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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

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

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: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Avondopenstelling: 

elke 2e en 4e donderdag van de maand 

van 18.30-21.30 uur.

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

tel. 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur

Jubileum

Wat is Johan Christiaan Kerkmeijer van eminent belang 
geweest voor het culturele klimaat in onze stad! Het is bijzonder 
dat we hem, ereburger van onze stad, dit jaar gedenken met 
een prachtige biografie, een schitterende tentoonstelling in 
het Westfries Museum en een tentoonstelling in ons Pakhuis 
over de invloed van Kerkmeijer in de Bouwplancommissie, 
de verre voorloper van de huidige Commissie Monumenten 
en Welstand. Een boeiend artikel van Ad Geerdink, directeur 
van het Westfries Museum, over de kunstenaar Kerkmeijer, 
vindt u in dit nummer van ons Kwartaalblad.  Ook in het 
kader van ons 95-jarige jubileum, dat 16 november a.s. 
wordt gevierd, zal zijn naam veelvuldig worden genoemd. 
Hij was het immers die, met een kritisch artikel tegen de 
materialistische tijdgeest, de aanzet gaf tot de oprichting 
van de Vereniging Oud Hoorn. Mensen moesten volgens 
Kerkmeijer voortdurend worden opgevoed om het schone te 
leren zien. Een breder gevoelen dat in de duistere jaren van de 
Eerste Wereldoorlog opkwam en ook leidde tot een stroming 
in architectuur en kunst als de Amsterdamse School. Dat 
gevoelen heeft nog altijd niet aan belang ingeboet. In zijn 
geest stond de vereniging sindsdien onophoudelijk op de 
bres voor behoud van het cultureel en historisch erfgoed in 
Hoorn. De doelstelling van de vereniging is vijfennegentig 
jaar onveranderd gebleven: het behoud van de schoonheid 
en het in herinnering houden van het verleden van de stad 
Hoorn. Immers Hoorn heeft een rijk en interessant verleden, 
waar we trots op zijn en dat we graag met iedereen delen. 
Ook initieerde de vereniging belangrijke publicaties, wordt 
al tientallen jaren een interessant kwartaalblad uitgegeven 
en won de rijkgevulde website menige prijs. Daarnaast 
nam de vereniging in al die jaren aankoop en restauratie 
van waardevolle panden ter hand. Sinds Kerkmeijer maakt 
onze vereniging onafgebroken deel uit van de Commissie 
Monumenten en Welstand.  
Voor het tweede deel van de doelstelling, het in ere houden 
van het verleden, is de afgelopen jaren achter de schermen 
hard gewerkt aan een uniek boek: Hij komt van Hoorn. 
Professor Marita Mathijsen zal dat boek tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Oosterkerk overhandigen aan burgemeester 
Onno van Veldhuizen en de auteur, Jos Leenders. Hij komt 
van Hoorn beschrijft de geschiedenis van onze stad in 
de negentiende eeuw. Een eeuw die steeds interessanter 
wordt in het historisch onderzoek, omdat we steeds meer 
beseffen dat we de twintigste pas kunnen begrijpen door de 
negentiende te kennen. Bovendien is de aanpak van Leenders 

een bijzondere. Hij gebruikt niet alleen de grote nationale 
gebeurtenissen als kapstok voor zijn verhaal, maar hij komt 
ook achter de voordeur bij de bevolking van Hoorn in die 
vaak verkeerd neergezette eeuw. We proeven de armoede, 
de misère, maar ook de wederopbloei van de stad. Al die 
verhaallijnen lopen in een enerverende tekst door elkaar, 
terwijl het boek ook nog eens buitengewoon mooi is vorm 
gegeven en geïllustreerd. De Hoornse geschiedschrijving, 
begonnen bij Velius, deelonderwerpen daargelaten, eindigde 
bij de Franse tijd. Met dit boek, dat eindigt in 1914, is in een 
belangrijke lacune voorzien. 
Dat het werk van Oud Hoorn wordt gewaardeerd, blijkt 
uit het aantal leden dat ondanks de moeilijke tijd min of 
meer stabiel blijft. En uiteraard uit de inzet van de meer 
dan honderd vrijwilligers, die altijd weer klaar staan om de 
doelstelling van de vereniging hoog te houden. 
Vereniging Oud Hoorn is in al die jaren gegroeid tot een 
onmisbare instelling in onze wondermooie stad Hoorn. 

Egbert Ottens
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Bij de voorplaat

De bouwgeschiedenis van het Sint Pietershof 
gaat wel zo'n vierhonderd jaar terug. Meerdere 
malen werden onderdelen van het hof verbouwd 
en veranderd. Sommige zaken zijn gespaard 
gebleven. Meubilair en lambrisering zijn nog 
in het Westfries Museum te bekijken. En veel 
oude tegels zijn verwerkt in tegeltableaus 
tegen de wanden van de recreatiezaal van het 
Sint Pietershof geplaatst. De op de voorpagina 
afgebeelde kaarsennis is te bewonderen in de 
linkergang rond de binnentuin van het Hof. 
Elders in het gebouw zijn tegels te zien, die 
eeuwen geleden verwerkt zijn in een schouw of 
ook in een zeldzame kaarsennis. Prachtig van 
kleur zijn ze, een lust voor het oog! Het leuke is, 
dat de afgebeelde kaarsennis omringd wordt door 
o.a. tulpentegels. Over de tulp, oorspronkelijk 

afkomstig uit Turkije en onze 400-jarige handelsbetrekkingen met dat land, kunt u op pag. 
136 meer lezen!      

I N  d I T  N U M M E r

ColofoN

Foto’s/illustraties:

Bureau Erfgoed gemeente Hoorn

Ron Dol

Collectie familie Entius

Frans van Iersel

A.P. Koeman

Collectie familie Kok

Senol Oçakli

Beeldbank Oud Hoorn

Peter Tack

Femke Uiterwijk

Westfries Archief

Westfries Museum

Frans Zack
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HOtel Het Witte Paard deel2

Frieda Bus-KOK

Jacobus (Jacob) Mulder 1949-1956 
Er was weinig informatie te vinden over deze periode. 
Met behulp van het personeel van de Westfries 
Archief te Hoorn is onderstaande informatie uit de 
kadasterleggers aan de vergetelheid ontrukt.
Jacob Mulder was caféhouder en winkelier te 
Ursem. Hij nam in 1949 het in verwaarloosde staat 
verkerende hotel, restaurant en café Het Witte 
Paard van de familie Kok over. Hij kocht, huis, café 
en erf, groot 8 are en 60 ca.
Een Sint-Nicolaasfeest in Het Witte Paard op basis 
van een artikel uit het NHD.

Op uitnodiging van de firma Wigmans en Schouten 
zal Sint-Nicolaas woensdagmiddag 22 november 1955 
aanwezig zijn in Het Witte Paard te Hoorn.  Daarvoor 
zal Sint-Nicolaas, voorafgegaan door de jeugddrumband 
't West, eerst een rondrit door de stad maken, die bij de 
koekfabriek van Wigmans en Schouten aan het Keern 
zal beginnen. De rijtoer zal eindigen bij Het Witte 
Paard alwaar zwarte pieten 600 bonnen uitreiken, die 
tussen 15.00 en 17.00 uur bij de koekfabriek kunnen 
worden ingewisseld voor een traktatie. Sint-Nicolaas 
zal in Het Witte Paard bij een kinderprogramma, met 
onder andere een goochelaar voor de kinderen van het 
personeel van Wigmans en Schouten, aanwezig zijn. 
Omstreek 17.00 uur zal de drumband 't West nog een 
korte rondgang door Hoorn maken.
Maar, helaas voor Mulder, de loop bleef uit en na 
zeven jaar hield Jacob het voor gezien. Hij besloot 
het geheel te verkopen. In 1956 werden stal en 
erf, groot 5 are en 30 centiare, verkocht aan de 
Provinciale Bond der Rundvee Fokvereniging van 

Noord-Holland. Het pand Het Witte Paard werd 
apart verkocht aan Cas Hassing. Weer brak er een 
nieuwe periode aan.

Casper (Cas) Hendrik Hassing 1956-1964
Cas Hassing had dus alleen de zorg over het café 
en het hotel. Hij had grootse plannen. Beneden 
werd de keuken 'gemoderniseerd'. Een kast werd 
omgebouwd tot telefooncel. Boven werd er koud 
en warm stromend water aangelegd. In een oude 
voorraadkamer werd een damestoilet ingebouwd. 
Aan de linkerbuitenkant van het gebouw liet hij een 
serre aanbouwen en alles werd wit geschilderd. Cas 
had niet meer de zorg voor het vee, maar wel de 
inkomsten; dus wel de lusten maar niet de lasten. 
Maar toch……

Dansles in Het Witte Paard anno 1960
In die tijd was de scheiding van geloofsrichtingen 
weliswaar aan het afkalven, maar toch nog voelbaar 
aanwezig. De katholieke jeugd leerde dansen bij 
Peter Verbiest en zijn danspartner Joke Scheerman. 
Verbiest huurde een aantal uren per week de grote 
zaal van Het Witte Paard. Op zondagmiddag en 
zondagavond was het 'vrij' dansen. Uit de wijde 
omgeving kwam de katholieke jeugd bij elkaar. 
De dansen die zij leerden waren: de foxtrot, de 
tango, de Weense wals en de Latijnse dansen zoals 
de cha-cha-cha, de rumba en de samba. Vanuit 
Amerika werd de twist geïntroduceerd. Bekende 
muziek waarop het dansen werd geleerd was die 
van o.a. de Beatles, de Rolling Stones, Cliff Richard, 
Elvis Presley en Chubby Checker. De West-Friese 
jeugd leerde er dansen, maar tevens zette zij de 
eerste prille stappen op het liefdespad. Menige 
relatie, die soms tot een huwelijk heeft geleid, is 
daar op de dansschool begonnen.
Hoorn veranderde, het autoverkeer nam toe. Meer 
mensen trokken naar Hoorn en de stad begon uit 

Sint-Nicolaas voor de koekfabriek van Wigmans en 

Schouten samen met de jeugddrumband 't West.                                                                   

Foto: uit het NHD van 23 november 1955

Het Witte Paard in 1969 

Collectie familie Kok
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HOtel Het Witte Paard deel2

te dijen. Er was sprake van een nieuwe wijk achter 
Het Witte Paard. De gemeente ging in overleg met 
Cas Hassing en er werd tot verkoop overgegaan. In 
1964 werd het gebouw verkocht aan de gemeente 
Hoorn. Deze had nu de vrijheid om tot sloop over 
te gaan, maar zo ver was het nog niet. De volgende 
bewoner en beheerder van Het Witte Paard werd de 
familie Entius. 

Internationale handel in stamboekvee 1892-
1974
In de periode 1892-1974 was één van de activiteiten 
die in Het Witte Paard plaatsvond, de internationale 
handel in stamboekvee. De handel in vee veranderde 

in de loop van die periode en er werden aan het vee 
meer wettelijke gezondheidseisen gesteld, maar de 
afhandeling van het vee eindigde steevast in Het 
Witte Paard.
Er werd onder meer gehandeld in eenjarige 
stierkalveren en vaarzen. Een vaars is een koe die 
voor de eerste keer drachtig is. Ook de handel in 
schapen was een belangrijk onderdeel. Per jaar 
werden 10.000 stuks Nederlands stamboekvee, 
vooral afkomstig uit West-Friesland, Groningen 
en Friesland, uitgevoerd naar landen over de hele 
wereld. De exporteurs handelden in opdracht van 
buitenlandse opdrachtgevers. 
Het geselecteerde vee werd bij de boer aan huis 
gekocht en exportklaar gemaakt en daarna naar Het 
Witte Paard vervoerd.  Het vee werd naar gelang de 
periode lopend (1910-1940) of per vrachtwagen 
(1940-1980) naar het Het Witte Paard gebracht.
In de herfst werd het meeste vee verhandeld en 
vervoerd en wel om de volgende reden. In de lente 
werd de tochtige koe drachtig gemaakt, zodat 
ze in de herfst drachtig kon worden verhandeld. 
Daarom was de najaarsmarkt de drukste periode 
voor de handelaars. Het Witte Paard had een grote 
stal waar 150 stuks vee in konden staan. De zeven 
stalknechten hadden tot taak om de gekeurde en 
schone dieren zo goed mogelijk te verzorgen. 
De stal werd goed schoongemaakt en van vers stro 
voorzien. Daar aangekomen werd het vee gewassen 

en gekeurd. Achterin de grote stal was de wasplaats, 
waar vier koeien tegelijk werden gewassen. 
De keuring geschiedde door een veearts, een 
keurmeester, een inspecteur van het Nederlandse 
Rundvee Stamboek en een douanebeambte. 
De in- en verkopers van het vee, zoals de in West-
Friesland bekende broers Cor en Zeger Bakker, 
waren ook aanwezig. De Hoornse fotograaf Osinga 
maakte van elke koe, rund, schaap of stier een foto. 
Op de aankooppapieren en in het stamboomboek 
voor vee moest een afbeelding staan. Voordat de 

Een dansklas van Peter Verbiest en Joke Scheerman uit 1962.

Achterste rij v.l.n.r.: onbekend, John Kenter, Riet van 

Paassen, Corrie Vlaar, Thea Boos, Irene Stroet, Willy Pater, 

Frans Bervoets, Trees Kluft, John Braakman, Groot, Chris 

Hart, Bert Masteling, Van Veen en Theo Nannings.

Voorste rij v.l.n.r.: onbekend, Lida van Reyssen, Willy 

Haring, Ton Schouten, Ineke van Dulmen, Ko Kok en Annet 

Willems.  Collectie familie Kok    

Een dansklas van Peter Verbiest en Joke Scheerman 

uit 1962. Boven de toegangsdeur staat in het raam in 

spiegelbeeld de naam Het Witte Paard.

Collectie familie Kok

Stal van Het Witte Paard.

          Collectie fam. Entius

Een Italiaanse 

delegatie koopt 

Westfries stamboekvee.              

Collectie familie Bakker
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fotografie in zwang kwam, werd van al het vee een 
tekening gemaakt.
Het vee werd met een speciale trein op transport 
gezet naar Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk. 
Het vee dat voor Engeland, Brazilië, Saoedi Arabië, 
Argentinië en de Verenigde Staten bestemd was, 
ging per schip vanuit Amsterdam of Rotterdam. 
Deze veehandel zorgde voor een gezellige drukte in  
Het Witte Paard. Er kwam veel volk over de vloer 
en dat genereerde extra inkomsten.
In 1956 komt er een splitsing tot stand van Het 
Witte Paard en erf. De eigenaar Jacob Mulder 
verkocht in dat jaar aan de Provinciale Bond der 

Rundvee Fokverenigingen in Noord-Holland te 
Alkmaar: stal en erf, groot ongeveer 5 are en 50 
ca. Deze grond krijgt een nieuw kadasternummer, 
sectie C 865. 
Het verhaal van de veebegeleider Cees (Cornelis, 
Nicolaas Maria) Ursem, *1946 te Nibbixwoud.
'Zeg, mag ik die jongen van jou een week of twee lenen? 
Ik heb een mooi klusje voor hem', zo ging dat in die 
tijd. De zeventienjarige Cees vertrok in het najaar van 
1964 uit Hoorn en kreeg de verantwoording over twee 
wagons vee om deze dieren naar Oporto (Portugal) te 
brengen. 
Het van alle smetten vrije, (geen schurftplekje te zien) 
goedgekeurde vee werd lopend naar de achterkant van  
station Hoorn gebracht en aldaar bij het Van Gend 
& Loosgebouw ingeladen. Daarna werden de wagons 
door een douanebeambte verzegeld Er werd een kleine 

opening vrijgelaten en daar kon Cees net doorheen.
De eerste halteplaats was Utrecht, want vanuit de 
provincies Groningen en Friesland konden daar nog 
meer wagons aangekoppeld worden. Gedurende de 
tocht naar Oporto werd op diverse plaatsen gestopt om 
de wagons te voorzien van vers stro en om het vee te 
laten drinken. Het water geven, – een koe drinkt 60 
á 70 liter water per dag – gebeurde als volgt: bij de 
halteplaats werd aan beide kanten een grote goot de 
wagon ingebracht waar het water doorheen stroomde 
en zo kon het vee drinken zonder dat de verzegeling 
werd verbroken.
Bij de grensovergang Frankrijk-Spanje veranderde 
de spoorbreedte en moest het vee uit de wagons 
overstappen in andere wagons. Daarna werden door de 
douane de wagons weer verzegeld. Bij zijn vertrek uit 
Hoorn sliep Cees op het hooi en stootte hij zijn hoofd 
aan het plafond en bij aankomst in Oporto lag hij op 
de grond. Al het hooi was op! Na aankomst in Oporto 
werd het vee weer gekeurd en nagekeken. Cees keerde 
naar huis terug om de dag na thuiskomst, een enorme 
ervaring rijker, weer in de schoolbank plaats te nemen. 
Cees heeft drie veebegeleidingsreizen gemaakt, twee 
naar Italië en één naar Oporto. 

