parochiekerk werd de requiemmis opgedragen 
door den Hoog Eerw. Deken van der Meer met 
assistentie van een diaken en subdiaken. Onder 
het spelen van het Wilhelmus werd de kist daarna 
naar buiten gedragen waar een muziekkapel van 
de Territoriale troepen en het vuurpeleton stonden 
opgesteld.
Na het spelen van een koraal zette de stoet zich in 
beweging, gevolgd door een grote familieschaar en 
diverse autoriteiten, o.a. burg. Keizer van Spanbroek; 
de districtsbevelhebber Overste Klaassen; Majoor 
Ruyter van Steveninck, plv. hoofd der identificatie, 
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de Garnizoenscommandant Kap. A. P. N. Pielage; 
Kap. C. van Lanschot en Dr. C. A. Pufkens van 
het Cenraal Afwikkelingsbureau der Binnenlandse 
Strijdkrachten. 
Op het kerkhof verrichtte pastoor W. Bosch van 
Aardenhout de absolutie en de beaarding. Het 
vuurpeleton had hiervoor een tweetal salvo's 
gegeven. Na de plechtighheden speelde de 

muziekkapel het "Wilt heden nu treden", waarna 
kap. Pielage een kort afscheidswoord sprak en 
memoreerde dat met deze begrafenis den gevallene 
die eer was bewezen die hem toekwam. 
"Jan Willem Gerver", aldus spr., gij zijt gevallen 
tengevolge van uw illegale acties, door een misverstand 
werd gij verdacht van SD–spionage, neergeschoten. 
Wij hebben thans deze verdachtmaking voor goed 
uit de weg geruimd. Niemand heeft thans meer het 
recht om U daarvan te verdenken en wij voelen 
thans de schuld die wij nog hebben in te lossen, 
want jij bent gevallen voor onze bevrijding".

Tot de familie betuigde spr. dan nog de deelname van 
het smartelijk verlies dat zij hierdoor ondervond. 
Diep ontroerd dankte de vader met enkele woorden 
alle belangstellennden en autoriteiten voor de 
vele moeite die zij zich hadden getroost voor de 
opsporing van zijn zoon." Aldus het verslag in De 
Vrije Hoornse Courant.

Andere gevallenen
Tot zover het relaas over de twee gevallenen 
die op het r.–k. kerkhof aan de Drieboomlaan 
werden begraven. Ook op de Gemeentelijke 
Begraafplaats aan het Keern (nu Dampten) ligt een 
aantal oorlogsslachtoffers begraven. Ik noemde al 
de bemanningsleden van Britse vliegtuigen die in 
deze regio zijn neergestort. Daarnaast liggen echter, 
verspreid over het kerkhof, nog acht personen die 
gedurende de Tweede Wereldoorlog op wat voor 
manier dan ook zijn omgekomen.
Een kort overzicht, te beginnen met Jacob Bakker, 
stuurman op de binnenvaart. Hij werd op 15 april 
1945 vrijgelaten uit kamp Amersfoort. Bakker was 
zo zeer verzwakt dat hij te Wognum overleed op 
27 mei 1945. Het is onbekend waarom Bakker in 
kamp Amersfoort gevangen zat.
Vervolgens is daar de in het Brabantse Deurne 
geboren Jacob van den Bovenkamp, waterfitter bij 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf. In de zomer 
van 1944 werd hij aangehouden en moest hij zijn 
persoonsbewijs laten zien. Omdat daarin geknoeid 
was, werd hij gearresteerd en overgebracht 
naar Amsterdam. Vanuit Amsterdam werd hij 
overgebracht naar het werkkamp Mooiland te 
Heelsum (Lager Scharnhorst) en tewerkgesteld 
door de Duitse Weermacht. In Heelsum is hij bij 
een ongeval omgekomen op 26 februari 1945. In 
oktober 1945 is zijn stoffelijk overschot vanuit 
Heelsum overgebracht naar Hoorn en op 12 oktober 
herbegraven op de Gemeentelijke Begraafplaats.
Als derde is daar Arie Groot, goudsmit en werkzaam 
in Amsterdam. Hij onttrok zich aan gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland en is in juli 1944 te 
Amsterdam gearresteerd. Omdat hij volhardde in 
zijn weigering te gaan werken voor de Duitsers werd 
hij via kamp Amersfoort op transport gesteld naar 
het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. 
Daar is hij op 1 februari 1945 overleden. De urn 
met zijn asresten is na de oorlog overgebracht naar 
Nederland en op 22 oktober 1951 bijgezet op de 
Gemeentelijke Begraafplaats.
Het vierde slachtoffer van de oorlog is de in Berkhout 
geboren Pieter de Groot, schipper op de Elisabeth. 
Zijn vader, Arie de Groot, was ook schipper en 
eigenaar van het m.s. Haringvliet. Dit schip, inclusief 
schipper, lag in de haven van Enkhuizen en werd 
eind oktober 1944 door de Duitsers gevorderd. 
Omdat het schip een vracht naar Duitsland moest 
vervoeren heeft Pieter de plaats van zijn vader 
ingenomen. Helaas mocht hij na het bezorgen van 
die vracht niet meer terugkeren naar Nederland. 
Pieter werd in Duitsland ziek en is op 4 maart 1945 
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aan de gevolgen van longontsteking overleden. In 
1948 is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar 
Nederland en op 22 december 1948 herbegraven 
in Hoorn.
Als vijfde slachtoffer is daar de landbouwer Jan Pieter 
Elias Ott. Hij was in het kader van de Arbeitseinsatz 
gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. Daar is 
hij op 29 oktober 1944 te Hannover overleden. 
Op 25 augustus 1951 is zijn stoffelijk overschot 
herbegraven in Hoorn.
Jacob Rinses is het zesde slachtoffer in dit overzicht. 
Hij was werkzaam in een kaaspakhuis in Alkmaar 
en ook hij werd in het kader van de Arbeitseinsatz 
gedwongen tewerkgesteld in Duitsland. Hij is 
omgekomen bij een geallieerd bombardement op 
18 april 1944. Zijn lichaam is op 27 september 
1951 herbegraven in Hoorn.
Vervolgens als zevende slachtoffer de typograaf 
Dirk Wiggelaar. Hij was al vanaf november 1942 
gedwongen tewerkgesteld in Duitsland waar 
hij de bevrijding nog mocht meemaken. Na de 
capitulatie van Duitsland werd hij opgenomen 

in het ziekenhuis te Gehrden (Hannover), waar 
hij 17 juni 1945 overleed. Zijn lichaam is op 26 
september 1951 herbegraven in Hoorn.
Als laatste in de reeks van op het kerkhof aan 
het Keern begraven oorlogsslachtoffers is daar 
Aaltje Wormsbecher–Dekker. Zij werd geboren te 
Midwoud en was schippersvrouw. Haar man was 
schipper op de klipperaak Deus Gubernator. Dit 
schip lag in Groningen toen het in januari 1945 
gevorderd werd door de Duitsers. Tijdens een 
reis naar Duitsland lag het schip in de haven van 
Wilhelmshafen. Daar is Aaltje Wormsbecher bij 
een geallieerd bombardement omgekomen. Haar 
lichaam werd op 14 februari 1952 herbegraven in 
Hoorn.
Op het kerkhof aan het Keern lag ook de op 22 
april 1945 te Hoorn omgekomen rijksambtenaar 
Jacob Breijer begraven. Zijn lichaam is nog niet zo 
lang geleden opgegraven om vervolgens te worden 
bijgezet op het Nederlands Ereveld Loenen op de 
Veluwe. 
Zij allen gaven hun leven voor onze vrijheid. Laten 
wij hen daarom nooit vergeten.