Uit het NHD van 15 december 1970:

Een felle uitslaande brand, ontstaan in het hooi op 
zolder, verwoestte de stal achter Het Witte Paard.
De vijftig koeien die in de exportstal van de Provinciale 
Bond der Rundvee Fokverenigingen stonden, werden 
door omstanders uit de stal gehaald en zodoende 
gered van de vuurdood. Het echtpaar Entius en hun 
vijf kinderen werden wakker gemaakt en geholpen 
door medewerkers van busonderneming NACO, uit 
het hotel gehaald.  Het Witte Paard had geen schade 
opgelopen. De in de stad loslopende koeien konden 
worden gevangen en werden tijdelijk elders gestald.

Na het sluiten van de exportstal werd de vee-
export verplaatst naar Midwoud en wel naar 

West-Friese 

stamboekkoe Riebeeck 

Coba 35.

Collectie familie Bakker

Links: 

Koemarkt te Hoorn, 1937.

Collectie familie Kok

Rechts:

Klaas Kok, (achter de 

koe) op de veemarkt 

te Hoorn, circa 1930.            

Collectie familie Kok



107

Transportbedrijf Bakkum. Het veetransport met 
de trein stopte. De dieren werden sindsdien 
met vrachtwagens naar de eindbestemming, een 
vrachtschip of een vliegtuig vervoerd.

Johannes Laurentius Antonius Entius en 
Martha Entius-Haring  1964-1974
De volgende bewoners van Het Witte Paard waren 
Jan Entius (*1910 - †1996 Hoorn) en zijn vrouw 
Martha Haring (*1914 Wognum - †1985 Hoorn). 
Het echtpaar Entius-Haring kreeg tien kinderen.

Jan was drukker bij het katholieke Noordhollands 
Dagblad, dat was gevestigd aan de Draafsingel te 
Hoorn. Dit beroep heeft hij vijftig jaar uitgeoefend. 
Daarnaast was hij beheerder in het Gezellenhuis en 
daarna in Het Witte Paard.

De spil in beide genoemde bedrijven was echter 
zijn vrouw Martha. Het was haar lust en leven om 
er een feest van te maken voor de gebruikers van 
het Gezellenhuis en later voor de bezoekers van  
Het Witte Paard. 
Het Huis Verloren is een zeventiende-eeuws  
monumentaal pand op de hoek van de Kerkstraat 
en het Kerkplein in Hoorn, genoemd naar professor 
Verloren (één der illustere voormalige bewoners).
In de periode 1922 tot 1963 veranderde het 
gebouw van eigenaar en kwam de rooms-katholieke 
Gezellenvereniging St. Jozef erin. Vanaf 1922 
fungeerde het gebouw als een ontspanningscentrum 
voor r.k. 'jongelingen'.
De eerste beheerder was de heer Lieshout. Na zijn 
overlijden werd een advertentie geplaatst voor een 
opvolger en na een strenge sollicitatieprocedure 
werd het echtpaar Entius aangenomen. Gedurende 
zeven jaar hebben Jan en Martha het beheer 

over het Gezellenhuis gehad. In 1964 werd het 
Gezellenhuis verkocht aan de gemeente Hoorn; 
het pand werd een onderdeel van het Westfries 
Museum. In hetzelfde jaar kocht de gemeente 
Hoorn Het Witte Paard. Jan en Martha kregen van 
de gemeente het aanbod om beheerder te blijven 
van het katholieke verenigingsleven, maar dan in 
Het Witte Paard. Op 1 januari 1964 verhuisde het 
gezin naar het Keern 1. Aan de activiteiten en de 
bezigheden die plaatsvonden in Het Witte Paard 
is in de jaren 1877-1974 weinig veranderd. Alles 
ging gewoon door, alleen gebeurde het in een iets 
moderner jasje. In de periode dat de familie Entius 
de zeggenschap had over Het Witte Paard bloeide 
het katholieke Hoornse verenigingsleven als nooit 
tevoren. Vanuit het Gezellenhuis verhuisde de KAB 
met zijn aangesloten bonden mee. Het was toen 
gebruikelijk dat een vakbondslid elke week zijn 
contributie contant betaalde aan de plaatselijke 
vakbondsbestuurder. Ook de jaarvergadering van 
de postduivenvereniging werd er gehouden, maar 
tevens werden de wekelijkse duivenvluchten vanuit 
Het Witte Paard georganiseerd.  
Ook het katholieke Vrouwengilde had hier haar 
maandelijkse bijeenkomsten. Nadat de jaarlijkse 
lichting kraamverzorgster was geslaagd voor het 

examen, werd door de geslaagde dames een avond 
met zang en dans verzorgd in hetzelfde gebouw. En 
ook de leden van de katholieke voetbalvereniging 
'Always Forward' verzamelden zich voor Het Witte 
Paard, als ze uit moesten spelen. 

25 jaar getrouwd in 

1962. Martha Entius-

Haring & Jan Entius.                                                

Collectie familie Entius

De kinderen Entius. Achterste rij v.l.n.r.:   Lien, Wiggert 

en Bets. Middelste rij v.l.n.r.: Loe en Els.  Voorste rij v.l.n.r.:    

Nelly, André, Marian, Peter en Jan. Collectie familie Entius

Diner in Het Witte Paard 

in 1970, een feestelijk 

gedekte tafel. 

Collectie familie Entius 
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In totaal nam de familie Entius in 1964 vanuit het 
Gezellenhuis dertig verenigingen mee naar hun 
nieuwe onderkomen. Daarnaast waren er activiteiten 
die altijd al in Het Witte Paard plaats vonden zoals: 
bruiloften, feesten, partijen, de vee-export, jaar- en 
koemarkten, danslessen, welke evenementen veel 
extra hotelgasten en werk betekenden, en niet te 
vergeten de Hoornse kermis. Het was voornamelijk 
voor Martha een druk bestaan. Zij was dan ook de 
motor. Zodra de kinderen thuiskwamen van school 
of werk werden ze ingeschakeld. 'Er waren altijd 
wel klusjes te doen', vertelde dochter Els.
De familie Entius woonde en werkte in Het Witte 
Paard totdat het in januari 1974 werd afgebroken. De 
kinderen waren, op zoon André na, al uitgevlogen. 
Het echtpaar verhuisde naar de Goudsmidsstraat en 
kon daar van een welverdiende rust genieten.

Dankbetuiging
Ik ben dank verschuldigd aan veel personen die mij 
hebben geholpen met het  opzoeken, opschrijven en 
het geven van schrijfadviezen over de geschiedenis 
van het Stationskoffiehuis en Het Witte Paard.
Met dank aan: het personeel van de Westfries 
Archief, mijn broers Meindert en Ko Kok, Els van 
der Ark-Entius, Wiggert Entius, Gonny Laan-Deen 
en Johan Laan en alle anderen die een bijdrage 
hebben geleverd om Het Witte Paard aan de 
vergetelheid te ontrukken.
Frieda Bus-Kok

Anekdotes

Padvinderij
Een herinnering van Jaap Wiggers gaat over de 
padvinderij, om precies te zijn over de verkenners. 
De Reigers, zoals de groep van Jaap heette, kwam 
samen in de Ramen. De groep stond onder 
leiding van hopman Stumpel en vaandrig Gerard 
Hergarden. Tijdens een van de bijeenkomsten 
stond EHBO op het programma. Op zoek naar 
een slachtoffer sloeg één van de verkenners op 
de Westersingel kermend tegen de grond. Een 
gebroken been luidde de diagnose. Nu moesten de 
lessen in praktijk worden gebracht. Veel verkenners 
droegen een stok bij zich. Die werd door de 
mouwen van een jas gestoken en zo ontstond een 
brancard waarop het slachtoffer werd gelegd. Het 
ziekentransport met de geïmproviseerde brancard 
bracht de groep bij de stallen van Het Witte 
Paard. Door de grote deuren, waardoor destijds de 
rijtuigen werden gestald van de boeren die naar 
de veemarkt kwamen, werd het slachtoffer binnen 

Krantenfoto uit het NHD 

van Het Witte Paard in 

1973

gebracht. Het gekreun van het slachtoffer trok 
de aandacht van Marie Kok die in het restaurant 
aan het werk was. Struikelend stormde zij de stal 
binnen en viel daarbij op de grond. Haar gekerm 
trok de aandacht van vader Kok die het schouwspel 
overzag en in woede ontstak. Iedereen moest zo 
snel mogelijk ophoepelen. Snel maakte de groep 
dappere verkenners zich uit de voeten, ook het 
'slachtoffer' op de brancard.    

Veetransport 
Anekdote van de heer Jaap Wiggers, waarbij tevens 
gebruik is gemaakt van de brief die A.P. Koeman 
uit Heiloo naar aanleiding van het eerste deel van 
Het Witte Paard schreef met herinneringen aan zijn 
vader, Jan Koeman*, één van de veedrijvers. Hij 
noemde ook de naam van Dirk Tangeman. Deze 
veehandelaar was in de jaren na de oorlog actief 
in de handel van stamboekvee, dat voor transport 
naar het station gebracht moest worden. Bijgaande 
foto's zijn van de heer Koeman. (De anekdote van 
Jaap Wiggers had op de plaats moeten staan van 
de in het vorige nummer dubbel geplaatste tekst. 
Waarvoor excuus.) 

In de laatste jaren van de oorlog 1943, 1944 en 
1945 was het voedsel, zeker in de grote steden, erg 
schaars. Zo ook het vlees. Voor de vleesvoorziening 
was het volgende geregeld: elke week werd er vee 
aangevoerd uit West-Friesland naar de Veemarkt 
in Hoorn. Zo'n kleine tweehonderd koeien en 
stieren per keer, meestal de 'wrakste'. Ook kwamen 
er koeien per schip uit Friesland. Die werden 
gelost bij de Oude Zeug, de vroegere werkhaven 
thans vluchthaven aan het IJsselmeer halverwege 
Medemblik-Den Oever, waar wij de beesten 
lopend ophaalden. Wij werkten in dienst van de 
voedselvoorziening. De dieren werden verdeeld in 
verschillende stallen. 's Winters in de stal van Kok 

Keurmeesters voor een vee-export naar Verona. Piet 

Kommer houdt controle over de vaars  (foto ca. 1960)
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in Het Witte Paard, en in de stal van Groot en Jan 
Kramer in de Achterstraat te Hoorn, 's zomers op 
de weide achter Het Witte Paard. Vader en moeder 
Kok en hun dochter Marie Kok hadden het druk 
met het stallen van de koeien en het schoonmaken 
van de melkbussen. 's Nachts moest op het vee 
worden gepast en zodoende sliepen wij, mijn 
grootvader Willem Doffer en ik, toen een jaar of 
twaalf oud, onder een paardendeken in het stro 
bij de koeien. De volgende morgen werden alle 
koeien gemolken en molk ik nog een pannetje vol 
voor Marie. De melk werd stiekem afgeroomd en 
een deel van de melk ging buiten medeweten van 
de bezetter via een achterdeur naar de woning van 
Piet Kommer op het Pelmolenpad. Hij maakte er 
kaas van en de overgebleven melk werd gebruikt 
voor de pap. Mijn grootvader, die destijds op 
de Martelaarsgracht woonde, maakte van de 
melk boter. Nadat de koeien waren gewogen en 
gekeurd, werden ze voorzien van een merkteken. 
Aanvankelijk werden de beesten lopend aan hun 
touw, vijf stuks per man, naar de veelading achter 
het station gebracht. De veelading was een verhoogd 
perron ter hoogte van de vloer van de wagons zodat 
je die beesten makkelijk kon laden en lossen. De 
koeien werden niet loslopend gedreven, want je 
kunt je voorstellen wat er zou gebeuren als die 
horde loslopende beesten over de sporen tussen de 
treinen ging lopen. De dieren werden zo vervoerd 
naar het slachthuis in Amsterdam en Alkmaar. Dat 
ging een hele tijd goed met het vervoer per spoor. 
Totdat de Tommies bedachten dat ze het vervoer in 
ons land moesten ontregelen en zich vooral op de 
treinen en de auto's van de oosterburen richtten. 
Met hun Spitfires en Hurricanes schoten zij op 
alles wat reed. Toen de spoorwegstaking volgde 
lag alle vervoer plat. Daardoor ontstond een groot 
probleem. Want hoe moest het vee in Amsterdam 
en Alkmaar komen? Daar hadden we als veedrijvers 
een antwoord op. Als het niet met de trein kon dan 
lopend. En zo gingen we op pad, de koeien los 
gedreven, wij met in de ene hand de zweep en in 
de andere hand de fiets, want we moesten ook weer 
terug naar Hoorn. Terug zat ik bij mijn grootvader 
voorop op de bagagedrager. Eerst hebben we nog 
geprobeerd de koeien in Purmerend op platte 
bakken te laden, met een slepertje ervoor, en dan 
via het Noord-Hollandskanaal naar Amsterdam-
Noord te varen. Dat was geen succes. Er waren 
soms onvoldoende schuiten en het duurde erg lang 
om de dieren weg te krijgen. Dus besloten we om 
het verder maar lopend te doen. Op een keer kwam 

tijdens het laden van de koeien in de schuiten, een 
vliegtuig over dat zijn boordmitrailleurs leegschoot 
op een auto aan de overkant van het kanaal. Wij 
zochten dekking in een garage in de buurt, waar ik 
plat op de grond tussen mijn vader en grootvader in 
lag. Toen het vliegtuig vertrokken was konden we 
de koeien in de stad gaan vangen, want ze waren in 
paniek alle kanten op gestoven. 
Donderdagmorgen om vijf uur ging het vee op weg. 
De groep veedrijvers die zorgde voor het vervoer 
van het vee voor de voedselvoorziening bestond 
uit: Willem Doffer, Arie Doffer, Andre Doffer, Jaap 
Wiggers (mijn vader), Piet Kommer, Jan Koeman, 
Jan Gerver, Hetser IJtsma, Japie Meester en ik zelf. 

* Jan Koeman was toentertijd fruitkweker op een klein bedrijf, 
zodat de inkomsten uit de veeleveringen welkom waren. Zijn 
bedrijfje lag in de Grote Waal. De Middenweg sneed het 
bedrijf in tweeën. Bovendien was hij ook nog de schillenboer 
in Hoorn. Piet Kommer, een andere veedrijver was zijn oom. 
Hij woonde aan het Pelmolenpad 15 en handelde in kippen. 
Hij woonde voor het werk in de stallen bij Het Witte Paard 
en was daar dan ook veel te vinden. Piet Kommer en Jan 
Koeman waren zwagers van elkaar. Kommer (†1961) was 
getrouwd met Marie Rond (†1976) en Jan Koeman (†1983) 
was de man van Trien Rond (†1997). Zij waren de dochters 
van Pieter Rond (†1943), de molenaar van de Groote Waal, 
en de grootvader van A.P. Koeman. Diens bekendste dochter 
was waarschijnlijk mw, N. Zee-Rond (†1990), die een 
modevakschool annex stoffenwinkel had aan het Grote Oost 
123. Haar jongste dochter was mw. J. Schager-Rond (†2005), 
die een Végéwinkel aan het Grote Oost 97 runde. De winkel 
werd in 1965 verkocht aan Teun Kommer, de neef van de in 
de aanhef genoemde veedrijver. Over de veelevering gesproken 
herinnert Koeman zich dat zijn vader in die oorlogsjaren nooit 
met vee buiten de stad is getrokken. Hij bracht het vee naar de 
veelading op het spoorwegemplacement. Dirk Tangeman was 
veehandelaar. Hij woonde aan het begin van het Oosteinde in 
Berkhout. Hij verkocht voor boeren vee in Purmerend.
  