Met dank aan:
Gerard Appel, Oud Spanbroek/Opmeer,
Oorlogsgravenstichting, Johan Teeuwisse, 
Den Haag,
Simon Hoogstraate, Woubrugge
Truus van Dijk–Spruit, Roelofarendsveen
A. Schipper/G. v.d. Horst, Commando 
DienstenCentra, Kerkrade
Mevr. T. van 't Hek–Jonk, Hoorn
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leven in Leimuiden
"De Alkmadders", kwartaalblad Hist. Ver. Oud 
Alkemade 
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nieuwe bOeken

rita lOdder en micHiel bartels

Leven en werk van Hadrianus Junius in twee 
boeken

Op 1 juli 2011 is het 500 jaar geleden dat Adriaen 
de Jonghe in Hoorn is geboren.
Hij is in Haarlem, Leuven, Bologna en Parijs 
opgeleid, is in Haarlem stadsgeneesheer en rector 
van de Latijnse school geweest, heeft in Engeland en 
in Denemarken gewerkt. Hij was een groot geleerde 
in zijn tijd, werd de 'tweede Erasmus' genoemd en 
heeft zoals toen gebruikelijk zijn naam verlatijnst 
in Hadrianus Junius. Hij zou één van de eerste 
hoogleraren van de nieuwe Leidse universiteit zijn 
geworden maar helaas overleed hij kort daarvoor, 
in 1575, in Arnemuiden. Hij is in Middelburg 

begraven. Tot nu toe is er nog nooit een uitgebreide 
levensbeschrijving van Junius verschenen.
In 1566 heeft hij van de Staten van Holland en 
West–Friesland opdracht gekregen de geschiedenis 
van Holland te schrijven, omdat in die periode het 
gewest Holland behoefte had aan een eigen identiteit 
en geschiedenis om zijn plaats ten opzichte van 
het centrale gezag in Brussel en de koning van 
Spanje te kunnen markeren. Het is vanwege de 
onrustige politieke situatie pas na zijn dood in 
1588 verschenen onder de titel Batavia. Omdat 
dit werk in het Latijn is geschreven, is het in later 
eeuwen in de vergetelheid geraakt. Nu is het voor 

het eerst vertaald door Nico de Glas en verschijnt 
onder de titel Holland is een eiland.
Het is heel bijzonder dat ter gelegenheid van 
de herdenking van Junius twee boeken zullen 
verschijnen. De eerste exemplaren zullen worden 
gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 1 juli a.s.

Levensschets
Hadrianus Junius (1511–1575) Een schets van het 
leven en werk van een Hoornse humanist. De schrijver 
dr. Dirk van Miert, die zijn jeugd in Hoorn heeft 
doorgebracht, is gespecialiseerd in Neo–Latijn. Hij is 
werkzaam bij het Huygens ING van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij 
is erin geslaagd op heldere wijze het leven van de 
grote geleerde te beschrijven in de woelige periode 
van de opkomst van het protestantisme en het begin 
van de gewapende strijd met de Spanjaarden. Als 
humanist heeft Junius zich met vele onderwerpen 
bezig gehouden. Hoewel katholiek verschenen 
zijn veelgelezen werken op de Index, de lijst van 
verboden boeken die vanuit Rome werd opgesteld. 
Het is een prachtig boek geworden van deze 
beroemde Horinees, dat u niet mag missen.

Holland is een eiland
Holland is een eiland is de vertaling van De 
Batavia. In zijn Batavia baseert de humanist 
Junius zich op antieke schrijvers vooral Tacitus' 
herontdekte Historiën en Germania. Holland wordt 
geïdentificeerd als het Eiland der Bataven waarover 
Tacitus spreekt. Nico de Glas heeft bijzonder 
knap werk geleverd door een uitstekend leesbare 
vertaling en de vele aantekeningen die de tekst 
verklaren. Het boek wordt uitgegeven bij Uitgeverij 
Verloren. Vanwege de speciale band met Hoorn 
kunnen leden van Oud Hoorn het boek bestellen 
met een fikse korting.

Prijs en korting bij voorintekening
Het boek Hadrianus Junius, een schets van het 
leven en werk van een Hoornse humanist verschijnt 
als deel 1 in de Biografische Reeks Hoorn bij 
Publicatiestichting Bas Baltus. Het is rijk geïllustreerd 
en heeft een omvang van ca. 180 blz. Het boek is 
verkrijgbaar bij de Vereniging Oud Hoorn en de 
Hoornse boekhandels. De winkelprijs bedraagt  
e 20,–. Als u het boek bestelt vóór 15 april 2011, 
ontvangt u een korting van e 5,– en vermelden wij 
uw naam in het boek. 
Holland is een eiland telt ruim 400 blz., kost in de 
winkel e 40,–, en is voor leden van Oud Hoorn via 

Hadrianus Junius 

Medicus (Hoorn 1511 

– Middelburg 1575). 

Portret uit de editie van 

1652, met een vers van 

P.S. (Petrus Scriverius?):

HADRIANUS JUNIUS VAN 

HOORN, MEDICUS

HOORN, waarom leidt 

gij uw naam af van die 

legendarische horen?

Zoek toch een grotere 

faam bij deze roemrijke 

man.

In dit portret van uw 

landsman JUNIUS ziet 

gij verenigd

Alles wat Rome bezat, 

alles wat Hellas ons gaf.

Zo vele gaven komen 

tot u van de zee die uw 

rijk is:  

Hoorn des Overvloeds 

zijn, dat is de zin van uw 

naam
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nieuwe bOeken

Gezonken als een baksteen 
Als overstap naar de volgende boekaankondiging 
een tekst uit de Batavia van Junius over het 
verdwenen eilanddorp Dampten in het Hoornse 
Hop.
"Hoorn is welvarend en rijk voorzien van 
levensmiddelen en zuivelwaren, omdat het aan de 
ene kant aan zee ligt en aan de landzijde omringd 
wordt door lieflijk platteland met grazige weiden 
en door een krans van aanzienlijke en welvarende 
dorpen. De stad heeft brede straten, wat altijd een 
bijzondere en voorname schoonheid geeft aan 
een stad. Er is een veilige en rustige haven in de 
binnenbaai; een belangrijk voordeel, dat vroeger nog 
groter was, toen er in de baai tegenover haven en 
stad nog een eiland lag met een dorp dat Dampten 
heette. Het fungeerde als barrière en golfbreker 
tegen het geweld van de zee bij zuiderstorm. Ik 
herinner mij uit mijn jeugd dat je vroeger, na een 
zware storm die het water finaal wegblies, over de 
zeebodem kon lopen. Er waren toen in de stad van 
die waaghalzen die alle levensgevaar trotseerden 
in de hoop op buit en die, beladen met allerlei 
huisraad, schalen en zware koperen voorwerpen, 
naar de stad terugkwamen." 

Het Hoornse Hop is in de Gouden Eeuw en de 
eeuwen hierna een van de drukst bevaren stukken 
van de Zuiderzee. Handelsschepen, oorlogsbodems, 
vrachtvaarders en vissers voeren duizenden malen 
per jaar naar of van Hoorn. Vele schepen vergingen 
in het ondiepe Hoornse Hop.

Oud Hoorn te verkrijgen voor de speciale prijs van 
e 25,–. Bestellen is mogelijk via www.oudhoorn.
nl. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. 
329702726 t.n.v. Publicatiestichting Bas Baltus. 
o.v.v. 'Boeken Junius'. Dit alles voor 15 april 2011, 
want na die datum geldt de korting niet meer en 
wordt uw naam niet in het boek Hadrianus Junius, 
een schets van het leven en werk van een Hoornse 
humanist vermeld.
Indien u het boek/de boeken per post wilt 
ontvangen, maakt u het bedrag van e 7,– per boek 
extra over. Uw intekening is pas geldig na ontvangst 
van uw betaling. 

Afhaaladres
Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, 
1621 GG Hoorn, op dinsdag en donderdag van 
10–16 uur en zaterdags van 10–14 uur. Telefoon 
0229–273570.  
 
Bestellen per e–mail
Ga naar de website van Oud Hoorn. Onder het 
kopje Boeken Junius vindt u de tekst Bestellen. Klik 
op Bestellen en u kunt een mailbericht invullen. 
In de mail dient u te vermelden
a) naam en voorletters, 
b) straat en huisnummer, 
c) postcode en woonplaats en telefoonnummer 
d) hoeveel exemplaren, (let op: Levensschets per 
post e 22,– per boek, ophalen e 15,– per boek. 
Holland is een eiland per post e 32,– en ophalen 
e 25,–), 
e)  wanneer het geld is overgemaakt op rek.nr. 
329702726 t.n.v. Publicatiestichting Bas Baltus,
f) de wijze waarop uw naam in het boek:  
"Hadrianus Junius, een schets van het leven en 
werk van een Hoornse humanist" vermeld dient te 
worden: naam, voorletters en woonplaats.

Schriftelijk bestellen 
Als u schriftelijk wilt bestellen, stuurt u een briefje 
met bovengenoemde gegevens aan de Vereniging 
Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22. 1621 GG 
HOORN.  

Een Makkumer 

salaadschotel met de 

tekst 'Een oog In't zeil 

Makkum 1752'
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In 2002 verrichtte een schip van Rijkswaterstaat 
een controlemeting. Op enige afstand van de 
oude haven van Hoorn werd het complete 
silhouet van een middelgroot schip zichtbaar op 
de meetapparatuur. Het bleek 18 meter lang en 
redelijk gaaf in de zachte zeebodem vast te zitten. 
Duikende amateurarcheologen uit West–Friesland 
werd gevraagd het wrak te inspecteren.
Het wrak bleek tjokvol te liggen met gele baksteentjes, 
dakpannen, plavuizen en een groot aantal fraaie 
witte borden met de tekst 'Makkum 1752'. Na een 
aantal succesvolle duiken en aanvullende studie, 
liep het onderzoek vast. Het schip bleef op de 
bodem van het Hoornse Hop liggen.
In 2010 vond Christiaan Schrickx een belangrijk 
historisch document dat alle puzzelstukken op 
zijn plaats liet vallen. Het vrachtschip was de tjalk 
van de Friese schipper Karsten Hoytes, komend 
van Makkum. Het verging onder mysterieuze 
omstandigheden in de nacht van 2 op 3 november 
1752 in het zicht van de Hoornse haven.
Archeologen, maritiem historici en materiaal–
specialisten besloten hier een fraai boek aan te 
wijden. Gezonken als een baksteen is veelzijdig 
omdat het zowel de Fries–Westfriese maritieme 
handelsbetrekkingen als de productie en het 
gebruik van Fries aardewerk en bouwmateriaal 
illustreert. Tevens belicht het de functie van de 
tjalk als werkpaard van de Zuiderzee. Tenslotte 
wijst het op het nut van archeologisch onderzoek 

in de voormalige Zuiderzee. In de komende 
jaren hebben de provincies Noord–Holland en 
Flevoland verstrekkende voornemens om de 
bodem van het Markermeer te gebruiken voor 
allerlei ontwikkelingen. Niet alleen de historische 
scheepswrakken, ook de verdronken dorpen als 
Dampten en Etersheim en het verdwenen kasteel 
van graaf Floris V bij Wijdenes lopen hierbij 
risico. Het boek verhaalt niet alleen over een goed 
bewaarde tjalk maar bespreekt tevens de hele 
cultuurhistorie onder water.
Het boek wordt uitgegeven door de Stichting 
Archeologie West–Friesland te Hoorn. De auteurs 
zijn onder andere scheepsarcheoloog Seger van den 
Brenk, stadsarcheoloog Michiel Bartels, maritiem 
historicus Henk Dessens en archeoloog en historicus 
Christiaan Schrickx. Het is fraai vormgegeven en 
voorzien van veel historische illustraties. Het boek 
is bij Oud Hoorn te koop in de verenigingswinkel, 
Onder de Boompjes 22 en kost e 17,50. Leden 
betalen slechts e 12,50.  

Een kleine hektjalk 

passeert de Hoofdtoren 

en zeilt voor de wind 

de haven van Hoorn 

binnen. Tekening door 

Hendrik Rietschoof, 

1741. (afbeelding 

Scheepvaartmuseum 

Amsterdam)
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Opnieuw kaarten giel Van der zel

femke uiterwijk

Op 9 januari jl. werd tijdens de nieuwjaarsreceptie 
in het O.I. Pakhuis de tweede tentoonstelling 
geopend van kaarten uit de verzameling van 
de op 1 januari 2007 overleden Giel van der 
Zel. Giel was een Horinees in hart en nieren. 
Een groot deel van zijn jeugd woonde het gezin 
Van der Zel in het huisje boven de Oosterpoort. 
In ons kwartaalblad van december 1999 is 
een interview afgedrukt, dat Rogier Overman 
na een lang gesprek met Giel heeft gemaakt. 
Daarin vertelt hij ook over de dwangarbeid die 
hij in de tweede Wereldoorlog in Chemnitz, 
een plaatsje, dat tegen de Tjechische grens ligt, 
moest verrichten. Gelukkig kwam hij na 1945 
na enige omzwervingen min of meer gezond 
weer in Hoorn terug. Hij werd klerk 2e klas bij 
de Belastingdienst, toen gevestigd in het pand 
Grote Oost 41. Daar leerde hij zijn vrouw Corrie 
Soeteman kennen. 

In 1953 ging hij werken bij de firma Scholten, een 
metaalwarenfabriek, gevestigd aan de Nieuwstraat. 
Elders in dit blad kunt u over deze firma, waarbij 
nogal wat Horinezen hebben gewerkt, het één 
en ander lezen. Giel werkte er op kantoor. Hij 
moest de planning verzorgen en het aantal uren 
met erbij behorende tarieven op de kaarten van 
de werknemers bijschrijven. Later werd hij bij 
deze firma facturist. Ondertussen hield zijn 
vrouw Corrie zich bezig met hun tabakswinkel 
aan het begin van de Koepoortsweg. Corrie deed 
de verkoop in de winkel. En in het weekend 
zorgde Giel, dat niet alleen de uitslagen van de 
voetbalwedstrijden gespeeld in 'het Hoornse', 
maar ook die van de wedstrijden tot Alkmaar aan 
toe aan het etalageraam kwamen te hangen. Op 
zondag kwam dus menig voetballiefhebber aan 
het eind van de middag deze uitslagen bekijken 
en... bediscussiëren met andere aanwezigen!
Al tijdens zijn werkzaamheden bij de fa. Scholten 
begon Giel met het verzamelen van oude 
afbeeldingen van Hoorn. Kaarten en foto's. Met 
bijbehorende onderschriften en niet te vergeten 
de grappige tekeningetjes heeft hij met zijn 
verzameling vele albums gevuld. In het vierde 
kwartaalblad van 2008 (blz.160) vertelt Trudy 
in een uitstekend artikel hoe de verzameling 
van Giel tot stand kwam. Hoe hij lijstjes maakte 
onder het kopje met de betreffende straatnaam, 
bijvoorbeeld: Appelhaven en dan noteerde hij 
de namen van alle uitgevers die een kaart van 

de Appelhaven hadden uitgegeven en wat de 
verschillen waren.
Na het overlijden van Giel kwam deze bijzondere 
verzameling in het bezit van onze vereniging en 
al gauw werd het plan opgevat om de leden, maar 
ook de niet–leden iets te laten zien van deze 
bijzondere aanwinst.

In het najaar van 2008 hebben Trudy de 
Rooij, Marit Veerman en Femke Uiterwijk, de 
eerste tentoonstelling uit de collectie kaarten 
samengesteld. Bij deze eerste tentoonstelling 
hebben we kaarten gekozen, die we mooi vonden 
en waar we ook een mooi geheel van konden 
maken. Trudy maakte de onderschriften en met 

z'n drieën bespraken we de teksten en voegden 
we iets toe of haalden wat weg. 
Omdat het, ook bij deze tweede tentoonstelling 
weer om een groot aantal foto's met tekst ging, 
kostte het heel wat tijd voordat we, geheel 
tevreden, de foto's met bijbehorend onderschrift 
naar de vormgever brachten.

Wat deze nu tentoongestelde kaarten betreft: ik 
heb even in mijn agenda van vorig jaar gekeken, 
maar voor deze tweede tentoonstelling die op 9 
januari jl. is opengesteld, zijn we al op 16 maart 
2010 voor het eerst bij elkaar gekomen om een 
plan de campagne vast te stellen. Op 23 maart 
heb ik weer aangetekend: 10.15 uur, Trudy, 
O.I.Pakhuis. Onze 'deadline'  was 1 december. 
Dan moesten alle foto's met teksten ingedeeld op 
een cd staan en bij de vormgever afgegeven zijn. 

Een mooie gekleurde 

kaart van de Westerdijk. 

Het is begin 1900. De 

kinderen spelen met 

hun kruiwagentjes 

tussen de bomen. 

Rechts ziet u een muur, 

die verdwenen is. 

Hierachter lag de tuin 

van het Sint Jozefhuis.
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Dit keer hebben we bewust een wandeling door 
het oude Hoorn samengesteld, verdeeld over 
25 fotolijsten. En als we ervan uitgaan, dat in 
iedere lijst, behalve in de laatste, vier foto's zijn 
afgedrukt, gaat het om zo'n 99 foto's. Dit keer 
hebben we het aantal te maken onderschriften 
door drie gedeeld en ieder onze eigen portie 
foto's van onderschriften voorzien. We hadden 
besloten nu een tocht vanaf het Keern over de 
spoorbaan door de binnenstad te creëren. En zo 
is het ook gebeurd!
Omdat de foto van de eerste winkel van de fa. 
Welkers op de hoek van de Gedempte Turfhaven 
en de Gouw ook in deze visuele stadwandeling 
voorkomt, kunt u ook nog enige attributen 
uit het winkelverleden van de fa. Welkers 

bewonderen. Ze staan in kleine vitrines in het 
Pakhuis uitgestald.   