Piet Kommer (met 

hoed) en nog een 

veedrijver brengen 

de koeien naar 

het station. Op de 

achtergrond Het 

Witte Paard. Piet 

Kommer begeleidde 

veetransporten naar 

Italië, zelfs tot op 

Sardinië 

(foto ca. 1950)
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de HOOrnse JOFFers

rita lOdde-tOlenaar

Wie wat bewaart, doet latere generaties veel plezier. Uit 
de doos van Nel Molenaar zijn aardige en bijzondere 
stukken tevoorschijn gekomen die tot een kennismaking 
met echte Hoornse Joffers leiden. 

Snuffelen in een oude doos
In 2007 ontving de Vereniging Oud Hoorn een 
prachtig legaat van mevrouw Groefsema. Dat is 
besteed aan de restauratie van de maquette van 
Hoorn anno 1650, die binnenkort aan het Westfries 
Museum in bruikleen wordt overgedragen. Ook 
een deel van de kosten van de presentatie in 
het museum wordt uit dit legaat betaald. De 
maquette zal in het voorjaar van 2013 compleet 
met touchscreens en toelichting te zien zijn. Behalve 
deze financiële schenking heeft de vereniging ook 
een doos met foto's en papieren geërfd. Nu voelt 
men zich vaak toch enigszins beschroomd om in de 
papieren van een ander te snuffelen. Het heeft dan 
ook even geduurd voordat Diana van den Hoogen 
en ik de doos hebben geopend en vervolgens 
verrast werden door oude poëziealbums, het 
programma van een feestavond van de Vrijzinnig 
Democratische Jongeren Organisatie uit 1939, de 
routebeschrijving van de ANWB-bromfietstocht 
uit 1952 (deze wordt op 1 september a.s. opnieuw 
gereden, zie Kwartaalblad 2012-2), een referentie 
van de Gebroeders Eijken uit 1939, waar Nel 
Groefsema twee jaar had gewerkt, het bewijs van 
de benoeming bij de gemeente Amsterdam als 
schrijfster en later als onderwijzeres en heel veel 
foto's. Zelfs van haar eindexamen in 1936 heeft zij 

de opgaven bewaard. Wie waagt zich nog aan de 
opgaven handelsrekenen? Deze examenopgaven 
werden overigens niet landelijk gebruikt maar 
alleen voor de scholen in Alkmaar, Hoorn en 
Velsen. Kortom, een bonte verzameling die ons 
een onverwachte kijk geeft op het leven van Nel 
Groefsema-Molenaar.
Eva Nella Johanna Catharina Molenaar werd op 
13 maart 1918 te Hoorn geboren als dochter 
van Pieter Molenaar, van beroep molenaar en 
graanhandelaar, en Jacoba Noë. Drs. H.J. Boon heeft 
in Kwartaalblad 2007-3 een mooie, persoonlijk 
gekleurde levensbeschrijving van haar gegeven. 
Tussen de papieren in de doos zat ook een lijstje, 
een ledenlijstje met adressen in Amsterdam met 
de titel 'Hoornse Joffers'. Wie waren deze Hoornse 
Joffers en wie kan daarover nog iets vertellen? Via 
Volkert Nobel – zijn tante Catrien was een van de 
eerste Joffers – zijn we bij mevrouw Nijdam-Kaat en 
mevrouw Ekkel-Groet terecht gekomen.

Hoornse Joffers
Op 15 mei 1953 werd in een huis aan de Amstel 
in Amsterdam de groep Hoornse Joffers opgericht. 
Het doel was 'alle oud-HBS-sters uit Hoorn thans 
wonend of werkend in Amsterdam … om het 
contact met elkaar te onderhouden en 1 maal per 
maand bij elkaar te komen.' Op de eerste avond, 
die toen reünie werd genoemd, waren 14 dames 
aanwezig; op de ledenlijst stonden de namen van 
in totaal 24 vrouwen. Het was de leraar Nederlands 
van de HBS, de heer Schultink, die de aanzet tot 
deze groep heeft gegeven.
Sindsdien gingen de dames een keer per maand 
jofferen, dat wil zeggen: een middag of avond 
met de Joffers doorbrengen, liefst een aardig 
uitstapje naar een museum en een lezing van 
een kunstpedagoog. Nel Molenaar was in die tijd 
werkzaam als onderwijzeres in Amsterdam. In 1957 
trouwde ze met Jan Groefsema en werd meteen 
ontslagen. Daarna is zij meer dan eens in tijdelijke 
dienst als onderwijzeres werkzaam geweest, soms 
maar voor een paar dagen als invalster.
Mevrouw Ekkel-Groet was lange tijd secretaresse 
van de club en heeft de notulenboeken bewaard. 
Samen met mevrouw Nijdam-Kaat heeft zij 
herinneringen opgehaald uit hun HBS-tijd en de 
Amsterdamse periode. 

Activiteiten van de Joffers
Het eenjarig bestaan van de Joffers werd in de 
Meerhoek te Amsterdam gevierd met een West-
Fries cabaret (door Jan Koster en Wim Bakker uit 

Deel van de opgaven 

Handelsrekenen, 

eindexamen HBS 1936

Nel Molenaar, 

onderwijzeres in 

Amsterdam, 1949-1957
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de HOOrnse JOFFers

Zwaag, als De Stekelepikkers). Het hoogtepunt 
van de avond waren de West-Friese boeren-
dansjes, compleet met kap, opgezet door een echte 
kappenzetster. De kern van de fanfare De Herleving 
zorgde voor de muziek. Het kledingadvies 'geen 
avondkleding' paste bij de aard van de avond.
Schultink en een andere oud-leraar, Bouwman, 
waren op deze avond aanwezig en genoten zichtbaar. 

In de begroetingsrede benadrukte voorzitster Mieke 
In'tveld-Dibbits dat de Jofferkring geen brei- of 
roddelkransje was, maar wel het nuttige met het 
aangename wilde verenigen. 'Het is een culturele 
kring.' In het Algemeen Handelsblad, Het Parool en 
het Dagblad voor West-Friesland stond de volgende 
dag een uitgebreid verslag over een avond 'cultureel 
genieten'. 
Allerlei maatschappelijke onderwerpen kwamen 
tijdens deze avonden aan bod, zoals de sociale 
nazorg van het buitengewoon onderwijs, het werk 
van de Raad voor het Jeugdwerk van de Generale 
Synode, de functie van de schoolarts, de halsketting 
van Marie-Antoinette of het Deltaplan. Meestal 
werd gesproken van een causerie of voordracht, 
als iemand van buiten de kring het onderwerp van 
de avond besprak. Soms waren er lantaarnplaatjes. 
Riek Dapper, pianiste, verzorgde meer dan eens 
een pianoavond. De bijeenkomsten werden in het 
algemeen bij iemand thuis gehouden. Gezien de 

beperkte woonruimte mochten de heren van de 
Joffers maar een- of tweemaal per jaar een avond 
bijwonen.
Voor het tweede lustrum in mei 1963 ging men 
terug naar de regio en maakte met de bus een 
tocht door de dorpen van West-Friesland. De 
dag werd besloten met een diner in De Doelen. 
Tien jaar later maakte de kring een uitstapje naar 

Makkum, Hindelopen en Balk. En voor de viering 
van het vijfentwintigjarig bestaan is de club met 
de trein naar Deventer gereisd en heeft daar een 
stadswandeling en een boottochtje gemaakt. Nel 
Groefsema bleek in de beginjaren vaak in het 
organiserend comité voor de kringverjaardagen te 
zitten. Maar er werd wel op de centen gelet: 'na een 
goede en niet te dure lunch…'.
Vanuit 'den vreemde' (Amsterdam) is het contact 
met de regio (en de heimwee) gebleven. In 1981 gaf 
mevrouw Abma, ambtenaar van de nieuwgevormde 
gemeente Noorder-Koggenland, tijdens een 
jofferavond een toelichting over het nieuwe 
gemeentewapen. Inmiddels waren enkele leden 
naar West-Friesland verhuisd, maar zij woonden 
'ondanks het slechte weer' bijeenkomsten bij en 
organiseerden ook in Hoorn en omgeving middagen 
of avonden. Zo sprak de heer Nijdam, echtgenoot 
van mevrouw Nijdam-Kaat bijvoorbeeld over zijn 
werk bij de Rijksaccountantsdienst.

Een aantal Joffers in de 

tuin bij Tine Storm tijdens 

de buitendag in 1983. 

Nel Groefsema-Molenaar 

ontbreekt op deze foto
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De verslagen van de bijeenkomsten zijn in de loop 
van de tijd soms wat minder uitgebreid en verzorgd 
geworden, hoewel rond de kersttijd bij het verslag 
groene takjes en hulstblaadjes werden getekend. De 
financiële bijdrage die van de leden werd gevraagd 

was voornamelijk voor de huur van een zaal in 
voorkomende gevallen, een bloemetje of andere 
attentie. Een voorstel om het Heiligewegbad met     
ƒ50,- te steunen haalde het echter niet. 
Tot in 1998 is de groep nog bij elkaar geweest, 
maar steeds meer oudere leden moesten verstek 
laten gaan vanwege gezondheidsproblemen en 
zijn inmiddels weggevallen. Het laatste verslag uit 
2000 eindigt met: 'Alles wordt herinnering'. De 
dames komen nu niet meer bijeen voor een avondje 
Jofferen, maar de herinnering aan een levenslange 
vriendschap blijft, want 'Eens een Joffer altijd een 
Joffer'.

Nog wat aardigs 
Iets van de schattige versjes uit een poëziealbum 
uit 1903 mogen we u niet onthouden. Het is het 
album van haar moeder Jacoba Noë, dat Nel heeft 
gekregen. De naam van haar moeder heeft zij 
vervangen door haar eigen naam: Nellie. In 1926 
schreef haar moeder er zelf een versje voor haar 
in. In 1930 kreeg Nel een nieuw poëziealbum 
met opnieuw leuke versjes van familieleden en 
vriendinnen en weer een stichtelijk versje van haar 
moeder. 

Met dank aan Lena Bonte voor het vele scanwerk.

Uit het poëziealbum 

van 1930 het versje van 

moeder Molenaar van 

20 januari 1931

Rijks-HBS, gedenkboek 

1938
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de Kunstenaar JOHan CHristiaan KerKmeiJer 
ad GeerdinK *

Hieronder ziet u het portret van een oude man, 
geschilderd door Johan Christiaan Kerkmeijer. 
Daarnaast nog een portret. Ook van een oude 
man, geschilderd door dezelfde kunstenaar, maar 
dan zo'n dertig jaar later. Ziet u het enorme 
verschil? Van ontzettend stijf naar losjes, van 
pietepeuterig werk met kleine kwasten tot robuuste, 
zelfverzekerde verfstreken, niet langer met vrees, 
maar met lef geschilderd. Deze twee portretten 
zijn illustratief voor de ontwikkeling die Johan 
Christiaan Kerkmeijer in zijn leven als schilder en 
kunstenaar doormaakt.

Een schilderscarrière die begint met een valse start. 
Kerkmeijer volgt namelijk de verkeerde opleiding. 
Na zijn HBS te hebben afgerond in Middelburg 
gaat hij, omdat hij goed kan tekenen, naar de 
Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers, die 
gevestigd is in het Rijksmuseum. Daar haalt hij 
de akte Handtekenen en perspectief en Rechtlijnig 
tekenen en perspectief. En in 1897 begint hij als 
leraar tekenen aan de HBS, de Burgeravondschool 
en de Stadstekenschool in Hoorn. Tekenen blijkt 
Johannes Kerkmeijers tweede natuur, het potlood 
is zijn grootste vriend maar tevens zijn vijand. 
Want de schilder Kerkmeijer is vrijwel z'n gehele 
artistieke carrière bezig zich los te maken van 
zijn zeer gedegen en op vakmanschap gerichte 

opleiding. Die schilderscarrière begint ergens aan 
het eind van de negentiende eeuw in het artistiek 
niet al te rijk bedeelde Hoorn, maar krijgt een 
enorme impuls door een tentoonstelling die de nog 
jonge tekenleraar in 1900 ziet in de Amsterdamse 
kunstenaarssociëteit Arti et Amiciticae. Een expositie 
met werk van de schilder Johannes Bosboom, die 
een voorloper is van de Haagse School.
Kerkmeijer wordt gegrepen door Bosbooms 
sfeervolle schilderijen en aquarellen die opvallen 
door hun zeer terughoudend kleurgebruik en 
sterke nadruk op licht en schaduw. Bosboom heeft 
net als Kerkmeijer een oog voor monumentaal 
schoon en ze hebben een gezamenlijke liefde: de 

Noorderkerk. Bosboom, die veel in Hoorn werkte 
was helemaal weg van de sfeer en lichtinval in de 
kerk en heeft het interieur ettelijke malen afgebeeld.
Bosboom wordt Kerkmeijers grote voorbeeld en 
geïnspireerd begint hij fanatiek te schilderen. 
Maar schilderen is geen tekenen merkt Johannes 
Kerkmeijer al snel. Als autodidact loopt hij vast. 
En daarom meldt hij zich in 1911 aan als leerling 
bij Carel Dake, docent aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunst in Amsterdam, een groot 
liefhebber en aanhanger van de Haagse School. 
Voor 100 gulden per half jaar, eentiende van zijn 
salaris als tekenleraar aan de HBS, gaat Kerkmeijer 
op afstand bij Dake in de leer. Tussen zijn drukke 
werkzaamheden als tekenleraar door stuurt 

Twee portretten van 

Kerkmeijer. Het linker 

geschilderd omstreeks 

1910, het rechter in de 

periode 1940-1950  
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Kerkmeijer zijn werk naar Amsterdam en krijgt 
commentaar van Dake terug. Het is een harde 
leerschool want de kritiek van de docent is niet 
mals.
Laten we het eerste portret er weer eens bij pakken. 
Dake vindt dat Kerkmeijer als schilder veel te veel 
de tekenleraar blijft. 'Uwe uiterlijke intelligentie, 
die welke u tot een goed tekenmeester maakt, 
verlakt u nog voortdurend', schrijft Dake. Hij daagt 
Kerkmeijer uit in de voetsporen van schilders als 
Willem Maris en Georg Breitner robuust en breed 
te werken en niet te pietepeuterig, of in de woorden 
van Dake: 'mikken, afschieten, raken'. Kerkmeijer 

heeft hier zichtbaar moeite mee en Dake weet 
wel waarom. Angst en onzekerheid. 'Gij hebt 
den kop nog met vrees-om-het-niet-goed-te-doen 
geschilderd. Gij zijt bang geweest en zijt aan het 
peuteren gegaan'.
Maar langzaam weet Kerkmeijer zich uit zijn 
eigen keurslijf los te maken. Onder andere 
door naar het voorbeeld van Bosboom hetzelfde 
onderwerp eindeloos te schilderen en steeds 
naar verbetering te zoeken. Zo maakt Kerkmeijer 
een hele serie schilderijen van korenschoven op 
vakantie in Zeeland. Eén van deze schilderijen 
is te zien op een expositie in Domburg dat 
een soort kunstenaarskolonie is geworden en 
waar ook kunstenaars als Jan Toorop en Piet 
Mondriaan werken en exposeren. Ondanks al 
zijn inspanningen leveren de schilderijen hem 
weinig bekendheid op. Ze zijn niet slecht, maar 
simpelweg te weinig origineel. Dake spoort 
Kerkmeijer nogmaals aan over zijn eigen schaduw 
te stappen. 'Treedt op als een held en neem u voor 
een kranig stuk werk te leveren. Suggereer jezelf 
voor mijn part dat je Rembrandt bent', schrijft 
hij in 1914. Maar Kerkmeijer is geen Rembrandt 
en voelt zich geen Rembrandt. Tegen 1917 is het 
heilige vuur uitgeblust en tevens noodgedwongen 
door financiële perikelen richt hij zich op andere 
activiteiten.
Dat houdt niet in dat hij stopt met schilderen. 
Nog altijd is hij met schetsboek of schildersezel 
op plekken in de stad te vinden, in Zeeland of in 
de Rotterdamse haven waar hij een prachtige serie 
tekeningen en schilderijen maakt.
Aan deze werken is te zien dat Kerkmeijer zonder 
de druk van een erkend schilder te willen zijn erin 
slaagt zijn vrees-om-het-niet-goed-te-doen meer en 
meer los te laten. Kerkmeijer heeft het 'mikken, 
afschieten, raken' van zijn leraar Carel Dake onder 
de knie. Zoals ook het tweede portret van de lezende 
oude man dat hij ergens tussen 1940 en 1950, dus in 
de herfst van zijn leven maakte, laat zien.
Maar de schilder Kerkmeijer kan naar mijn mening 
niet op tegen de tekenaar Kerkmeijer. Kijk eens 
naar de tekening van de Breedstraat in Enkhuizen 
uit 1921. Prachtig in slechts enkele lijnen 
neergezet. Hier heeft Kerkmeijer het weglaten tot 
kunst verheven. Wat een diepte, wat een sfeer. In 
deze tekening zien we het vakmanschap, zijn oog 
voor monumentale schoonheid, en zijn artistieke 
kwaliteiten in z'n volle omvang. Deze en andere 
tekeningen zijn voor mij persoonlijk de echte 
hoogtepunten in het artistieke oeuvre van Johannes 
Christiaan Kerkmeijer.Schilderij van Johannes Bosboom. De Noorderkerk  

Leermeester Dake  
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* Ad Geerdink is directeur van het Westfries Museum.
De tekst is een bewerking van de lezing die hij hield 
bij de opening van de tentoonstelling La Hollande 
Pittoresque op 14 juli 2012. Deze en andere schilderijen 
en tekeningen van Kerkmeijer zijn nog tot en met 

11 november 2012 te zien in het Westfries Museum 
als één van de onderdelen van de tentoonstelling. In 
het Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, is 
een tentoonstelling van Johan Chr. Kerkmeijer en de 
bouwplancommissie. 