We hopen, dat u de moeite neemt om een keer 
op dinsdag, donderdag of zaterdag de kaarten te 
komen bewonderen. 

werd vermoord, tijdens haar verblijf in een 
Jappenkamp op Java een verschrikkelijk visioen 
en hoorde zijn wanhopige schreeuw om hulp."Ik 
wist dat er iets heel ergs met mijn jongen was 
gebeurd", heeft moeder Jansen na haar terugkeer 
uit Indonesië in 1946 verklaard."

De Duitsers dwongen willekeurige passanten 
om naar de executie te gaan kijken. Onder 
hen mevrouw Gons–Rosema uit de Grote 
Havensteeg. Volgens haar werden zelfs foto's 
van de terechtstelling gemaakt. Ooggetuigen, 
die het drama in Hoorn moesten gaan kijken, 
verklaarden later dat de andere vier slachtoffers 
niets geroepen hadden. De verzetsstrijders die 
gefusilleerd werden waren uit de gevangenis 
gehaald als represaille voor de liquidatie van 
de S.S Rottenführer George Herlee in een 
kapperszaak te Hoorn. De mannen werden aan 
elkaar geketend en per dievenauto tot de grens 
van Hoorn gebracht. Daar moesten ze onder 
zware bewaking uitstappen. Te voet gingen 
de gevangenen en hun moordenaars via de 
Kaasmarkt naar de Grote Kerk op het Kerkplein 
waar het drama zich voltrok. Langs de route 
die de mannen liepen zijn vier monumenten 
geplaatst van de hand van Truus Menger. Tot 
zover mijn relaas.

Henk de rOOij

Ik had al eens eerder het rare gevoel van 
kippenvel gehad en dan heb ik het niet over een 
paar bultjes als je het een koud krijgt, nee echt 
een ganzenhuid. Dat kreeg ik tijdens het lezen 
van een boekje van Wilco Bergmans Eerherstel. 
Wilco Bergmans heeft in De Cocksdorp, hier 
op Texel, gewoond en is enige jaren geleden 
overleden.
Hij vertelt in het boekje dat hij tijdens de oorlog 
1940–1945 in Amsterdam bij het verzet zat. 
Daarbij is tijdens een actie een goede vriend 
van hem Jonny Janssen, Rooi Jonny genoemd, 
opgepakt en gevangen gezet. Op het moment dat 
Rooi Jonny opgepakt werd vervoerde hij op een 
bakfiets wapens. Hij was dus kansloos.
Op 4 januari 1945 werden vijf jongens uit de 
gevangenis in Amsterdam gehaald  waaronder 
Rooi Jonny. Ze werden naar Hoorn vervoerd. 
Daar aangekomen werden ze terechtgesteld bij 
de Grote Kerk van Hoorn. Maar laten we Wilco 
Bergmans aan het woord via zijn boek:
"Op het moment dat Rooi Jonny zijn laatste kreet 
'Moeder' uitte en bleef herhalen tot de schoten 
klonken, kreeg de vrouw die hem op 21 maart 
1921 ter wereld had gebracht in Bandoeng, 
duizenden zeemijlen verwijderd van de plek 
waar haar zoon door gerichte geweerkogels 

Johan Theodoor Jozeph 

Janssen (1921–1945)

kippenVel 

Oost-Indische pakhuizen 

ca. 1920
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bestuursmededelingen 
egbert Ottens

Maquette Hoorn 1650
Het Museum van de 20e eeuw verhuist binnenkort 
naar het Oostereiland. De maquette Hoorn 1650 
had na omzwervingen door de stad een plek in het 
museum gevonden. Daar heeft de maquette vele jaren 
kunnen staan en is deze door honderdduizenden 
bezoekers bekeken. Eigenaar van de maquette is 
de Stichting Maquette Oud Hoorn. Het bestuur 
van de vereniging is tevens bestuur van deze 
stichting. In de nieuwe opstelling van het museum 
is geen plek voor de maquette. En dat is ook 
logisch, want het museum richt zich, zoals de 
naam al zegt, op de twintigste eeuw. Het is dan ook 
buitengewoon verheugend dat de maquette binnen 
afzienbare tijd kan verhuizen naar een specifieke 
plek in het Westfries Museum. Ook het Westfries 
Museum ondergaat het komende halfjaar een 
metamorfose. Gedurende die tijd zal het museum 
wegens ingrijpende verbouwing gesloten zijn. In de 
tussentijd is de maquette opgeslagen bij Fabriek De 
Bruijn. Marchel de Bruijn restaureert de maquette 
in opdracht van de stichting. Onlangs bracht het 
bestuur een bezoek aan het atelier om de eerste 
resultaten te bekijken. Verbluffend. Het eerste deel 
van de maquette dat is aangepakt staat er weer in 
volle kleur, als nieuw bij. Binnenkort wordt een 
besluit genomen over de vernieuwing van het 
audiovisuele materiaal. Ook dat is zeer gedateerd 
geraakt. De ontwikkelingen op dat terrein gaan snel. 
Voor deze upgrading van de maquette zal het legaat 
van mevrouw Groefsema worden ingezet. Wanneer 
alles gereed zal zijn hebben het Westfries Museum 
en Hoorn er een schitterende publiekstrekker bij. 

Immaterieel erfgoed
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft een 
aardig boek uitgegeven over De honderd belangrijkste 
tradities in Nederland. Christ Stoffelen heeft er 
elders in dit Kwartaalblad een interessante recensie 
aan gewijd. Wij kregen het boek van het centrum 
met het verzoek om ons bekende lokale tradities 
te melden. We hebben een aantal voorbeelden 
doorgegeven, zoals lappendag, de vrouwenavond 
op de kermis, het 'Hoornse rondje', de koetaai of 
taaikoe (daarover waren de deskundigen in het 
bestuur het onderling niet eens), St. Maarten in 
augustus en het (of is het de?) kermisstrepen.
Mocht u als lezer nog meer specifieke Westfriese of 
Hoornse tradities kennen, dan willen wij die graag 
aan het Centrum voor Volkscultuur doorgeven, 
zodat ze bewaard blijven als immaterieel erfgoed. 

Voorjaarsledenvergadering
Ingestoken bij dit blad treft u de uitnodiging aan 
voor de Voorjaarsledenvergadering, woensdagavond 
13 april a.s. in de Oosterkerk. Het bestuur heeft 
wethouder Ronald Louwman uitgenodigd om ons 
op de hoogte te stellen van de gemeentelijke 
plannen rond 'De Poort van Hoorn' en de gevolgen 
daarvan voor de binnenstad. Een voorproefje van 
waarover het gaat treft u elders in het Kwartaalblad 
aan. We hopen op een inhoudelijke discussie. 

Begraafplaats Keern
Het door Vereniging Oud Hoorn ingediende 
bezwaarschrift tegen het sluiten van een deel van 
de begraafplaats Keern vanwege de historische en 
cultuurhistorische betekenis ervan, is door het 
college niet ontvankelijk verklaard. Ook het verzoek 
van de vereniging van enkele jaren geleden om de 
begraafplaats de status van gemeentelijk monument 
te verlenen is afgewezen. Wel onderschrijft het 
college de betekenis van de begraafplaats in het 
centrum van de stad. Het college is voornemens de 
begraafplaats in zijn huidige vorm, uitgezonderd de 
strook die voor de aanleg van een weg moet wijken, 
en waar de kindergraven gesitueerd zijn, de functie 
'Stadspark' te geven in de voor het gebied De Poort 
van Hoorn op te stellen Structuurvisie. Vanaf 1969 
hebben op deze strook geen begravingen meer 
plaats gevonden. De vraag of de begraafplaats een 
monumentale status moet krijgen wil het college in 
een andere kader beoordelen. 