Korenschoven in 

Zeeland, ca 1930  

De Rotterdamse haven, ca 1930  Breedstraat Enkhuizen, 1921 
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HistOrie Kermis HOOrn

Fatina van Het Kaar en desiree maCHtel*

Immaterieel erfgoed
2012 is uitgeroepen tot het Jaar van het Immaterieel 
Erfgoed. Erfgoed is een breed begrip, dat staat 
voor alles wat is overgeleverd uit het verleden. 
Bij erfgoed wordt meestal gedacht aan materieel 
erfgoed, bijvoorbeeld een bijzonder historisch 
gebouw dat mensen graag willen behouden voor 
de toekomst. Je kunt ook denken aan tradities en 
rituelen die ons na aan het hart liggen, omdat wij 
die van huis uit hebben meegekregen en ook weer 
aan onze kinderen willen doorgeven. Unesco noemt 
dat immaterieel erfgoed, maar je zou het ook levend 
erfgoed kunnen noemen. Het Sinterklaasfeest 
bijvoorbeeld, of het eten van beschuit met muisjes 
bij een geboorte, maar ook kermis is immaterieel 
erfgoed.
Unesco heeft om deze tradities te beschermen 
een conventie aangenomen, die binnenkort door 
Nederland zal worden ondertekend. Unesco roept in 
dat verdrag landen op om hun immaterieel erfgoed 
te inventariseren en plannen te maken om hun 
levensvatbaarheid te vergroten. Met het Jaar van het 
Immaterieel Erfgoed wil het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed de 
Nederlandse ondersteuning van het Unesco Verdrag 
ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed kracht 
bijzetten en zichtbaar maken. Welk immaterieel 
erfgoed is er in Nederland? Welke tradities vinden 
mensen zo belangrijk dat ze die door willen geven 
aan volgende generaties? Het gaat hierbij om zowel 
lokale, regionale als nationale tradities. Wij willen 
graag dat de Hoornse kermis benoemd wordt 
tot Immaterieel Erfgoed, zodat die kan worden 
toegevoegd aan de Unesco Wereld Immateriële 
Erfgoedlijst en tevens aan de Nationale lijst voor 
Immaterieel Erfgoed. Omdat Hoorn beschikt over 
onder andere een historische kermis (565 jaar), 
kermisboek, kermisvisie, doelgroependagen en een 
historische omgeving, lijkt deze doelstelling een 
kans van slagen te hebben. Hierdoor ontstaat nog 
meer respect en waardering voor de Hoornse kermis, 
grotere naamsbekendheid en borgen we dat de 
Hoornse kermis als traditie levend gehouden wordt 
voor de toekomst. Naar verwachting zal Nederland 
in het najaar  van 2012 de conventie ondertekenen. 
Men kan zich vervolgens aanmelden middels het 
indienen van een (safeguardings)plan. De nationale 
lijst wordt in 2012 bekend gemaakt. Vervolgens 
wordt van die nationale lijst een voordracht gemaakt 
voor de Werelderfgoedlijst. Meer is hierover nog 
niet bekend.

De kermis is ontstaan als kerkmis en vond vroeger 
plaats tijdens de jaarmarkten. Uit grafelijke 
rekeningen blijkt dat er in Hoorn in de veertiende 
eeuw belangrijke rundveemarkten waren. Bij de 
verlening van het stadsrecht in 1357 kreeg de 
stad recht op één jaarmarkt van veertien dagen, te 
beginnen op Sint Bonifacius, 5 juni. 
Op het eind van de veertiende en in het begin 
van de vijftiende eeuw waren er al twee markten, 
één rond Palmpasen en één voor Pinksteren. De 
kooplieden waren echter niet tevreden over de 
baten die de palm- en pinkstermarkt opleverden, 
omdat ze daarmee de lasten voor de landsheer 
niet konden opbrengen. Ze vroegen om een derde 
jaarmarkt op een gunstiger tijd in het jaar. Hierdoor 
ontstond een nieuwe markt, die rond Sint Laurens 
(10 augustus) van dat jaar voor het eerst zou plaats 
vinden. 
Deze Laurensjaarmarkt werd de belangrijkste 
markt. In het begin duurde de markt een week, 
drie dagen voor en drie dagen na Sint Laurens. 
Later werd ze uitgebreid tot tien dagen. De kerkmis 
waarmee ze werd ingewijd, ontwikkelde zich tot 
een kermis. Die wordt nog steeds in augustus 
gehouden. Van een echte jaarmarkt is allang geen 
sprake meer. Een zeer uitgebreide lappenmarkt op 
de laatste kermismaandag, de 'Lappendag', is het 
restant ervan. 

Lappendag omstreeks 

1929 (Bron: WFA)
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HistOrie Kermis HOOrn

Tradities zijn misschien wel het mooiste 
erfgoed

Na meer dan vijfhonderdvijftig keer kermis mag 
je wel spreken van een waardevolle traditie. Daar 
denken meer partijen zo over. Ze maken zich 
hard voor plaatsing van de Hoornse kermis op de 
Immaterieel Erfgoedlijst van Unesco. Samen met de 
laatste appelstroopmaker van Nederland.
Velen kennen de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Hierop staat cultureel en natuurlijk erfgoed dat 
onvervangbaar en uniek is en eigendom van de 
hele wereld. Het is van groot belang dat het wordt 

behouden. Dit zijn materiële zaken. Je kunt ze 
aanraken. In 2003 nam Unesco een conventie 
aan voor een lijst van Immaterieel Erfgoed. Ineke 
Stroucken van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed: 'Onder 
immaterieel erfgoed vallen tradities en rituelen. 
Ze blijven altijd in ontwikkeling, terwijl materieel 
erfgoed altijd hetzelfde blijft. Tradities gaan mee in 
de hoofden van de mensen.' De Hoornse kermis 
is daarvan een goed voorbeeld. Voorzitter van de 
Nederlandse Kermisbond Jan Boots vertelt: 'Kermis 
is sowieso een van de oudste volksvermaken van het 
land. Het is niet alleen feest, maar ook een plaats 
waar mensen elkaar ontmoeten. Dat is belangrijk 
in deze tijd. De Hoornse kermis staat bol van de 
tradities en heeft een eeuwenoude geschiedenis.  
De kermis is een begrip in de regio. Het is heel 
belangrijk dat iets dergelijks kan blijven bestaan. 
Daar moeten mensen zich hard voor maken.'

Papierscheppers
Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed is verantwoordelijk voor de nationale lijst 
van Unesco. Ineke: 'Net als bij materieel erfgoed is 
het belangrijk dat volgende generaties er ook nog 

van kunnen genieten. Ons hoofdcriterium om in 
aanmerking te komen is dat er een organisatie of 
individu achter de traditie moet zitten. Zo komen 
de laatste twee papierscheppers en de laatste 
appelstroopmaker van ons land ook in aanmerking. 
Daarnaast moet de traditie worden gedragen door de 
gemeenschap en moet er een historische dimensie 
aan vast zitten. Die gemeenschap moet zich willen 
inzetten om de traditie te behouden en aan volgende 
generaties door te geven. Meestal geldt dat niet voor 
een kermis. In Hoorn is het anders. De Hoornse 
kermis is al heel oud. Niet alleen de gemeente is 
er trots op, maar ook de exploitanten en andere 
betrokken partijen. De kermis is belangrijk voor 
de identiteit van de stad. De gemeente organiseert 
de kermis voor de inkomsten, maar vooral voor 
de inwoners. De exploitanten worden ook goed 
verzorgd in Hoorn. De gemeente Hoorn doet zijn 
best om de belangrijke traditie te behouden.' Jan: 
'De kracht van de kermis is dan ook dat het met 
zijn tijd mee gaat. Vroeger werd je gefilmd tijdens 
de kerkgang en kon je dat daarna bekijken in de 
bioscoop. Later werd de kermis meer theater. Toen 
elektriciteit algemeen gebruik werd kwamen de 
attracties. Zo ontwikkelt het zich steeds verder. De 
hele gemeente leeft mee in de bijzondere sfeer. Dat 
moeten we behouden.'

Hoornse kermis: moderne historie
Voor het derde jaar bekleedde Michiel Pijl zijn 
functie als kermiswethouder. Vorig jaar stond de 
verhuizing van de nostalgische kermis centraal; nu 
gingen we wederom terug in de tijd. Dit jaar was 
de Hoornse kermis een perfecte mix van tradities, 
historie en geweldige nieuwe attracties.     

Schiettent Rolli Rolli 

1946 (Bron: WFA)

Ponytaxi van M. Sluij 

uit Haarlem op de 

Hoornse kermis

(Bron: WFA)
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De eerste Hoornse kermis werd in 1446 gehouden. 
Dat betekent al 566 jaar vertier in de binnenstad 
van Hoorn. Uiteraard was de kermis van de 15e 
eeuw heel wat anders dan nu. Michiel Pijl: 'De 
kermis is ontstaan vanuit jaarmarkten, lappendag 
dus eigenlijk. We hebben het dus niet alleen over 
het grootste, maar ook over het oudste evenement 

van Hoorn. Een evenement dat bol staat van de 
tradities, zoals het vuurwerk, de ouderenmiddag, 
een spectaculaire opening en lappendag. Dit jaar is 
het Jaar van het Immateriële Erfgoed. Tradities en 
rituelen die mensen hebben meegekregen en die 
behouden moeten blijven voor nieuwe generaties 
staan centraal. De Hoornse kermis is er hier één van 
natuurlijk! We willen proberen de Hoornse kermis 
op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen'.

Tour de kermis
Om iedereen te laten zien hoe rijk de geschiedenis 
van de kermis is, was een historische route uitgezet 
langs de kermis. Op diverse punten stonden 
borden die iets vertelden over hoe het vroeger was. 
Compleet met foto's en een tijdlijn van toen tot nu. 
'Zo kon iedereen tussen het zwieren en zwaaien 
door even stilstaan bij de achtergrond. De Hoornse 
kermis is eigenlijk gewoon een heel bijzondere 
traditie. Inwoners van Hoorn delen deze mening 
gelukkig. In een onderzoek onder het stadspanel 
werden de kermis en lappendag verreweg het meest 
genoemd als belangrijkste Hoornse traditie. Daar 
moeten we trots op zijn.' 

Nieuw!
Erg leuk al die historie, maar er was ook 
nieuws. Nieuwe attracties bijvoorbeeld! 'De 
kermisexploitanten komen graag naar Hoorn. Dat 
zorgt voor een gevarieerde kermis. Vorig jaar is de 
nostalgische kermis met succes verhuisd naar de 
Spoorstraat. Op de Roode Steen kunnen zo meer 
grote attracties staan. Een van de nieuwelingen 
van vorig jaar, de Inversion XXL was daar dit jaar 
te vinden. Die lange arm met stoeltjes kon je al 
zien vanaf de Keizerskroon. Dat gaf voor nieuwe 
bezoekers meteen aan hoe groot de kermis is!' 
Nieuw was de XenoX, een zogenaamde Move It. 
Ook spiegelpaleis Rue de Paris was nieuw in onze 
stad. En dan hadden we nog de Ice Jet, voor de 
echte diehards. In het donker was deze attractie een 
lust voor het oog. Terug van weggeweest: Around 
the World, de zweeftoren. En terug op de Vale Hen: 
het reuzenrad. Voor alle attracties kon je kijken op 
de plattegrond. 'We hebben weer een mooie kermis 
neergezet, met 73 leuke attracties!'

* Fatina van het Kaar is tijdens de kermis kermiscoördinator 

van de gemeente Hoorn. Desiree Machtel heeft een eigen tekst-

bureau. 

Fakir 1934 (Bron: WFA)

Achtbaan 1921 

(Bron: WFA)
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een 19e-eeuWs reClameBOrd Gerestaureerd

P.C. meiJers*

Op de hoek van de Slapershaven en het Grote Oost 
is onlangs weer een stukje stadshistorie zichtbaar 
gemaakt. Een eenvoudige, groen geschilderde 
plank tegen de buitengevel van Grote Oost 132, 
bleek een rijkdom aan historische reclameteksten 
te bevatten. Na zorgvuldig onderzoek is één van 
de oudste reclameteksten in Hoorn zorgvuldig 
blootgelegd en gerestaureerd. In sierlijke letters is 
de tekst 'TABAK.SIGAREN.KOFFY EN THEE' weer 
zichtbaar gemaakt. 

In opdracht van de Vereniging Hendrick de Keyser 
werd tijdens onderhoudswerkzaamheden een 
brede houten plank aan de gevel gedemonteerd. 
Vroeger stonden er geschilderde reclameteksten 
op deze plank die echter geheel overschilderd 
waren. Historische gevelreclames zijn in Hoorn 
zeldzaam geworden. In overleg met Bureau Erfgoed 
is daarom besloten de plank te onderzoeken om 
een 19e-eeuwse tekst weer zichtbaar te maken.

Onderzoek
Het kleurhistorisch onderzoek is door fijnschilders 
Leonieke en Max Polman uit Hoorn verricht. 
Begonnen werd de bovenste verflaag te 
verwijderen. Hieronder kwam de tekst 'SCHILDER 
& BEHANGER' in moderne letters tevoorschijn. 
Onder de grote letters stond een oudere geschilderde 
tekst. Op historische foto's was zichtbaar dat op de 
plank de tekst 'SCHILDER & GLAZENMAKER' was 
geschilderd, dus dit was geen verrassing. Onder 
de tweede tekst zat echter ook nog een derde 
tekst. Door middel van stratigrafisch onderzoek, 

zogenaamde kleurentrapjes, werd onderzocht 
hoeveel en wat voor oudere verflagen op de plank 
aanwezig waren. Minutieus werd de verf laag voor 
laag verwijderd totdat er uiteindelijk meer dan 
27 kleurlagen waren blootgelegd. Langzaam maar 
zeker kwam de historische reclametekst 'TABAK.
SIGAREN.KOFFY EN THEE' tevoorschijn. Dat 
was bijzonder omdat er al meer dan 125 jaar geen 
eigenaren waren geweest met andere beroepen 
dan schilders. Onder de laatstgenoemde tekst 
waren daarnaast nog meer letters waarneembaar. 
De tekst kon niet worden blootgelegd zonder 
de tekst erboven te verliezen. Wel kon uit de 
contouren worden afgeleid dat er 'TABAK KOFFY 
en SIGAREN' had gestaan. Dit was de onderste laag 
en daarmee de oudste reclametekst, maar wanneer 
was deze aangebracht?

Gerestaureerd 

reclamebord Grote 

Oost 132 anno 2012

Reclame op Grote Oost 132 anno 1907
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Met behulp van pigmentanalyse door Matthijs de 
Keijzer van het Instituut Collectie Nederland kon 
de ouderdom van het vroegste afwerkstadium 
worden bepaald. In de verf waarmee de letters 
waren geschilderd bleek synthetische ultramarijn 
(blauw) te zijn toegepast, een verfstof die pas na 
1830 op de markt kwam. 

Geschiedenis
Zoals vermeld was het pand in de twintigste eeuw 
vooral in bezit van schilders en behangers. Al in 
1882 was het pand eigendom van Jan Opmeer, van 
beroep verver en glazenmaker. De familie Opmeer 
zou het pand ruim honderd jaar in bezit houden 
waarbij alle eigenaren schilder of behanger waren. 
De bovenste schilderlagen met reclameteksten 
passen dus bij de toenmalige eigenaren, maar hoe 
zit het met de oudere teksten?

In Hoorn, Huizen, Straten en Mensen staat vermeld 
dat in het pand Grote Oost 132 vóór 1882 'sterke 
drank in 't klein' werd verkocht in de winkel 
van Jan Opmeer. Het bedrijf werd op 1 mei 
1885 gestaakt. Het schenken van drank aan huis 
gebeurde tot de negentiende eeuw regelmatig. In 
de Franse tijd werd dit verboden en de verkoop 
meer gereguleerd in kleine winkeltjes. Ook in 
Hoorn waren verschillende voorbeelden van dit 
soort huiswinkeltjes waaronder op het Breed.  
Sinds welke periode er in het pand drank werd 
geschonken of koffie of thee kon worden gedronken 
is nog niet bekend. Op de kadastrale minuutkaart 
die in 1823 van Hoorn werd gemaakt, staat dat 
het pand eigendom was van de weduwe van Klaas 
Vader, een broodbakker. De geschilderde teksten 
uit de periode van drank- en tabaksverkoop zijn 

logischerwijs na de bakkersperiode aangebracht. De 
oudste reclametekst dateert daarom vermoedelijk 
uit het midden van de negentiende eeuw. 

Restauratie
Bij het aanbrengen van de houten plank met 
de teksten in de 19e eeuw waren de 17e-eeuwse 
gebeeldhouwde balkkoppen in de gevel rigoureus 
afgekapt. Herstel was niet meer mogelijk dus de 
houten plank zou na herstel weer terug worden 
geplaatst. In eerste instantie was het plan de tweede 
tekst van 'schilder & glazenmaker' weer zichtbaar te 
maken. Uit het onderzoek kwamen echter oudere 
teksten tevoorschijn die nog uitzonderlijker waren. 
Op basis van technische haalbaarheid en de fraaie 
kleurstellingen werd besloten de tekst 'TABAK.

Kleurentrap met 27 

lagen

verkoop aan huis aan het Breed voor 1877

Afgehakte balkkoppen 

achter verwijderde plank
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SIGAREN.KOFFY en THEE' vrij te leggen en te 
retoucheren in de oorspronkelijke kleurstelling. 
Leonieke Polman wist door middel van specifieke 
restauratietechnieken een balans te vinden 
tussen behoud van de oorspronkelijke letters en 
de aan te vullen letterdelen. Allereerst werd de 
oorspronkelijke tekst overgenomen op papier. 
Na het geheel opschonen en verwijderen van 
verflagen werd een egale fondtoon aangebracht 

rond de teksten. De reclametekst werd vervolgens 
geretoucheerd 'al tratteggio'. De tratteggio-techniek 
is een restauratiemethode waarbij het verschil 
tussen originele onderdelen en gerestaureerde 
delen zichtbaar blijft. Ontbrekende plekken zijn 
met fijne, evenwijdige lijntjes ingevuld waardoor de 
restauratie-ingreep van dichtbij te zien is, maar van 
verderaf door optische kleurmenging onzichtbaar. 
Door de subtiele werkwijze is het gelukt om 
zelfs de oudere onderliggende tekst nog te laten 
doorschemeren. Het resultaat is geen nieuw en 

'gelikt' bord maar een oud bord dat meer dan 
anderhalve eeuw aan de gevel hangt. 

Resultaat
Door de samenwerking van Vereniging Hendrick 
de Keyser, de gemeente Hoorn en de uiterste inzet 
van de vakspecialisten Leonieke en Max Polman 
is dit historische reclamebord gerestaureerd. Het 
hoekpand was vooral bekend als één van de drie 

Bossuhuizen vanwege de geschilderde frieslijst op 
de gevel aan de Slapershaven met daarop de zeeslag 
van de West-Friezen tegen de Spaansgezinde vloot. 
Nu heeft echter ook de gevel aan het Grote Oost een 
bijzondere schildering, een 19e-eeuws reclamebord 
dat toont hoe in Hoorn reclamevoering al in de 
negentiende eeuw plaatsvond. 

* P.C. Meijers is werkzaam bij bureau Erfgoed van de 
gemeente Hoorn

Onderzoek en restauratie in werkplaats

Tratteggio-techniek op 

letters

Gevel voor restauratie

Gevel na restauratie

Reclamebord na 

oplevering
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JOHannes BOsBOOm, JOHan KerKmeiJer  en de HOOFdtOren

JOs BieGstraaten

Dat Johannes Bosboom, die leefde van 1817 tot 
1891, geïnspireerd werd door Hoorn, heb ik een 
jaar geleden beschreven1. Vooral de lichtval in de 
Noorderkerk fascineerde hem. Hij maakte dan ook 
vele studies en schilderijen van het interieur van 

deze kerk. Maar ook in de stad vond hij stof voor 
studies. Als hij in 1880 met zijn vrouw, Geertruida 
Bosboom-Toussaint in De Doelen logeert, schrijft 
zij aan een vriendin dat hij verrukt was van de 
steegjes en poortjes. En zij schrijft dat met name 
het stadhuis, de zeehaven, De Doelen en de kerken 
hem stof opleverden.   

Illustratie 1

J. Bosboom. Gezicht 

op de Hoofdtoren 

te Hoorn. Collectie 

Rijksprentenkabinet. 

23 x 18,9 cm
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Bosboom werd al op jeugdige leeftijd aangetrokken 
tot de Hoofdtoren. Op zestienjarige leeftijd mocht 
hij twee schilderijen leveren voor een tentoonstelling 
in Den Haag. Eén ervan kreeg als titel mee 'Gezigt 
op de Zeetoren te Hoorn'. Helaas is nog steeds niet 
bekend of het doek nog bestaat. Wel is een tekening 
bekend van 28 maart 1846. Deze bevindt zich in 
de collectie van het Westfries Museum en is te zien 
op de tentoonstelling 'La Hollande Pittoresque', 
die nog tot en met 12 november te zien is in het 
Westfries Museum. Jammer genoeg is deze tekening 
in slechte staat. Het papier is bruin geworden, 
gevlekt en gehavend. Toch blijft goed zichtbaar dat 
hij van de hand is van een man die het tekenen 
voortreffelijk beheerste (illustratie 2).
Bij toeval ontdekte ik onlangs dat het 
Rijksprentenkabinet ook een Bosboom in 
huis had met een tekening van de Hoofdtoren 
(illustratie 1). Het is een juweeltje. Het gaat om een 
tekening met pen, houtskool en 'brush' (borstel), 
zoals de toelichting meldt. Het is een typische 
Bosboomtekening. Er is geen sprake van een werk 
dat streeft naar een realistische weergave. 

De elementen die op de voorgrond zijn toegevoegd, 
en ook die op de achtergrond maken dat het een 
schilderachtige, romantische weergave wordt. Qua 
techniek is het het werk van een man die het métier 
perfect beheerst. De tekening is wel gesigneerd, 
maar niet gedateerd. Op grond van de gebruikte 

materialen en van de stijl veronderstel ik dat het 
wel eens een product zou kunnen zijn van het 
bezoek dat Bosboom aan Hoorn bracht in 1880.
Eén van de mensen die sterk is beïnvloed door 
Bosboom, is Johan C. Kerkmeijer (1875-1956). 
Ad Geerdink schrijft erover in zijn bijdrage aan dit 
nummer. In het boek 'Johan Christiaan Kerkmeijer. 
Een vastberaden blik op schoonheid' dat onlangs 
uitkwam, wordt op pagina 112, 113 ingegaan 
op de invloed die Bosboom had op Kerkmeijer2. 
Ook de laatste heeft zich laten inspireren door 
de Hoofdtoren. Een aquarel van zijn hand, 'De 
Hoofdtoren te Hoorn vanuit het oostzuidoosten' is 
te vinden in de collectie van het Westfries Archief. 
Kerkmeijer maakte het in 1951, op 76-jarige 
leeftijd. Zoals in de toelichting van het WFA staat, 
is het geheel 'wazig' weergegeven, als bij mist 
(illustratie 3).3

1 Zie Kwartaalblad Oud Hoorn 2011, nummer 3 
2 Rob de Knegt, 'Johan Christiaan Kerkmeijer / Een vastberaden blik 
op schoonheid'. Biografische Reeks Hoorn – deel 2, uitgegeven door de 
Kerkmeijer- de Regt Stichting, Hoorn 2012.
3  Collectie Westfries Archief, objectnummer 1c59. De collectie is te 
raadplegen via het internet.

Illustratie 2

 J. Bosboom. Tekening 

Hoofdtoren 1846. 

Colllectie Westfries 

Museum. 21,5 x 26,4 cm

Illustratie 3

J.C. Kerkmeijer. 

De Hoofdtoren te 

Hoorn vanuit het 

oostzuidoosten. 

39 x 29 cm
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HOOrn in 19e-eeuWse reisverslaGen,  aFl. 3
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Weinig te melden dit maal over 
veranderingen in het stadsbeeld. 

Dorpsstraat 143 Zwaag, 
Gemeentelijk monument
In de boerderij bevinden zich drie 
wooneenheden. De ruimte onder 
de kap van de woning aan de 
voorzijde is zodanig beperkt dat dat 
de verkoop belemmert. Voorgesteld 
wordt om door middel van een 
glazen aanbouw de woning met de 

schuur te verbinden, waardoor in 
het voorhuis op de begane grond een 
extra slaapruimte gerealiseerd kan 
worden. Een deel van de Commissie 
Monumenten en Welstand heeft zich 
ter plaatse georiënteerd. Zij achten 
een aanbouw aan het voorhuis niet 
wenselijk, omdat de monumentale 
gevel wordt aangetast en het 
oorspronkelijke karakter van de 
boerderij met losstaande bijgebouwen 
verloren gaat. Geadviseerd wordt om 
de mogelijkheid van een losstaand 
atelier te onderzoeken. 

Grote Oost 26, 
beeldbepalend pand 
De Commissie Monumenten
en Welstand stemde in met het 
realiseren van een hekwerk in de 
stijl van de architect van het pand, 
Bleijs, langs de stoep voor het pand. 
Het ontwerp van het hek is ook op 
een door Bleijs ontworpen hekwerk 
gebaseerd. Geadviseerd wordt de 
stoep iets boven straatniveau aan te 
leggen. De commissie wijst er op dat 
richtlijnen voor een stoepenbeleid 
wenselijk zijn. 

Kerkplein tussen 3 en 5a, 
beschermd stadsgezicht
Bij de gemeente is het verzoek 
ingediend om een terras aan te 
leggen ter plaatste van het ooit 
illegaal gesloopte pand aan het 
Kerkplein, tussen de nummers 3 en 
5a. De aanvrager wil een hekwerk 
plaatsen en een overkapping en 
vraagt vergunning voor tien jaar. 
De gemeente was bereid aan een 
tijdelijke vergunning mee te werken, 
maar voor maximaal vijf jaar. De 
aanvrager wil een vergunning voor 
minimaal tien jaar. De wet kent deze 
termijn niet zodat in dat geval een 
vergunning zonder termijn verleend 
zou moeten worden. In dat geval 
moet de Commissie Monumenten en 
Welstand adviseren. De commissie, 
vanuit de gedachte dat alles beter 
is dan de bouwval die nu het 
plein ontsiert, zou onder strikte 

voorwaarden inzake de kwaliteit mee 
willen werken aan het plan. Oud 
Hoorn vindt dit ongewenst. Hiermee 
wordt een illegale activiteit van jaren 
her alsnog beloond. Bovendien zou 
moeten worden gestreefd naar het 
zo snel mogelijk herstellen van de 
aangetaste straatwand. Het plan is 
vooralsnog aangehouden. 

Kerkstraat 10b - Kerkplein, 
Rijksmonument, beschermd 
stadsgezicht
Huis Verloren wil een overkapping 
maken voor een deel van de 
binnenplaats aan het Kerkplein. 
Als daarmee de partytenten die er nu 
staan verdwijnen is dat winst. Maar in  
de aan de Commissie Monumenten 
en Welstand voorgelegde plannen 
ontbreekt zowel de relatie met het 
zeventiende eeuwse hoofdvolume van 
het pand, als met de aanbouw die 
twee eeuwen later is gerealiseerd. In 
de commissie werd voorgesteld om 
een veranda te kiezen in een stijl die 
bij de aanbouw past, 19e eeuws, of 
een meer hedendaags ontwerp, slank 
en transparant. De aanbouw moet 
los staan van het hoofdgebouw. De 
vertegenwoordiger van Oud Hoorn 
in de commissie heeft eerst om een 
historische inventarisatie gevraagd op 
basis waarvan schetsplannen kunnen 
worden voorgelegd. Tevens moet 
worden bezien wat in het kader van 
het Bestemmingsplan Binnenstad 
mogelijk is. 

stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval

eGBert Ottens 
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Schuijtjeskade, Oostereiland, 
Rijksmonument 
Het binnenterrein kan niet 
worden aangemerkt als openbaar 
buitengebied. Was dat het geval 
geweest dan had op de binnenplaats 
wellicht een terras gerealiseerd 
kunnen worden. Er zijn echter ook 
vanuit milieuoogpunt bezwaren. 
De Commissie Monumenten 
en Welstand betreurt dat maar 
heeft onder voorwaarden geen 
overwegende bezwaren tegen de 
realisering van een terras aan de 
waterzijde. De architect stelt een 
houten terras van twee meter 'diep' 
voor, in het talud van het dijkje. De 
commissie was op hoofdlijnen met 
het plan akkoord.   
Het College van Burgemeester 
en Wethouders heeft, tegen het 
negatief advies van de Commissie 
Monumenten en Welstand en de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, ingestemd met het maken 
van brede ramen, twee dakpannen 
hoog, in de buitenste dakvlakken 
van het alkovengebouw en wil de 
bouwvergunning verlenen. Oud 
Hoorn heeft het college al eerder 
laten weten tegen deze aantasting van 
het monumentale dakvlak te zijn en 
zal bezwaar aantekenen.

Veliusbrug
De restauratie van de Veliusbrug 
leverde een aantal spectaculaire 
beelden van de bijzondere 

constructie van de brug. Jammer dat 
deze constructie  nu weer voor lange 
tijd aan het oog onttrokken is.
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Cadeau lidmaatsCHaP
Niet die eeuwige goede fles wijn. De volgende keer neemt u een origineel en langer houdbaar 
cadeau mee voor uw vrienden of goede kennissen: een cadeau-lidmaatschap van de Vereniging 
Oud Hoorn. U betaalt een speciale prijs en geeft zo het eerste jaar van het lidmaatschap cadeau. 
Daarna zorgt uw vriendin, vriend of kennis zelf voor de volgende jaren.
Normaal kost een lidmaatschap e 22,50 per jaar. Het cadeau-lidmaatschap kost slechts e 15,-. 
Dat bedrag betaalt u aan de vereniging en u ontvangt een welkomspakket en een aardige cadeaubon 
die u ten geschenke kunt geven.