Binnenstad
PvdA en CDA hebben vragen gesteld over de 
beleidsruimte van het college terzake van het 
Bestemmingsplan Binnenstad, dat op één onderdeel 
na, definitief is geworden. SNS–bank wilde zich 
in het 'winkelrondje' vestigen met een nieuwe 
'winkelformule'. Het college zou daar welwillend 
tegenover staan en gebruik willen maken van het 

Bezoek van het bestuur 

van Oud Hoorn aan 

Fabriek De Bruijn 

waar de Maquette 

Hoorn 1650 wordt 

gerestaureerd. In het 

midden geeft Marchel 

de Bruijn uitleg over de 

aanpak
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instrument van de 'buitenplanse ontheffing.' Hoewel 
SNS het verzoek inmiddels heeft teruggenomen en 
zich beraadt op een andere vestigingsplek, willen 
beide fracties vastgelegde afspraken.  
Het CDA vroeg tevens aandacht voor het zware 
verkeer dat de binnenstad doorkruist. Onder 
verwijzing naar het december 2008 vastgestelde 
Verkeersplan Binnenstad wil de fractie weten waar de 
in het vooruitzicht gestelde Nota Bedienend Verkeer 
blijft. Het CDA pleitte voor een tonnagebeperking 
voor zwaar verkeer, tot 3500 kg draagvermogen. 

Vergunningvrij bouwen bij monumenten
Staatssecretaris Zijlstra wil een ingrijpende 
verruiming van de vrijheid om onderhoud te 
plegen aan rijks– en gemeentelijke monumenten 
in het kader van de deregulering. Zo lang de 
werkzaamheden vanaf de openbare weg niet zichtbaar 
zijn mag de eigenaar van het monument daar zelf 
over beslissen. Met de organisaties op het terrein 
van de monumentenzorg is over de voorgestelde 
wijzigingen gesproken, maar met hun bezwaren 
en opmerkingen is helaas niets gedaan. Zo kan een 
dakkapel op het achterdakvlak van een monument 
worden geplaatst wanneer dat niet van de weg af 

zichtbaar is en de waarde van het monument niet 
aantast. In die redenering zit een tegenstrijdigheid, 
immers aan– en opbouwen betekent aantasting 
van het oorspronkelijke monument. Bovendien: 
als dat vrij is, wie controleert dan of toch aan de 

voorwaarden is voldaan? En wat als het ding toch is 
geplaatst en het had niet gemogen? Toch maar laten 
staan? In de Commissies Welstand en Monumenten 
is veel deskundigheid. Waarom niet ook deze 
beslissingen laten toetsen door de commissie zoals 
dat nu ook gebeurt?  
Ook mogen straks in beschermde stads– en 
dorpsgezichten de al in overige gebieden 
vergunningvrije werken (serres, bijgebouwen, 
dakkapellen) worden gerealiseerd, tenzij deze naar 
een open achter– of zijerf zijn gekeerd. Wat is dan 
nog de status van beschermd stads– of dorpsgezicht? 
Het kabinet beseft dat door de deregulering de 
beeldkwaliteit van bijvoorbeeld lintbebouwingen 
in gevaar kan komen, maar het kiest bewust 
voor deregulering boven de bescherming van 
bijzondere dorpsgezichten. Een beleid van decennia 
monumentenzorg wordt hiermee in de waagschaal 
gesteld. Het is te hopen dat de Tweede Kamer deze 
ontwikkeling wil keren. 

Hoornse Hop
Vorig jaar schreef Frans van Iersel over Platte Tijs 
in de roerige jaren '70 in Hoorn. Zij streed tegen 
de inpoldering van de Markerwaard en voor meer 

openheid in het bestuur en de besluitvorming. Dat 
wierp zijn vruchten af, maar de demonen van toen 
sluipen haast ongemerkt weer ons Markermeer 
en Hoornse Hop binnen. De provincies Noord–
Holland en Flevoland spreken al enkele jaren over 

Leerlingen Horloge–

makersvakschool Hoorn 

voor de Boterhal
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het ecologisch opwaarderen van het ongerepte 
Markermeer ten behoeve van de vogelstand en ter 
voorkoming van troebel water voor de vissen. Op 
de website van www.markermeerijmeer.nl lezen 
wij echter iets anders. Daar wordt gesproken over 
slibputten, economisch rendabel maken van het 
water en de bouw van grote wooneilanden. Het tot 
nog toe verstrekte kaartmateriaal over dit ecologische 
project Toekomstvisie IJmeer–Markermeer spreekt 
boekdelen. Voor de kust van Hoorn zijn eilanden 
of losse dijken met daartussen grote gaten in de 
bodem  geprojecteerd. Voor het project is meer dan 
een half miljard euro nodig. De website vermeldt 
ook dat de gemeentes op afstand zijn gezet. Een 
half miljard euro voor vogels en vissen? Dat is wel 
een hele linkse hobby in deze tijd.

Het zou ook anders kunnen zijn. Grote werk–
maatschappijen zijn onder leiding van ministeries 
en provincies in 2010 opgezet om de economie 
en de buitendijkse ontwikkeling aan te jagen. 
Dat moet in 2012 leiden tot een door de Tweede 
Kamer goedgekeurde Rijksstructuurvisie voor het 
Markermeer die de weg effent voor wooneilanden 
en marina's bij Almere en Amsterdam–IJburg. En 
er moet een nieuwe spoorlijn tussen deze twee 
steden komen, na 2018. Deze nieuwe locaties 
moeten opgehoogd worden met zand. Dat zand 
moet onder andere uit ons Hoornse Hop komen. 
Bijlagen in cryptische rapporten vermelden dat 
er 18 miljoen ton zand wordt gewonnen tussen 
Oosthuizen en Oosterleek. Het Hoornse Hop is een 
cultuurhistorisch kwetsbaar gebied. In de Gouden 
Eeuw was de rede van Hoorn een van de drukst 
bevaren routes van Noordwest Europa. Hier liggen 
gezonken scheepswrakken, soms nog met historisch 
belangwekkende lading, verzwolgen dorpen, dijken 
en nog veel meer. De onzichtbaarheid hiervan 
maakt het kwetsbaar. Om juist hier slibputten uit 
te diepen en bagger te brengen is onverstandig. 
Natuurlijk: er is niets tegen natuurontwikkeling, 
zandwinning en woningbouw. Maar dat dient 
dan wel vooraf te worden gegaan door degelijk 
cultuurhistorisch onderzoek op de waterbodem 
van onze gemeente. Het nieuwe boek Gezonken 
als een Baksteen, dat elders in dit nummer wordt 
behandeld, pleit hier ook voor. 

Schenkingen
Onlangs verwierf Vereniging Oud Hoorn een 
fotoalbum van Friedrich Wüthrich (1892–1958). Op 
oudejaarsdag 2010 overleed zijn dochter mevrouw 
Annemarie Osterman–Wüthrich, 88 jaar oud. De 

erfgenamen, Marion Plooij en Arno van Rooijen uit 
Utrecht, schonken het album aan de vereniging. Het 
album bevat een unieke collectie zwart–witfoto's 
uit de periode 1934–1954 van vermoedelijk de 
Horlogemakersvakschool in Medemblik, sinds 
1954 in Hoorn gevestigd. Aanvankelijk in het 
'Gezellenhuis', nu Huis Verloren. Er zijn veel 
foto's uit 1954. Op een daarvan staat een groepje 
leerlingen voor de Boterhal. 
Een paar jaar geleden schonk Loek Lamers een 
grote hoeveelheid foto's en documenten van de 
Hoornse Metaalwarenfabriek Scholten, waarover 
Diet Scholten elders in dit nummer schrijft. Een 
groot deel daarvan wordt binnenkort op de website 
van Oud Hoorn gepubliceerd. 
De schenkers dank.

Tot slot: e–mailadressen
De ledenadministratie wil op termijn meer 
communicatie per e–mail voeren en beschikt graag 
over uw e–mailadres. Daarnaast wil het bestuur 
graag meer weten over de leeftijdsopbouw van de 
Vereniging. Komen er bijvoorbeeld steeds meer 
jonge leden?
Wilt u een mailbericht sturen naar leden@oudhoorn.
nl waarin u naast uw naam ook uw geboortedatum 
vermeldt?

Detail van de Maquette 

Hoorn 1650. Boterhal en 

voormalige klokkentoren 

van de Grote Kerk



Bangert 47, 
gemeentelijk monument, 
beeldkwaliteitsplan linten
De Commissie Welstand en 
Monumenten heeft ingestemd met 
het schetsontwerp voor vergroting 
van de woning. 

Breed 22, gemeentelijk 
monument, beschermd 
stadsgezicht
De architect heeft zijn plannen 
in de Commissie Welstand en 
Monumenten toegelicht. Hij heeft 
daartoe de bouwhistorie van het 
tweelingpand onderzocht. De 
oorspronkelijke voorpui uit 1896, 

toen beide panden nog een geheel 
vormden wordt teruggebracht. Het 
pand bestond aan de achterzijde 
oorspronkelijk uit twee verschillende 
gevels. De bouwhistorie wordt 
gedocumenteerd. 