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

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

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

34e jaargang

2012Oud HOOrn 3
Kwartaalblad

  In dIt nummer o.a.:

• de kunstenaar Johan ChrIstIaan kerkmeIJer  • turkIJe In hoorn • hoornse kermIs • monumentaal hekwerk aChterom  • de hoornse Joffers

34e jaargang

2012Oud HOOrn 2
Kwartaalblad

  In dIt nummer o.a.:
• een Illegale telefooncentrale • Hotel Het WItte Paard • HIstorIscH KleurgebruIK • een Halve eeuW gastarbeIders • de jongste onderduIKer
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'struiKelstenen' in HOOrn

Ter nagedachtenis en ter bezinning*

Peter taCK

Misschien bent u er al eens één tegengekomen, 
wandelend over straat, ergens in Nederland of 
elders in Europa: een vierkant messing plaatje, 
slechts tien bij tien centimeter, in de stoep 
voor een huis.  Met een paar woorden erop. 
Wanneer je dan vooroverbuigt, lees je een naam, 
een geboortedatum, iets over wegvoering en de 
schokkende mededeling: 'Vermoord in Sobibor'. 
Maar het kan ook zijn 'Auschwitz' of een van 
de andere concentratie- of vernietigingskampen 
uit de Tweede Wereldoorlog. Daar brachten de 
nazi's massaal Joden, Sinti en Roma, politieke 
gevangenen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en 
slachtoffers van medische experimenten om het 
leven. Dat kleine gedenkteken herinnert daaraan; 
sinds 18 juni dit jaar ook in Hoorn.

Stolpersteine
Al sinds 1994 plaatst de Duitse kunstenaar Gunter 
Demnig (1947) Stolpersteine voor huizen waaruit 
tijdens de oorlog mensen zijn weggevoerd om 
nooit meer terug te komen. Daarmee is hij in 
zijn woonplaats Keulen begonnen, eerst voor 
omgekomen zigeuners. Voor hen trok hij verfsporen 
over straat, van hun verblijfplaats naar het  station 
vanwaar ze waren gedeporteerd. Dat trok natuurlijk 
veel aandacht. Maar die verfstrepen waren 
ontsierend en op den duur niet blijvend. Toen 
kwam hij op het idee kleine maar toch opvallende 

merktekens tussen de straatstenen te leggen. 
Stolpersteine betekent letterlijk 'struikelstenen'. 
Ze zijn bedoeld om ons, voorbijgangers, figuurlijk 
te laten struikelen. Ze halen ons even uit ons 
gewone doen en we staan dan even stil bij wat 

ooit is gebeurd. En we beseffen ook dat misdaden 
tegen de menselijkheid weer kunnen gebeuren als 
we niet oppassen. Demnigs idee kreeg veel meer 
weerklank dan hij had gedacht. Op dit moment 
liggen al meer dan 32.000 van zijn gedenktekentjes 
in zo'n zevenhonderd steden en dorpen in tien 
Europese landen. In Nederland ligt een duizendtal 
en er komen nog steeds bij, dit jaar dus ook in 
Hoorn. De kosten voor vervaardigen, transport 
en plaatsen van de stenen, worden gedragen 
door sponsors die per steen e 120,- op tafel 
leggen. Net zoals elders kwam Demnig in Hoorn 
de steentjes persoonlijk leggen. De hulp van de 
gemeente in de voorbereiding en uitvoering mag 
daarbij niet onvermeld blijven. Zijn idee is in 
de loop der jaren voor hem een allesbeheersend 
levenswerk geworden. Bijvoorbeeld, op 18 juni 
was hij 's ochtends in Hoorn, maar hij moest 
diezelfde dag nog naar Kampen om ook daar 
steentjes te leggen. Op die manier was hij alleen al 
in de maand juni vierentwintig dagen onderweg in 
Duitsland, België en Nederland. Tussendoor geeft 
hij lezingen en neemt hij voor zijn project eervolle 
onderscheidingen in ontvangst. Dit alles is in detail 
op zijn website na te trekken. Hij moet zich als 
de spreekwoordelijke tovenaarsleerling voelen… 
Wanneer je hem daarover aanspreekt dan is hij heel 
bescheiden en haast verlegen. Hij lijkt niet meer te 
willen zijn dan een eenvoudig ambachtsman die 
met zijn werkbusje komt voorrijden, op de knieën 
gaat, een of meer steentjes plaatst. En dan verder 
gaat naar zijn volgende klus…

Joden in Hoorn
Over de lange geschiedenis van Joden in Hoorn, 
van de zestiende tot de twintigste eeuw, verscheen 
in 1970 een overzichtsartikel van Aaron Poolman 

Stolpersteine op negen 

plekken in Hoorn. 

© Ron Dol - 2012

Louis en Cato 

Agsteribbe-Soesan in 

gelukkiger tijden

©Ron Dol – 2012
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in West-Frieslands Oud en Nieuw.  Later hebben 
Henk Saaltink, Leo Hoogeveen en Harry van 
Lunteren in het Kwartaalblad de lotgevallen van 
Hoornse Joden meer in detail beschreven. Deze 
auteurs vullen elkaar aan, maar stemmen op 
onderdelen niet geheel overeen. Van Lunteren, zich 
baserend op het boek Ondergang van J. Presser, 
vermeldt dat er in februari 1942 nog vijfendertig 
'voljoden, elf halfjoden en vier kwartjoden' in 
Hoorn te vinden waren. Dit alles volgens de 
z.g. 'gemeentelijst' die het gemeentebestuur moest 
aanleveren. Dat gebeurde niet alleen in Hoorn, maar 
in het hele land, volgens de verordening van 10 
januari 1941 door Rijkscommissaris Seyss-Inquart. 
De boekhoudkundige precisie die we hier zien is 
veelzeggend. Mensen van vlees en bloed werden zo 
gereduceerd tot een soort voorwerpen. Het was de 
eerste stap op weg naar hun systematisch geplande 
einde.

Overigens heeft Van Lunteren zelf slechts elf 
huishoudens met bij elkaar zeventien personen 
weten te achterhalen die feitelijk zijn weggevoerd. 
Dat lagere aantal zou te verklaren zijn doordat 
op de gemeentelijst alle personen stonden die 
etnisch gezien maar enigszins als 'Joods' konden 
worden beschouwd. Maar daarvan was slechts 
een gering deel praktiserend lid van de Joodse 
religieuze gemeenschap, zoals Leiker in zijn 
oorlogsherinneringen aangeeft. Bovendien, Joodse 
partners in gemengde huwelijken vielen niet onder 
het vervolgingsbeleid van de bezetter. De verschillen 
in aantallen kunnen ook verklaard worden doordat 
sommige Joodse families misschien al uit Hoorn 
waren vertrokken voordat de deportaties begonnen. 
Of ze zijn uit beeld geraakt door onder te duiken. 
Saaltink vermeldt dat tussen juli 1940 en januari 
1943 bij verschillende gelegenheden zestien Joden 
zijn weggevoerd en vijf zich door onder te duiken 

aan deportatie wisten te onttrekken (zie ook de 
aantekening aan het eind van dit artikel).
In tegenstelling tot Saaltink stelt Van Lunteren dat 
alle nog in Hoorn door de bezetter aangetroffen 
Joodse inwoners niet verspreid, maar op één dag 
naar Amsterdam zijn weggevoerd. Dat was op 
20 april 1942, ironisch genoeg op de verjaardag 
van Hitler. Christien Kerkmeijer- de Regt schrijft 
daarover in haar oorlogsdagboek: 'Met de trein van 
12.18 zijn de Joden vertrokken naar Amsterdam. 
Dit geschrijf is bedoeld als een sober relaas van 
de gebeurtenissen, maar het valt mij moeilijk niet 
uit te varen over dergelijke methoden. Er stonden 
heel wat mensen aan het station en ze werden 
nagewuifd.'
Tenslotte, de in 1953 onthulde plaquette in 
de zijmuur van het toenmalige stadhuis, in de 
Nieuwsteeg, draagt de namen van zesenvijftig 
Hoornse ingezetenen die in de oorlog onder 
uiteenlopende omstandigheden om het leven zijn 
gekomen. Twaalf daarvan zijn Joodse slachtoffers 
(Bijhouwer en Tack). Bij de voorbereiding van 
de plaatsing van de Stolpersteine is daarvan in 
eerste instantie uitgegaan; naderhand zijn nog vier 
personen toegevoegd. Dat zijn drie mannen wier 
namen in de gemeentelijke basisadministratie zijn 
teruggevonden en dus ook als Hoorns ingezetene 
gelden, ook al zijn ze niet op de plaquette vermeld. 
En het gaat om een destijds nog ongeboren kind 
(zie hierna).
Concluderend: over precieze aantallen slachtoffers 
verschillen diverse bronnen, maar van de zestien 
gedenktekentjes die nu zijn geplaatst, staat vast dat 
ze betrekking hebben op traceerbare personen, uit 
Hoorn afkomstig en slachtoffer van vervolging.

Zestien steentjes geplaatst
Het regende pijpenstelen, op de vroege 
maandagochtend 18 juni, toen de eerste Stolperstein 
in de stoep werd gelegd, op het Keern. Flory Neter-
Polak wijdde daarbij kort enkele woorden aan 

Gunter Demnig, 

de geestelijk vader van 

de Stolpersteine

Gunter Demnig plaatst 

drie Stolpersteine op 

de Beatrixlaan

De drie Stolpersteine 

van dichtbij: voor Louis, 

Cato en hun baby 

Hans
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de man die vandaar was weggevoerd en droeg 
enkele regels voor van de Kaddish – een Joods 
rouwgebed. Kinderstadsdichter Lieke Koen las 
het eerste  vers voor van haar speciaal voor deze 
gelegenheid geschreven gedicht met negen verzen, 
één voor elk van de negen huizen waar die dag 
Stolpersteine zijn gelegd. En zo ging het verder tot 
aan het eind van de ochtend de zestien steentjes 
hun plaats hadden gekregen … en de zon weer was 
gaan schijnen. (Zie de plattegrond voor de ligging 
van de steentjes; zie de tabel voor de namen van 
de slachtoffers. Op de website van Oud Hoorn 
zijn nadere bijzonderheden over de slachtoffers 
te vinden). Van één gezin vertellen we hieronder 
iets meer. Van enkele slachtoffers kon nog familie 
worden opgespoord. Zij hebben de plaatsing van 
de steentjes bijgewoond en hun familie in woord 
of gebaar ook persoonlijk de laatste eer bewezen.

Nog geen zes maanden oud…
Eén van de zestien Stolpersteine is gewijd aan een 

baby. Dat is Hans, het zoontje van het echtpaar Louis 
Agsteribbe en Cato Agsteribbe-Soesan. Hij was 
winkelbediende in een manufacturenzaak, zij werkte 
op een kantoor en ze woonden in de Parklaan. Voor 
de oorlog heette die trouwens 'Beatrixlaan', maar 
straatnamen die betrekking hadden op in leven 
zijnde leden van het koninklijk huis mochten in de 
oorlog op last van de bezetter niet worden gebruikt. 
Daarom moest de Beatrixlaan 'Parklaan' worden. Zo 
werden ook het Julianapark en het Wilhelminapark 
respectievelijk 'IJsselmeerpark' en 'Sportpark', zoals 
Hoogeveen (1987) heeft beschreven. Na de oorlog 
zijn de oorspronkelijke namen weer in ere hersteld.
Cato en Louis zijn vanuit Hoorn op transport 
gezet naar de Pretoriusstraat in Amsterdam. De 
Transvaalbuurt in de hoofdstad diende in die tijd 
namelijk als een doorgangsghetto voor veel Joden 
die elders waren opgepakt, in afwachting van hun 
definitieve deportatie. Cato was toen al zwanger 
van hun zoontje Hans die op 27 december 1942 
in Amsterdam werd geboren. Het jonge gezin is 
daarna uit elkaar gerukt. Van Louis weten we alleen 
dat hij op 31 maart 1944 op een onbekende plaats 
in Polen, mogelijk in Auschwitz of op transport 
daarnaartoe, is omgekomen. Cato en Hans leefden 
toen al niet meer. Zij zijn uit Amsterdam eerst 
overgeplaatst naar het z.g. 'kinderkamp' in Vught. 
Hans' naam staat daar op het kindergedenkteken 
tussen de namen van bijna 1.300 Joodse kinderen 
die daar terecht kwamen. Vanuit Vught zijn 
Cato en Hans, via Westerbork, naar Sobibor 
getransporteerd en daar op dezelfde dag vergast, 
meteen na aankomst op 11 juni 1943. Cato was 
toen eenendertig, Hans nog geen zes maanden. In 

Burgemeester Onno 
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de tabel zien we dat stadgenote Frisia Nora Benima 
ook daar is vermoord, op dezelfde dag. Ook zij 
was pas eenendertig jaar oud; Hoogeveen (2005) 
wijdde aan haar een apart artikel.

Nooit meer?
De gedenksteen in de Nieuwsteeg herinnert ons 
sinds 1953 eraan wat oorlogsgeweld met mensen 
in het algemeen doet. De 'wenende gevelsteen' op 
de plaats van de voormalige Joodse synagoge op 
de Italiaanse Zeedijk wijst er sinds 1979 op wat 
er gebeurt wanneer mensen doelwit worden van 
nietsontziend racisme. En vanaf nu, 2012 getuigen 
zelfs de straatstenen hiervan. Wat is het gevolg 
als haat de ruimte krijgt, mede door volgzame 
autoriteiten en wegkijkende burgers? Hoorns 
burgemeester, Onno van Veldhuizen, verwoordde 
het zo: 'Struikelstenen zijn stenen van schaamte… 

naam geboren plaats woning in Hoorn beroep omgebracht oud plaats

Louis Agsteribbe   7 december 1912 Amsterdam Beatrixlaan 3 winkelbediende 31 maart 1944 31 jr ergens in Polen

Cato Agsteribbe-Soesan 16 augustus 1911 Amsterdam idem kantoormedewerkster 11 juni 1943 31 jr Sobibor

Hans Agsteribbe                  * 27 december 1942 Amsterdam idem n.v.t. idem 1/2 jr idem

Frisia Nora Benima 15 juli 1911 Amsterdam Gedempte Turfhaven 7b kantoormedewerkster 11 juni 1943 31 jr Sobibor

Ernst Eduard Levenbach     # 18 november 1899 Amsterdam Drieboomlaan 19 tuinman 2 januari 1944 44 jr Auschwitz

Heinrich Max Spittel           # 27 februari 1918 Berlijn idem onbekend 30 december 1943 25 jr idem

Max Löwinger                     #   6 mei 1919 Wenen Berkhouterweg 1 onbekend 7 december 1943 24 jr Auschwitz

David Polak   6 juni 1884 Hoorn Italiaanse Zeedijk 46 lompenhandelaar 30 april 1943 58 jr Sobibor

Vrouwtje Polak-Blindeman   5 augustus 1892 Amsterdam idem huisvrouw idem 50 jr idem

Hijman David Polak 29 december 1921 Hoorn idem onbekend 31 maart 1944 22 jr Auschwitz

Alexander Polak   2 april 1881 Hoorn Grote Oost 77 manufacturist 12 februari 1943 61 jr Auschwitz

Isaac Polak 27 augustus 1914 Hoorn Keern 81 grondwerker 23 juli 1943 28 jr Sobibor

David Gerrit Trompetter 22 augustus 1883 Hoorn Breed 10 koopman in wol en huid 4 juni 1943 59 jr Sobibor

Louisa Trompetter-Bremer 15 april 1881 Hoorn idem huisvrouw idem 62 jr idem

Sara Vleeschdrager-Jacobs 27 juli 1887 Amsterdam Grote Noord 77 huisvrouw 28 mei 1943 55 jr Sobibor

Leonardus Herman Yzak 
Vleeschdrager

21 augustus 1924 Hoorn idem banketbakker 2 juli 1943 18 jr Sobibor

Tabel 1   
Zestien joodse oorlogsslachtoffers waarvoor in Hoorn bij negen huizen een Stolperstein is geplaatst

* Bij deportatie in 1942 nog ongeboren kind en daarom niet vermeld op de plaquette in de Nieuwsteeg.

# Destijds niet voorkomend op de lijst van Hoornse oorlogsslachtoffers en daarom niet vermeld op de plaquette in de Nieuwsteeg.

   Voor meer bijzonderheden over deze mensen zie www.oudhoorn.nl/woII/oorlogsslachtoffers en www.joodsmonument.nl .

Lieke Koen leest een 

vers voor; Flory Neter-

Polak en Eddy Boom 

luisteren

maar ook een waarschuwing en een verplichting: 
ken het goede, vertel en bewaar het, geef het door 
en wees moedig wanneer gemarchandeer met 
mensenrechten de kop opsteekt'.

*Een project van Eddy Boom (Comité 40-45), Flory 
Neter-Polak en Wendy Laan



Onze mensen

Sluit je ogen en luister naar de wind.
Wacht met mij totdat je er je rust terug vindt.
Ik laat je op adem komen van de afgelopen dagen,
Want we weten niet hoe lang we deze last nog moeten dragen.

Sluit je ogen en luister naar de regen.
Laat de warme druppels je tranen mee vegen.
Gescheiden van onze geliefden en gezinnen
Moeten we de oorlog overwinnen.

Sluit je ogen en luister naar de zee.
Ontspan, want alleen dan neemt de zee je zorgen mee.
Er wordt van vele mensen het leven afgenomen.
We wachten in spanning wanneer ze voor ons zullen komen.

Sluit je ogen en luister naar de fluisterende stemmen.
Laat het je allerergste woede temmen.
Elke dag wordt ons verteld wat we moeten doen.
We worden behandeld als slaven zonder enkel fatsoen.

Sluit je ogen en luister naar de kreukende bladzijde uit je boek.
Ik gooi al je nare dromen weg en maak je verschrikkelijke herinneringen zoek.
We zien elke dag mensen komen en gaan.
Dat wij dat kunnen zijn daar valt niet bij stil te staan.

Sluit je ogen en luister naar de lege schelpen van het strand.
In moeilijke tijden help ik je en kiezen we samen de goede kant.
De dagen kruipen vele te traag voorbij.
Wachtend op het verzet want dat staat aan onze zij.

Sluit je ogen en luister naar de bomen.
De ritselende blaadjes laten je dapperheid terugkomen.
Ondanks angst, paniek, vervlogen dromen en wensen
Heerst er vechtlust onder onze sterke mensen.

Sluit je ogen en luister naar de zenuwachtige voeten.
De voeten van mensen die niet weten waar ze heen moeten.
Er is geen plek meer waar je veilig kan leven
En het is geen optie om de moed op te geven.

Sluit je ogen en luister naar mij.
We zijn verlost, we zijn weer vrij.
Helaas hebben vele mensen deze vrijheid niet meer meegemaakt.
Rust zacht, wat jullie toen is overkomen is wat ons nu nog steeds diep raakt.

Gedicht van negen verzen, geschreven door Lieke Koen, kinderstadsdichter van Hoorn.
Bij elk huis waar op 18 juni 2012 Stolpersteine zijn geplaatst, heeft Lieke steeds het volgende vers 
voorgelezen.
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Zie verder op internet:
- Het Stolpersteine project  www.stolpersteine.com 
- Digitaal Joods Monument  www.joodsmonument.nl 
- Hoorns Comité 1940-1945  www.comite4045.nl/stolp.htm
- Stolpersteine in Kampen  www.stolpersteine-kampen.nl
(voorbeeld van een andere gemeente)

De foto van het echtpaar Agsteribbe-Soesan is welwillend beschikbaar gesteld door mw. Astrid Koome te Alkmaar; de foto's van 
het leggen van de Stolpersteine zijn gemaakt door Eddy Neter te Schellinkhout.

Aantekeningen

1 Saaltink vermeldt dat de allereerste deportatie van 
Joden vanuit Hoorn al op 16 juli 1940 plaatsvond. Maar 
dat betrof geen Hoornse ingezetenen, maar uit Duitsland 
gevluchte Joden die door Nederland waren geïnterneerd. 
Vijf mannen en zeven vrouwen werden toen vanuit de 
Rijkswerkinrichting op het Oostereiland afgevoerd naar 
het kamp Westerbork. Op basis van later onderzoek 
concludeert Hoogeveen (1983) dat er naast deze twaalf 
nog zeventien andere Duitse en statenloze Joden voor 
korte tijd in de Rijkswerkinrichting ondergebracht zijn 
geweest.

2 Dat ook in Hoorn Joodse inwoners de Holocaust 
hebben overleefd, maakt Van Lunteren duidelijk door 
met naam en toenaam te wijzen op Joodse families en 
personen die na de oorlog (weer) in Hoorn hebben 
gewoond en dus op de een of andere manier in leven 
zijn gebleven.

Gevelsteen in nieuwbouw op de Italiaanse Zeedijk waar 

de synagoge stond, onthuld in 1979
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turKiJe in HOOrn

eGBert Ottens

Dit jaar herdenken Turkije en Nederland dat beide 
landen vierhonderd jaar geleden diplomatieke 
betrekkingen aangingen. In het vorige kwartaalblad 
werd iets over de geschiedenis daarvan verteld en 
werden foto's getoond van Senol Oçakli van de uit 

Turkije afkomstige inwoners van onze stad. Vanaf 
het midden van de jaren zestig vestigden de eerste 
Turken zich in Hoorn als 'gastarbeider'. Slechts 
weinigen zijn weergekeerd naar hun land. Velen 
hebben hun gezinnen laten overkomen en hebben 
hier kinderen en ook kleinkinderen gekregen. 

Sindsdien heeft zich ook een Turkse middenstand 
ontwikkeld. 
Op verschillende plaatsen in onze stad zijn 
aardige artefacten te vinden die verwijzen naar de 
eeuwenoude band met Turkije. 
In het Pietershof bevindt zich in de westgevel 
een ongewone kaarsennis. Deze tegelnis met 

gepolychromeerde tegels, is een kopie van een 
soortgelijke nis in het Topkapipaleis in Istanbul. 
De nis dateert vermoedelijk uit 1617, dus is 
slechts enkele jaren jonger dan de diplomatieke 
overeenkomst, in die tijd een capitulatie genoemd. 
Hoornse schepen voeren al voor de relatie werd 
geëffectueerd op de Levant. Wellicht dat de schenker 
van de nis een voorbeeld tijdens één van zijn reizen 
naar Constantinopel heeft gezien. Het Pietershof 
bezit ook nog een tegelpaneel met tulpenmotief 
waaruit Osmaanse invloeden spreken.   
Niet ver van het Pietershof, aan het Breed, bevindt 
zich het schitterende pand van architect Bleijs 'In de 
gekroonde Jaagschuit'. Hier was ooit koffiehandel, 
koffiebranderij en sigarenmakerij Kaag gevestigd. 
Een gevelsteen toont een trekschuit die door 
een paard getrokken wordt. De trekschuiten naar 
Amsterdam en Alkmaar kwamen vroeger even 
verderop bij de helaas verdwenen Westerpoort aan. 
Nu moeten we letten op het uithangschild hoog 
aan de gevel. Daarin bevinden zich de Turkse halve 

Foto links:

Osmaanse kaarsennis 

Pietershof

Foto rechts:

Tegeltableau met 

tulpenmotief Pietershof

Turks uithangbord, 

firma Kaag
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turKiJe in HOOrn

maan en ster op een rood veld. Kaag was de eerste 
Hollandse firma die koffie, thee en tabak vanuit 
Turkije in Nederland invoerde. Op het pand dat 
hier stond voor het huidige woon- en winkelpand 
door Bleijs werd gebouwd, was in 1793 een 
reclamebord, een metalen plaat met een Turkse 
vlag, aangebracht. Ooit deden de Turken Kaag 

een gouden koffieset cadeau vanwege de hartelijke 
handelsbetrekkingen. Het helaas verdwenen Turks 
Museum bezat enkele posters van de koffiebranderij 
die de naam 'De oude Turk', droeg. 
Op enkele plaatsen in de stad bevinden zich 
gevelstenen met tulpen. Op de plaats waar Bleijs 
zijn H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk mocht 

bouwen, stond voor die tijd een woonhuis met in 
de gevel een steen met drie tulpen. 'De drie tulpen' 
was ook de naam voor de katholieke schuilkerk die 
haar ingang aan het Achterom had. Het schijnt dat 
het woonhuis aan het Grote Noord in de tijd van de 
tulpomanie, in de jaren dertig van de zeventiende 
eeuw, voor drie tulpenbollen is verkocht. De tulp is 

afkomstig uit Turkije. De Leidse botanicus Clusius 
kreeg aan het eind van de zestiende eeuw via een 
Vlaams diplomaat de eerste Turkse tulpenbollen, 
die hij in de Leidse Hortus Botanicus plantte. Na de 
bouw van de kerk aan het Grote Noord verdween 
de steen naar het Westfries Museum, waar ze nog 
in de tuin te zien is. Aan het Achterom is, na de 
restauratie van de kerk in de jaren negentig van de 
vorige eeuw, een replica ingemetseld. Ook elders 
in de stad zijn gevelstenen met een tulp als thema, 
zoals in het pand Kleine Oost 38, schuin tegenover 
de Oosterpoort.
Daar waar het Grote Oost het Kleine Oost raakt, 
stond tot 1818 een werkelijk schitterende poort: 
de oude Oosterpoort. In 1818 werd ze gesloopt. 
Het onderhoud was te duur. Bovendien had de 
poort haar functie in de verdediging van de stad 
met de bouw van de nieuwe poort verloren. Velius 

Door Turken aan firma 

Kaag geschonken 

gouden koffieset

Gevelsteen De drie tulpen, de authentieke en de replica Gevelsteen Grote Oost 38

Reclameposter De oude Turk, firma Kaag
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meldt in zijn Kroniek dat de bouw in 1511 werd 
begonnen. Dit juweel van gotische bouwkunst was 
voorzien van vier torens met uivormige helmdaken. 
De op de oriëntaalse bouwkunst geïnspireerde 
vorm van de torens is in eerdere eeuwen door de 
kruisvaarders naar Europa meegenomen en zo ook 
in Hoorn beland. Maar gelukkig hebben we in het 
Westfries Museum de 'foto's nog', zoals deze mooie 
van Cornelis Pronk.

Het Westfries Museum bezit ook enkele van de 
fraaiste tulpentegels in ons land. 
Deze zeldzame dubbele hardstenen tulpentegels 
uit de zeventiende eeuw werden bij de renovatie 
van een huis in de jaren zestig van de vorige 
eeuw, in de kelder gevonden. De techniek voor 
de vervaardiging van deze tegels is afkomstig uit 
Iznik in Turkije en via Italië en Spanje in ons 

land beland. De tulpen zijn telkens over twee 
tegels afgebeeld, waarschijnlijk naar voorbeeld van 
een zeventiende-eeuws tulpenboek. Niet alleen 
het Westfries Museum bezit een aantal, andere 
tegels gingen naar het Tegelmuseum in Otterloo, 
het Frans Halsmuseum in Haarlem en Museum 
Boymans van Beuningen in Rotterdam.
In de collectie van het museum bevindt zich ook 

een curieuze prent. Deze laat op bijna cartooneske 
wijze zien hoe Turkse militairen door Franse 
collega's worden gedrild en de kunst van het 
exerceren wordt bijgebracht. 
Verder een schilderij van Jan Abrahamsz. van 
Beerstraten (1622-1666), ook van het Westfries 
Museum. Van Beerstraten werd bekend als schilder 
van landschappen, zeeslagen en havengezichten. 
We weten niet of hij ooit in het buitenland is 
geweest. Hij heeft veel in Nederland rondgereisd 
en schijnt ook in Hoorn te zijn geweest. Vermoed 
wordt dat hij Zwitserland en Noorwegen heeft 
bezocht. Hoewel hij waarschijnlijk nooit in Italië 
is geweest, is hij voornamelijk beroemd vanwege 
zijn Italiaanse stads- en havengezichten. Op dit 
schilderij staat een geromantiseerde Levantijnse 
haven, met op de achtergrond een kathedraal, 
wellicht die van Lyon. Op de voorgrond een Turkse 
koopman, met tulband (zie pagina 139). 
Het Rijksmuseum bezit een al even curieus schilderij 
van Van Beerstraten, de Slag van de gezamenlijke 
vloten van Venetië en Holland tegen de Turken bij 
Phocaea, het huidige Foça, dat iets ten noorden 
van Izmir ligt. Waarschijnlijk namen de Hollanders 
niet zelf aan de slag deel, maar verhuurden zij hun 
schepen aan de Venetianen. Er wordt gezegd dat dit 
schilderij van zijn zoon, Abraham van Beerstraten 

Tekening van Cornelis 

Pronk, 1727, Oude 

Oosterpoort, Westfries 

Museum

Unieke tulpentegels, 

Westfries Museum

Opleiding Turkse militairen door Franse leger, 

Westfries Museum
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is. Maar deskundigen nemen aan dat toch vader Jan 
van Beerstraten het geschilderd heeft.  
Ook het schoorsteenstuk, afkomstig uit het 
kantoorpand van de VOC, Muntstraat 4, is 
interessant. Op het schilderij van Jan de Baen uit 
1682, zitten de bewindhebbers, de directeuren, 
achter een tafel met daarop een kleed, vermoedelijk 
afkomstig uit de Levant. Na sluiting van de 
'capitulatie' met de sultan bloeide de al levendige 
handel met de Levant verder op. Op een gegeven 
moment onderhielden jaarlijks zeventig Hoornse 
schepen de handel met de oostkant van de 
Middellandse Zee. De directie van de Levantse 
handel vergaderde in de Hoofdtoren.  
Als toegift een gevelsteen waarin verleden en 

heden van onze beide landen samen komen. Deze 
steen is in 2006 geplaatst in de gevel van het pand 
Binnenluiendijk 5 en symboliseert met de tulpen de 
Turkse afkomst van de eigenaar van het pand. Zijn 
naam staat op de spiegel van de zeventiende eeuwse 
koopvaarder. De zee en het schip staan symbool 
voor de achtergrond van de Hollandse echtgenote 
èn voor de Hoornse maritieme geschiedenis. 

 

Jan Abrahamsz. Van Beerstraten

De slag bij Phocaea van de Venetianen en de Hollanders 

tegen de Turken; een Beerstraten, vader of zoon?

Jan de Baen, De 

bewindhebbers van 

de Kamer van Hoorn 

van de VOC, 1682. 

Schoorsteenstuk 

afkomstig uit VOC-pand 

Muntstraat 4, linksachter, 

staand: Nicolaas 

Carbasius

Recent, 2006, 

geplaatste gevelsteen 

Binnenluiendijk 5
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P.C. meiJers*

Na een lange afwezigheid is de monumentale 
afscheiding langs het voormalige schoolplein van 
de Sint Jozefschool aan het Achterom herplaatst. 
Het smeedijzeren hekwerk is gerestaureerd en 
aangepast aan het huidige gebruik van het plein als 
parkeerplaats.

Historie
In 1922 werd de Katholieke Lagere School voor 
jongens gebouwd, de St. Jozefschool. De opdracht 
voor de bouw van de school kwam van het r.-k. 
Parochiaal Kerkbestuur van de H.H. Cyriacus en 
Franciscus te Hoorn. Het ontwerp was van de 
Zaanse architect S.B. van Sante in een door het 
Rationalisme, art déco en de Amsterdamse School 
beïnvloede bouwtrant. Aan het interieur werd 
veel aandacht geschonken met fijne detailleringen 
en kleurige tegelafwerkingen in de gangen en 
trappenhuizen. In de lambriseringen werden 
meerkleurige tegeltableaus opgenomen met 
Hoornse stadsgezichten en vergelijkingen tussen 
beroepen in de oudheid en begin twintigste eeuw. 
Deze tableaus zijn voor Hoornse begrippen uniek.
Aan het Achterom werd een schoolplein gerealiseerd. 
Ten behoeve van dit plein moesten twee woningen 
gesloopt worden waardoor een gat in de gevelrij 
ontstond. Het schoolplein werd begrensd door 
een zorgvuldig vormgegeven hekwerk. Een smalle 
poort gaf toegang tot het plein. In het bouwkundige 
bestek was een post van f600,- opgenomen voor 
'een gesmeed ijzeren hek'.