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egbert Ottens 

Dorpsstraat 6, 
beeldkwaliteitsplan linten 
Het ontwikkelde nieuwbouwplan 
voldoet niet aan het bestemmingsplan 
maar de gemeente is bereid mee 
te werken aan een binnenplanse 
ontheffing. De Commissie 
Welstand en Monumenten was 
daar verontwaardigd over omdat 
de toezegging was gedaan zonder 
toetsing van het plan aan het 
Welstandsbeleid. Na overleg 
tussen de afdelingen Erfgoed en 
Stedenbouw van de gemeente en 
de architect is een plan ontwikkeld 
dat recht doet aan de gewenste 
beeldkwaliteit van de linten. 

Gouw 25, beschermd 
stadsgezicht
Langdurig en veelvuldig overleg 
met de Commissie Welstand en 
Monumenten heeft uiteindelijk 
in een op de situatie toepasselijk 
plan geleid voor de bouw van vier 
appartementen.

Grote Oost 19, gemeentelijk 
monument, beschermd 
stadsgezicht
Indien gekozen wordt voor 
een klassieke oplossing kan 
de Commissie Welstand en 
Monumenten instemmen met het 
plaatsen van twee hekken om 
de stoep aan beide zijden van de 
voordeur. 

Koepoortsplein / Achterstraat, 
beschermd stadsgezicht
De reclameuitingen van de nieuwe 
uitbater van het hoekpand zijn 
een aanfluiting voor de Hoornse 
binnenstad. De nieuwe eigenaar 
beroept zich op de rechten van de 
vorige. Het wordt hoog tijd dat de 
gemeente, mocht dat terecht zijn, 
de reclameverordening aanpast. 
Bovendien dient te worden nagegaan 
hoe een en ander kan worden 
aangepast. Snel graag. 

Koepoortsweg / hoek 
Draafsingel
Er wordt gewerkt aan een plan 
voor de opvulling van de lege hoek 
Koepoortsweg/Draafsingel, waar nu 
de snackbar staat. Het hoekpand 
is lang geleden gesloopt voor de 
aanleg van de paardentram. Het 
monumentale pand met de blinde 
gevel dat zich naast deze plek 
bevindt wordt met de theekoepel 
in de achtertuin door Stadsherstel 
gerestaureerd. De Commissie 
Welstand en Monumenten adviseert 
om het zicht vanaf de weg op de 
theekoepel te behouden. 

Koepoortsweg 68, 
gemeentelijk monument
De gehele Koepoortsweg is thans 
geïnventariseerd. Met de redegevende 
beschrijving van Koepoortsweg 68 
kon het werk worden afgerond. 
Alle waardevolle panden zijn 
beschreven. De Commissie Welstand 
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stadsbeeld
en Monumenten adviseert het 
college om dit pand de status van 
gemeentelijk monument te verlenen. 
Een pluim voor de afdeling Erfgoed. 

Koepoortsweg 73, 
rijksmonument
De Commissie Welstand en 
Monumenten stemde in met de 
bouw van een nieuwe theekoepel 
in de tuin achter het pand. Ooit 
heeft aan de Tocht een theekoepel 
gestaan. De funderingsresten 
daarvan zijn gevonden. De Tocht, 
de belangrijkste aanvoerroute voor 
agrarische producten uit de streek, 
is inmiddels versmald ten opzichte 
van het verleden. Daardoor ligt de 
nieuwe theekoepel niet meer aan 
het water. Voor het ontwerp heeft 
de architect zich laten inspireren op 
een cultuurhistorische analyse van de 
achtertuin. Qua vormgeving wordt 
aangesloten bij de architectuur van 
de achtergevel van het hoofdpand. 

Kade Korenmarkt / Oude 
Doelenkade, beschermd 
stadsgezicht
Bij het realiseren van de nieuwe 
kademuur wordt het oude materiaal 
zoveel mogelijk hergebruikt. De 
Commissie Welstand en Monumen-
ten dringt aan op het bewaren van 
de historische en maritieme sfeer 
en wil daartoe ook de organische 
en historisch ontstane knik in de 
kade handhaven. Bovendien dient 
zo dicht mogelijk tegen de oude 
muur aangebouwd te worden om 
het monumentale karakter van de 
kademuren te behouden. 

Molsteeg – Gortsteeg, 
beschermd stadsgezicht
In 2010 heeft de Commissie 
Welstand en Monumenten enkele 
malen het bouwplan Molsteeg 

behandeld. Een ingewikkeld plan 
op enkele aan elkaar geregen 
postzegelkavels. Voor de Molsteeg 
zijn twee bouwlagen en een kap 
ontworpen. Een verbetering van de 
beeldkwaliteit aldus de Commissie 
Welstand en Monumenten.
Het door de gemeente in procedure 
gebrachte plan resulteerde in een 
aantal bezwaarschriften. De steeg 
is ter hoogte van een deel van de 
nieuwbouw slechts 120 cm breed. 
Om aan dat bezwaar tegemoet 
te komen vroeg de gemeente 
de Commissie Welstand en 
Monumenten of de voorgevel van 
de nieuwbouw een halve tot een 
meter teruggeplaatst kon worden. De 
commissie kiest voor handhaving van 
de historische voorgevelrooilijn. 

Muntstraat 26 / Gravenstraat, 
beschermd stadsgezicht, 
rijksmonument
Hoek Muntstraat/Gravenstraat 
bevindt zich dit rijksmonument. 
In de tuin staat een aanbouwtje 
dat overgaat in een tuinmuur. Op 
de plaats van de tuinmuur wil 
men een kleine woning bouwen. 
Het aanbouwtje wordt vernieuwd. 
Het dak van de aanbouw van de 
nieuwe woning wordt een dakterras. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten noemde het een goede 
ontwikkeling voor de betreffende 
locatie, maar kon nog geen 
goedkeuring aan het plan hechten. 

Roode Steen 8, De Waag, 
rijksmonument, beschermd 
stadsgezicht
Het monumentale karakter van de 
Roode Steen en de Waag is aangetast 
door zes warmtestralers en de vier 
gevelverlichtingsarmaturen die 
zonder vergunning of overleg aan de 
luifel van de Waag zijn aangebracht. 
De Commissie Welstand en 
Monumenten heeft de latere aanvraag 
afgewezen. 

Voor de begeleiding van het verkeer 
over de Roode Steen adviseert de 
Commissie om hardstenen palen toe 
te passen en voor de afscheiding van 
de terrassen zo transparant mogelijke 
uniforme, donkere schermen. 

Oostereiland, rijksmonument
De werkzaamheden voor de nieuwe 
brug zijn van start gegaan. 
St. Jozefstraat, gemeentelijk 

monument
Voor de bouw van 42 vrije 
sectorappartementen is een 
projectbesluit of een partiële 
herziening van het bestemmingsplan 
nodig. 
Inmiddels is de betonnen luifel 
van de TSH gesloopt. Volgens 
de Commissie Welstand en 
Monumenten is daarmee de 
authenticiteit van de gevel aangetast, 
ook al wordt deze weer opgebouwd. 
Het plastiek dat voor de sloop 
van de gevel is genomen, wordt 
teruggeplaatst op de kop van het 
schoolgebouw aan de Liornestraat.

Zon 11, rijksmonument, 
beschermd stadsgezicht
De werkzaamheden aan dit pand dat 
lange tijd dreigde te verpauperen, 
vorderen gestaag. Zorgvuldig overleg 
tussen eigenaar en gemeente is 
gewenst. 
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lezers scHrijVen

Twee lezers schreven ons na het laatste blad. 
Bijzonder omdat de een in Canada en de ander 
in Australië woonachtig is. Wim Bongers wenste 
met een prachtige nieuwjaarskaart 'To all Members 
of Vereniging Oud Hoorn' vanuit Bathurst, New 
Brunswick, de vereniging en de medewerkers een 
goed 2011. Hij feliciteerde de vereniging met het 
schitterende Kwartaalblad. Vooral de voorplaat van 
het decembernummer met de Korenmarkt deed 
hem veel genoegen. Het gaf me 'n gevoel of ik daar 
mijn moeder zag staan tussen de andere kinderen. 
Mijn moeder was op 15 mei 1896 geboren in de 
Peperstraat en vertelde ons dat zij veel naar de 
haven wandelde met haar broer en andere zussen 
om de activiteiten te bewonderen. D'r was altijd 
wat te doen, vertelde ze ons. Bongers woont deze 
zomer 59 jaar in Canada, is met een 'Acadian' 
getrouwd, dat wil zeggen ze is in Atlantic Canada 
geboren, van Franse afkomst, spreekt Engels en de 
Acadian–Franse talen, helaas is ze de Hollandse taal 
niet machtig… Ook al ben ik veel 'vercanadeesd', 
in mijn hart ben ik nog altijd 'n Hollander en zeer 
zeker 'n Horinees.       

Kees Walrecht, uit Rozelle, Sydney, Australië, schreef 
over zijn herinneringen aan de toverlantaarn. 
De plaatjes, ca 300 stuks, zijn door een van 
de vrijwilligers gescand en gaan terug naar het 
Westfries Museum waar Bep Gieling de collectie in 
bewaring heeft gegeven. Ook de toverlantaarn uit 
het verhaal maakt deel uit van de collectie van het 
museum. 

De Toverlantaarn
Nou ja, zo noemden wij dat ding.
Ik herinner me nog best, dat de 'toverlantaarn' een 
groot ding was, het meeste groen met een rode  doos 

erbovenop en daar op een koperen schoorsteen en 
aan de voorkant zat een grote koperen lens met 
afstelapparatuur. Naast dit ding lagen drie of vier 
lange houten bakjes met vierkante glazen schijfjes 
erin, waar afbeeldingen op stonden. Kortom het 
was natuurlijk een oude diaprojector.
Op die oude dia's stonden zelfs plaatjes uit het jaar 
1900.
Ik geloof dat er plaatjes bij waren waarvan wij 
nog niet wisten wie er nou opstond. In ieder geval 
geen familie. Wel herinner ik me dat er plaatjes 
bij waren van belangrijke feestdagen, misschien 
koninginnedag of, Hoorn 'zoveel' jaar stad?

Wij woonden nog in de Schoutenstraat en de 
toverlantaarn stond in de achterkamer. Dan werd 
het apparaat op tafel gezet. Het witte gordijn werd 
als scherm gebruikt en de dia's  werden met de 
hand elke keer verwisseld. Met het commentaar 
van onze vader en moeder. Wel een hele bedoening, 
maar dat was het kenmerk van die tijd er was geen 
haast. 
Het was ook de tijd dat er nog twee warme bakkers 

in de buurt waren en dat je 
melk in een steelpannetje bij 
de melkboer kon halen. Ook 
de schillenboer met paard en 
wagen kwam de schillen van 
de aardappelen en groenteresten 
ophalen voor veevoer. En je 
kon een pondje meel bij de 
kruidenier op de hoek van de 
straat halen in een papieren 
puntzak. Ook de voddenman, 
de olieboer, de kolenboer en de 
groenteboer kwamen nog langs 
de deur. Dus was het 'de goeie 
oude tijd.'
In die tijd was er nog geen 
televisie en was een avondje 

toverlantaarn kijken een hele traktatie! Het enigste 
vermaak was de radio. Voor ons was er dan een 
soort  hoorspel, een verhaaltje over een uil die 
'Oeroeboeroe' heette en daarna was het: "Het klokje 
tikt zeven uur en dus…  naar bed."

De 'toverlantaarn' staat nu in het museum, maar 
de dia's zijn onlangs digitaal overgezet op een cd 
(met dank aan Oud Hoorn). Wie weet komen 
er nog verassingen te voorschijn? In ieder geval 
kunnen de kleinkinderen nu ook van een avondje 
toverlantaarn kijken genieten. Alleen deze keer op 
de televisie…

Twee oude glasplaten 

uit de collectie Kees 

Walrecht. Hierboven 

de onthulling van 

het standbeeld van 

J.P. Coen in 1893. 

Rechts: de Korenmarkt 

omstreeks 1900
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lezers scHrijVen men Vraagt Ons
                                                                                                                                                      
femke uiterwijk  

In het laatste kwartaalblad van 2010, het blad van 
15 december, liet ik op de achterpagina onder het 
kopje HOE HOORN VERANDERDE  twee foto's 
plaatsen van het Kippenbruggetje, dat de verbinding 
vormt tussen het Munnickenveld en het Nieuwland. 
Op de foto, zo'n honderd jaar geleden gemaakt, valt 
vooral het ontbreken van geparkeerde auto's op 
en het groepje kinderen, dat zich op het bruggetje 
vermaakt. In mijn commentaar bij deze foto's had 
ik geen ruimte meer om aandacht te besteden aan 
de torenspits van de Grote Kerk. Er waren enkele 
mensen, die het was opgevallen dat de torenspits op 
de oude foto anders was dan die op de nieuwe foto. 
Het leek mij aardig om daar nu iets over te berichten 
en ik maak daarvoor gebruik van de speciale uitgave 
van de Vereniging Oud Hoorn, gewijd aan de Grote 
Kerk, van maart 1983. De Grote Kerk werd in 
die tijd niet meer als kerk gebruikt en stond door 
verwaarlozing op instorten. Om de kerk te redden 
en wellicht een andere bestemming te geven, bracht 
OUD HOORN toen dit speciale nummer uit. 

Op 28 oktober 1928 vond in Het Park de 
oprichtingsvergadering van de Vereniging 'Het 
Carillon te Hoorn' plaats. Doel was: 'het tot stand 
brengen en zoo nodig in stand houden van een 
carillon in den toren van de grote kerk te Hoorn'.
Gedurende vele jaren werden acties ondernomen 
om voldoende geld binnen te krijgen om een 
mooi klokkenspel boven in de toren van de Grote 
Kerk te kunnen installeren. Maar voor een carillon 
is een toren nodig... Ik citeer uit een artikel, 
dat Leo Hoogeveen in dit aan de Grote Kerk 
gewijde blad schreef: "In het najaar van 1935 
bleek de toestand van de torenspits, die bij storm 
vervaarlijk schudde, dermate slecht dat herstel 

niet langer kon worden uitgesteld. De wind krijgt  
telkens van andere zijden vat op den weerhaan, de 
zeemeermin, en dan buigt de heele spits tot en met 
de bolvormige decoratie, die waarschijnlijk wel, 
indien de storm niet heviger wordt, de zaak bij 
elkaar zal houden. Veiligheidshalve heeft de politie 
voor een afzetting van het Kerkplein gezorgd. Een 
drietal agenten waarschuwen het verkeer voor 
het dreigend gevaar. Op alle punten in de stad, 
waar de toren zichtbaar is, groepen de menschen 
samen, het geval druk besprekend en wachtend 
op de dingen die, laten we hopen, niet komen. 
Uit een door de gemeente ingesteld onderzoek 
bleek dat de houten vulling van de spits totaal was 
verrot en dat de doorgaande ijzeren koningsstijl, 
waarop ook de zeemeermin was aangebracht, geen 
steun meer gaf..." En: "Gemeente–architect M. 
Westerink adviseerde het Gemeentebestuur een 
nieuwe torenspits te bouwen..." Eind februari 
1936 werd de torenspits gesloopt. De architect 
beraamde voor de nieuw spits fl 17.000,– nodig 
te hebben. Dat was veel geld voor deze crisisjaren 
in de vorige eeuw. De regering–Colijn had in 1934 
een Werkfonds ingesteld om door uitvoering van 
bijzondere werken werkverruiming te bevorderen. 
Nadat eerst de aanvraag om gebruik te mogen 
maken van dit fonds was afgewezen, had een 
tweede aanvraag meer succes! Zo kon op 29 
augustus 1938 de aanbesteding plaats vinden. Op 
26 september 1938 werd begonnen met de verdere 
sloop van de oude spits, nieuwe galmgaten werden 
gehakt, en ten behoeve van het carillon werd een 
nieuwe betonnen vloer gelegd die als steun diende 
voor de stalen steiger. De nieuwe spits was in mei 
1939 gereed. Op woensdag 14 juni 1939 arriveerde 
het nieuwe carillon.

van l. naar r.:

Grote Kerk, anno 1920

Grote kerk tijdens 

opbouw nieuwe 

gewijzigde torenspits, 

najaar 1938

Grote Kerk met nieuwe 

spits

Nieuwstraat omstreeks 

1930. Rechts 

Statenlogement. Op de 

achtergrond de toren 

van de Grote Kerk

De Vereniging Het Carillon bestaat nog 
steeds. De jaarcontributie bedraagt 
€ 7,–. Voor informatie en opgave 
als nieuw lid  kunt u zich wenden 
tot de heer Harm Stumpel, telefoon 
0229–211073.
Informatie is ook op onze website te 
vinden, onder de kopjes Vereniging 
Oud Hoorn–stadshistorie–kerken–
carillon. 
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De afgelopen periode is onze verzameling 
boeken weer aardig uitgebreid. Natuurlijk is de 
jongste uitgave van de Publicatiestichting Bas 
Baltus er in opgenomen. Het betreft deel 14 
van de Bouwhistorische Reeks Hoorn, getiteld De 
Hervormde Kerk van Zwaag met als ondertitel De 
kerk, het dorp, de geschiedenis.
Van de in deze periode gedane aankopen noem ik 
de meest interessante. 
Een zeer informatief boekje is De Oostindische 

Compagnie en Australië door Dr. F. W. Stapel, dat in 
1937 verscheen in de Patriareeks bij Van Kampen & 
Zoon N.V. te Amsterdam. Hierin wordt bijvoorbeeld 
uitvoerig de rol van de Hollandse zeevaarders 
besproken bij de toevallige en opzettelijke 
ontdekkingen van Australische kustgebieden. 
Op vrijdag 19 november 2010 vond in hotel de 
Keizerskroon de feestelijke presentatie plaats van 
het boek Schakels. Met medewerking van enkele 
vrienden en kennissen wist schrijfster Marianne 
Buisman er een leuke, vernieuwende en intieme 
happening van te maken. Intiem is ook de sfeer van 
het boek, dat als een raamvertelling is geschreven. 
In Schakels vertelt oma Marianne aan haar 
kleindochter Eline episodes uit de geschiedenis van 
West–Friesland, gezien, beleefd en verhaald door 
vrouwen. Vanaf 1700 zijn deze vrouwen de echte 
voormoeders van Eline. Marianne heeft daarvoor 

onderzoek gedaan in het Westfries Archief. In 
dit boek komen ook aspecten van de door de 
eeuwen heen veranderende rol van de vrouw in de 
samenleving duidelijk aan de orde. Het boek is mooi 
geïllustreerd en, ondanks enkele onvolkomenheden 
in de tekst, prettig leesbaar. 
Vrijdag 21 januari jl. vond de presentatie plaats 
van het door Maarten Timmer geschreven boek 
Bloembollen, deel 1 van de Westfriese Historische 
Reeks over de agrarische geschiedenis van Oostelijk 
West–Friesland gedurende de periode 1880–1930. 
Besproken worden onder meer de ontwikkeling 
van en het onderzoek naar de bloembollenteelt. 
Aan de orde komen ook de vele facetten van de 
bloembollenhandel. Deel 2 over de veehouderij en 
deel 3 over tuinbouw en zaadteelt zullen nog dit 
jaar de reeks completeren. 
Deze keer is er een flink aantal schenkingen te 
vermelden. Het is fijn dat de gulle gevers ons weer 
goed hebben bedacht. Namens de vereniging mag 
ik hen daar hartelijk voor bedanken. 
De heer P. Smit uit Zwolle schonk ons een exemplaar 
van Onder Regenten. De elite in een Hollandse stad 
1700–1780. Aangezien met die stad Hoorn wordt 
bedoeld is dit werk van Dr. L. Kooijmans uit 1985 
bij ons precies op de goede plaats. 
De heer Hans Spanger uit Hoorn schonk ons een 
aantal oude kwartaalbladen en een zestal boeken. 
Een daarvan is de jubileumuitgave 1889–1959, 70 
jaar geel–zwart op de groene velden. Het boekwerkje 
is rijk geïllustreerd met o.a. oude elftalfoto's, met de 
namen van de geportretteerden erbij. Erin zit nog 
een gaaf exemplaar van het programma van de 
feestavond in de 'Park'–dancing te Hoorn, op 23 
mei 1959, 's avonds 8 uur. 
In 1896 begon dokter K.F.L. Kaiser een particuliere 
ziekenverpleeginrichting voor de betere kringen 
in "de Villa" aan de Draafsingel te Hoorn. In 
1906 werd naast de oude "Villa" een nieuw 
ziekenhuispand gebouwd, geheel ingericht naar de 
eisen des tijds. Na de fusie van deze instelling met 
het oude Stadsziekenhuis aan het Kerkplein tot het 
Algemeen Streekziekenhuis aan de Wabenstraat 
stonden de Villa–gebouwen vanaf 1967 tot 1976 
leeg. In dat jaar werd de "oude Villa" gesloopt. 
Het in 1906 gebouwde pand, dat nu veelal als "De 
Villa" wordt aangeduid, werd in 1976 gerestaureerd 
en met een aanbouw in stijl uitgebreid tot 
Horlogemakers vakschool „Cornelis Verhagen". Bij 
deze werkzaamheden trof de heer P. Bos, destijds 
als loodgieter daar aan het werk voor aannemer 
De Koning, in de kapconstructie een klein dun 
boekje aan. Het is getiteld REGLEMENT voor het 

Marianne en Eline bij de 

Kolk van Broekerhaven
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opnemen en verplegen van Patiënten in de Inrichting 
der Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Hoorn en 
Omstreken gevestigd te Hoorn. Het betreft hier het bij 
Gebr. Groot te Hoorn gedrukte reglement van "de 
Villa", dat 11 artikelen beslaat. Als illustratie treft u 
hierbij de artikelen 3 t/m 7 aan, op de bladzijden 4 
en 5 van het boekje dat de heer Bos ons schonk. 
Van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
ontvingen wij een recensie–exemplaar van het 
in oktober 2010 verschenen boek Dit zijn wij, 
geschreven door  Ineke Strouken, directeur van 
deze instelling. Elders in dit blad kunt u de 
boekbespreking hiervan lezen. 
In ons kwartaalblad van december 2010 kon u 
het artikel Van Keukenmeid tot Drinkebroer lezen, 
waarin directeur Ad Geerdink melding maakt van de 
expositie Smakelijk Eten in het Westfries Museum 
te Hoorn. Bij deze tentoonstelling verscheen het 
boek Smakelijk Eten, eten & drinken in de Gouden 
Eeuw. Het WFM schonk ons een exemplaar van 
deze prachtige uitgave, waarin recepten, liederen en 
fraaie illustraties de specerijen tussen de tekst zijn, 
die het geheel een feest voor het oog maken. 
Begin januari ontvingen we per post een anonieme 
schenking. In de envelop trof ik een boekje aan met 

de titel Almanak 1967. Het is een uitgave van de 
Hoornsche Spaarbank van 1818, met kantoren in 
Hoorn, Hauwert, Wognum en Spanbroek. Behalve 
informatie op het financiële vlak bevat het boekje 
ook andere wetenswaardigheden, zoals Eerste hulp 
bij ongelukken, Vlekken–misère, Het jaar rond in 
de tuin en Nieuwe verkeersvoorschriften. 

Oproep oude kalenders
Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar gaf Van 
Vliet Printing in samenwerking met de gemeente 
Hoorn onlangs een monumentenkalender uit. In 
het Oost–Indische Pakhuis is helaas niet van alle 
jaren een exemplaar bewaard gebleven. Vandaar 
deze oproep: Heeft u nog een of meerdere oude 
kalenders en doet u er toch niets mee, schenkt 
u die dan a.u.b. aan onze vereniging. U kunt ze 
zelf afgeven in het O.–I. Pakhuis, maar ik kom 
ze ook graag bij u ophalen. U kunt mij bellen op 
onderstaand nummer. 
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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Productie:
Van Vliet Printing B.V.

Verlengde Lageweg 1

1628 PM  Hoorn

0229 – 214 454

Het laatste gedeelte van de 
Drieboomlaan eind jaren 1930. 
Om een eind te maken aan de 
armoedige woontoestanden in 
Nederland werd in 1901 de 
Woningwet aangenomen. Er 
moest betere huisvesting komen 
voor de mensen met een laag 
inkomen. In Hoorn werden 
in de daaropvolgende jaren 
zes woningbouwcorporaties 

opgericht. Het eerste 
woningbouwproject van 'Goed 
Wonen' betreft de bouw van 40 
huizen langs de Drieboomlaan 
en de Liornestraat; voltooid 
in 1921. Het laatste gedeelte 
daarvan ziet u op deze 
foto. Een kenmerk van 
deze woningen is het mooie 
houtsnijwerk aan de gevel. 
Geheel rechts zijn de huizen 

langs een rondlopend hof 
gebouwd. Dat is helaas op 
de foto net niet te zien. Wat 
verkeer betreft, is deze laan 
wel drukker geworden, al is 
het alleen al door de fietsen, 
brommers en auto's van de 
leerlingen en leraren die de 
scholengemeenschap 
Werenfridus achter de huizen 
rechts, iedere dag bezoeken.

2 000990 053794

HOe HOOrn Veranderde
femke uiterwijk  
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