Vormgeving en opbouw
Het smeedijzeren hek langs het Achterom staat op 
een gemetselde plint en is opgebouwd uit vierkante 
spijlen en horizontale stripstalen. Het hekwerk is 
verdeeld in segmenten van ca. 2 meter breed tussen 
hoofdbalusters die een schoorstang naar achteren 
hebben. De balusters zijn voorzien van sierlijk 
vormgegeven bekroningen. De heksegmenten 
bestaan verder uit dikke spijlen met omgezette 
punten die door middel van schoren aan elkaar zijn 
verbonden. Hiertussen zijn weer kortere spijltjes 
aangebracht met puntbeëindigingen. 
Aan weerszijden van de toegangspoort staan twee 
sierlijke balusters om de entree te benadrukken. 
Deze poortbalusters zijn in hoekige Art-Déco stijl 
vormgegeven en steken boven het hekwerk uit. De 
toegang is met twee draaihekjes afsluitbaar. 
Als een bouwpakket zijn de verschillende 
onderdelen aan elkaar verbonden met klinknagels. 

restauratie mOnumentaal HeKWerK  aCHterOm 19

Gerestaureerd hekwerk 

aan het Achterom

Schoolplein met hekwerk anno 1968

Detail gerestaureerde 

middenbaluster
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Aantasting en verval
In 1986 wordt een deel van het hekwerk verwijderd 
om toegang te bieden aan een stalen galerij en 
trappenhuis voor de woningen in het voormalige 
r.-k. Wees- en Oudeliedenhuis 'St. Jozef'. Een ander 
deel van het hek verdwijnt in de loop der tijd door 
het gebruik van het schoolplein als parkeerplaats. 
Aanrijdingen door auto's en vrachtwagens en 
achterstallig onderhoud zorgen ervoor dat het 
hekwerk er erbarmelijk bijstaat. Steeds meer 
onderdelen van het hek raken beschadigd en 
verdwijnen.

Restauratie
Als het schoolplein in 2010 herbestraat wordt, 
dringt bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn aan 
op restauratie van het hekwerk. Vermindering van 
het aantal parkeerplaatsen is niet bespreekbaar, 
maar herstel van het hek blijkt mogelijk als de 
toegang maar ruim genoeg blijft. Om nieuwe 
beschadigingen te voorkomen is de inrijpoort 
daarom aan één zijde verbreed. Het hekwerk is aan 
beide zijden naar binnen omgezet, zodat het geheel 

stabieler is geworden. Door deze aanpassingen is 
een duidelijke entree ontstaan die geschikt is voor 
het huidige gebruik.
De gemetselde plint is geheel vernieuwd en 
aangepast aan de nieuwe situatie. De bestaande 
onderdelen van het hekwerk zijn ambachtelijk 
gerestaureerd en ontbrekende onderdelen aangevuld 
naar het bestaande model. De linker poortbaluster 
is opnieuw samengesteld. De omgezette hekken 
hebben nieuw ontworpen eindbalusters gekregen 
met gesmede bekroningen. Het hekwerk is geheel 
thermisch verzinkt voordat het geschilderd is. 
Achter de hekwerken is een smalle groenstrook 
gerealiseerd. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de sociale 
werkvoorziening Op/maat onder begeleiding van 
het Ingenieursbureau en Bureau Monumentenzorg 
van de gemeente Hoorn.
Door de restauratie van het hekwerk staat dit 
ambachtelijk stukje historie er weer 'knap' bij.

* Pieter Meijers is werkzaam bij het Bureau Erfgoed van 
de gemeente Hoorn

restauratie mOnumentaal HeKWerK  aCHterOm 19
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Nieuw ontworpen eindbaluster Gerestaureerde poortbaluster Nieuw omgezet hekwerk
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Het dOCumentatieCentrum van Oud  HOOrn

CHrist stOFFelen

Wanneer je van een nieuwe uitgave een recensie-
exemplaar aanvraagt, dan moet je dat boek na 
ontvangst natuurlijk ook bespreken. Met veel 
plezier doe ik dat hier met de uitgave Een toekomst 
voor verleden. 70 open huizen van Vereniging Hendrick 
de Keyser, dat wij eind juni jl. mochten ontvangen 
van Uitgeverij de Kunst in Wezep. Auteur Lidwien 
van Grieken beschrijft in dit boek 70 huizen uit 
het bezit van vereniging HdK, die op een of andere 
wijze voor publiek toegankelijk zijn. Het moet 
gezegd dat het begrip huis hier wel erg ruim wordt 
gebruikt, want ook nooit als huis bedoelde en/of 
gebruikte panden komen hierin voor. Het woord 
pand past hier m.i. beter. Voor een bezoek aan 
deze panden hoeft men niet lid te zijn van HdK. 
Bij elk in het boek besproken pand staat duidelijk 
met de nodige contactgegevens vermeld, hoe en 
wanneer men het kan bezoeken. Dit kan eenvoudig 
op vaste tijden zijn, ingeval het bijvoorbeeld een 
museum of restaurant betreft. Voor andere panden 
is een afspraak vooraf vereist en kan het bezoek 
slechts plaatsvinden d.m.v. een rondleiding. Wat 
Hoorn betreft worden er vier panden en een hofje 
besproken. Dat zijn de Hoofdtoren, Italiaanse 
Zeedijk 106 (Speelgoedmuseum 'De Kijkdoos'), 
het St. Jans Gasthuis, De Waag en het Claes 
Stapelshofje. Het laatste is één van de twee hofjes 
in het boek. Hierbij slaat het 'open zijn' alleen op de 
binnenhof, niet op één of meer huisjes. Bij elk pand 
geeft de korte en bondige tekst een aardig beeld 
van zowel het exterieur als het interieur. De tekst 
wordt hierbij ondersteund met zeer fraaie foto-
illustraties, waaronder vaak ook een of meerdere 
detailopnames. Erg leuk vind ik dat bij elk pand de 
bespreking begint met – onder vermelding van het 
betreffende jaar – een fragment uit de geschiedenis 
van het pand. Met deze uitgave, waarin HdK een 
aardige doorsnede van haar panden presenteert, 
prikkelt zij de nieuwsgierigheid van de lezer en 
nodigt die uit voor een bezoek. 
Verder is onze boekenverzameling ook deze keer 
weer – vooral dankzij een flink aantal schenkingen 
– uitgebreid. Namens de vereniging wil ik alle 
gulle gevers daarvoor hartelijk bedanken. De 
bestuursleden van Oud Hoorn waren op 20 april 
jl. een dagje uit naar Broek in Waterland en Edam. 
De ontvangende zusterverenigingen deden ons een 
drietal fraaie boeken cadeau ter verrijking van het 
documentatiecentrum. 
Frank Wiggers schonk ons enkele boeken, waar-
onder de jubileumuitgave 60 jaar HRTC sinds 15 

oktober 1949. De Hoornse Ren- en Tour Club bestond 
in 2009 dus zestig jaar. In dit boek beschrijft een 
zestal schrijvers vele gedenkwaardige momenten en 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van de club. Het 
met veel fotomateriaal geïllustreerde boekwerk is 
zeker ook een eerbetoon aan de talrijke vrijwilligers 
die de club gedurende zestig jaar springlevend 
hebben gehouden. 
Van Hans Rijswijk kregen we een exemplaar van 
Lectori salutem. Deze speciale uitgave verscheen in 
2011 ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van 
Stichting 'Predik het Woord' te Hoorn. Behalve de 
bij zo'n jubileumuitgave gebruikelijke terugblikken 
bevat dit fraai uitgevoerde boekwerkje ook een 
zeer informatief hoofdstuk 'Kleine grepen uit de 
kerkgeschiedenis van Hoorn'. 
De heer en mevrouw Karssies uit Hoorn schonken 
ons het prachtige boek Vensters. Het betreft 
hier de tweede druk (1977) van het in 1971 
verschenen standaardwerk over de vele soorten 
vensters, geschreven en samengesteld door H. 
Janse, hoofdarchitect bij de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg. Naast de tekst bevat het boek 
vele verhelderende tekeningen door A.W. Bakker 
en H. Janse. Het tweede deel van het boek bestaat 

uit een sectie met 201 zwart-wit foto's van o.a. 
Nederlandse gebouwen, kerken, poorten, kastelen 
en woonhuizen van de hand van Jac. B. Rieder e.a. 
Van de heer Hans Lensink uit Hoorn kregen wij 
een exemplaar van de facsimile uitgave Een reis 
door Nederland in 1877. Dit is de vertaling van 
Through Holland, het in 1878 verschenen reisverslag 
dat Charles W. Wood schreef n.a.v. zijn reis door 
ons land. Van dit fraai geïllustreerde boek zal ik 
dankbaar gebruik maken voor de vierde aflevering 
van de serie Hoorn in 19e-eeuwse reisverslagen. U 
leest dat in ons kwartaalblad van december dit jaar. 
Van de heer P. van Diepen uit Breda ontvingen wij 
een envelop met interessant materiaal, waaronder 

Console, 

St. Jans Gasthuis
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enkele jaarverslagen uit de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw. 
De heer S. Klijn uit Hoorn schonk ons twee 
zeer grote boekwerken, te weten de ingebonden 
exemplaren van het Dagblad voor West-Friesland, 
1e en 2e kwartaal 1972. 
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van 
de lokaalspoorweg Medemblik-Hoorn werd op 
zaterdag 12 mei jl. de jubileumpublicatie 125 
Jaar Lokaalspoorweg gepresenteerd. Deze brochure, 
40 pagina's boordevol historische gegevens en 
illustraties, is een uitgave van de Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik. Oud Hoorn ontving een 
presentexemplaar. 
Tenslotte noem ik nog twee in deze periode 
aangeschafte boeken.
Zoals u ongetwijfeld weet, was van half april t/m juni 
dit jaar in het Westfries Museum de tentoonstelling 
'De zaak Coen' te zien en te horen. Eén van de 
getuigen à charge, die via een tv-scherm zijn 
verklaring aflegde, was historicus Ewald Vanvugt. 
Zijn harde oordeel over Coen zal geen verrassing 
zijn geweest voor ieder die zijn werk Zwartboek 
van Nederland overzee (2002) heeft gelezen, of de 
vernieuwde versie daarvan uit 2011. Het is dit 
laatste werk, getiteld Nieuw zwartboek van Nederland 
overzee. Wat iedere Nederlander moet weten, dat ik 
voor onze verzameling heb aangekocht. Vanvugt 
beschrijft heel veel negatieve aspecten van de 
handelswijzen van Nederlanders overzee, vanaf de 
kruistocht van 1209 tot aan het recente verleden. 
Het beeld dat hij schetst is erg eenzijdig. Dat het 

Nederlands koloniaal handelen soms ook voor de 
lokale bevolking positieve kanten had, komt zo goed 
als niet aan de orde.
De Franse cultuurhistoricus Henry Havard maakte 
in 1873 een zeiltocht over de Zuiderzee en bezocht 
talrijke plaatsen op zijn route. In 1874 verscheen 
zijn boek La Hollande pittoresque. Voyage aux villes 
mortes du Zuiderzée, over zijn bevindingen tijdens 
deze tocht. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
IJsselmeervereniging schreef Lex Wapenaar een 
mooie vertaling van dat reisverslag, getiteld Pittoreske 
reis langs de dode steden van de Zuiderzee. Dat boek 
heb ik in onze verzameling opgenomen. Elders in 
dit blad treft u delen van Havards verhaal aan in 
aflevering drie van de serie Hoorn in 19e-eeuwse 
reisverslagen. Overigens brengt het Westfries 
Museum van 14 juli tot en met 11 november dit 
jaar de 'dode stadjes langs de Zuiderzee' tot leven 
in de expositie La Hollande Pittoresque. Met een 
prachtig expositiedrieluik geeft het WFM een blik 
op de 19e eeuw, gezien en verbeeld door Henry 
Havard en enkele van zijn tijdgenoten, onder wie 
Johan Christiaan Kerkmeijer. 
Dit was weer het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Station Hoorn met rechts 

de stoomlocomotieven-

loods in 1910

Verkoping van een slavin 

in Paramaribo. 

Uit: J.P. Benoit, Reis door 

Suriname, 1839
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Boek Baanstraat
Op 23 september 2012 wordt een boek over de 
Baanstraat uitgegeven. In dit boek staat een stukje 
geschiedenis van een van de eerste industriegebieden 
van Hoorn. De Baanstraat was een touwslagerij voor 
scheepstouwen. Later hebben er zich verschillende 
andere bedrijven gevestigd, zoals een smederij, een 
steenhouwerij, een smeerstation, een winkeltje en 
een houtverwerkingsbedrijf. Maar er werd en wordt 
vooral gewoond in de straat. 
Rond de jaren 1970 was de Baanstraat een vervallen 
straatje en nu in 2012 zijn alle huizen in meer of 
mindere mate opgeknapt. Het boek is ontstaan 
na de expositie in 2007 ter gelegenheid van de 
viering van 650 jaar stadsrechten van de stad 
Hoorn. Een maand lang kon men foto's zien en 
verhalen lezen van oude en huidige bewoners. Het 
boek schetst de belevenissen en het dagelijks leven 
van een klein straatje in het centrum van Hoorn. 
Een uniek tijdsbeeld, veel verhalen en foto's. Het 
boek ligt eind september ter inzage bij Vereniging 
OudHoorn. Belangstellenden kunnen het boek 
bestellen bij Ineke Tap, bjm.tap@quicknet.nl. Of 
stuur een briefje naar galerie Zwijsen, Mosterdsteeg 
8 1621 HR Hoorn.

Het boek A4 formaat, 140 blz., kost e 30,-. 
Belangstellenden worden op een lijst gezet. Steeds 
bij voldoende aanvraag wordt het boek bijgedrukt.

Bericht uit Stockholm

Hallo.
Ik stuur u hierbij een foto van een erg oude etsning,
gevonden in een buitenlands arkiv, en voorstellent 
(Hoorn) afgetekent vanuit zee, ik denk 15-1600 tal 
(mischien eerder). Ik ben zelf geboren op de oude 
doelenkade maar woon nu in Zweeden sinds jaren 
50. Mischien licht deze ook in jullie arkief, maar ik 
kon het niet laten den te sturen.

Neem mij niet kwalijk voor mijn schrijffouten !
Groeten uit een regenachtig Stockholm
Johannes. h. van der Veen

Toelichting:
De ets is een zwart-wit versie van een kleurenprent 
van Hoorn, naar een ontwerp van de Italiaanse 
schrijver Lodovico Guicciardini, 1600-1650. De 
gekleurde prent is in het boek over het Oostereiland 
opgenomen.

Bericht uit de Verenigde Staten

Lies Langereis
In het vorige nummer van ons kwartaalblad vroeg 
Peter Tack in zijn artikel 'De jongste onderduiker 
van Hoorn', nadere informatie over een van de 
verzetshelden, te weten: Lies Langereis. Emmy 
Sweda-Casius uit Lombard, Il, USA schreef een 
briefje. Zij kent een Lies Langereis, geboren in 1934 
of 1935. Zij kan de verzetsvrouw dus niet zijn. Ze 
is een vriendin van Emmy Sweda en woonde aan 
de J.P. Coenstraat en later aan het Grote Oost. Nu 
woont zij in Portugal. We kregen haar adres en 
Peter Tack gaat er zeker achter aan. Misschien is ze 
een familielid van de door Peter Tack gezochte Lies 
Langereis. 
.  

lezers sCHriJven

Smederij Baanstraat



145

'Stadsdijk' is hoog genoeg
Als lid van Oud Hoorn ga ik van de veronderstelling 
uit dat het bestuur zich door een dergelijke kop 
op de stadspagina van het Dagblad voor West-
Friesland (vrijdag 22 juni 2012) niet in slaap laat 
sussen. 
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
is van mening dat tussen de Oosterpoort en 
het Visserseiland geen dijkverzwaring behoeft te 
worden uitgevoerd. Gelukkig maar, want dat zou 
nog veel gedoe opleveren. Dit gedeelte van de 
Omringdijk bestaat immers uit het Grote Oost 
en het West. Het havenkwartier is gebouwd op 
buitendijks land. Op het dijkvak Broekerhaven – 
Hoorn zien we wat de dijkverzwaring in de praktijk 
heeft opgeleverd. Zware mishandeling van dit 
dijkvak, onderdeel van het provinciaal monument, 
vernietiging van minstens twee historische 
monumenten – onderdelen van de dijk – de Spuiter 
bij Venhuizen en de uitlaat van de Grote Molen bij 
Schellinkhout.
Alleen bij de schouwburg Het Park is de dijkhoogte 
goed. Hoe is het mogelijk? Ik heb nog nimmer 
geconstateerd dat ik bij nadering van de schouwburg 
uit de richting De Hulk een 'kluchie' op ging. De 
dijk tussen Hoorn en Schardam ligt op klei. Deze 

heeft een stevige ondergrond en zichtbaar een 
breed profiel. De 'baggermaffia' is begonnen om 
het bestuur van het hoogheemraadschap klaar te 
stomen voor een offensief om West-Friesland te 
vrijwaren voor de gevolgen van een tsunami vanuit 
het Markermeer.  Als nuchtere West-Fries mis ik dat 
voorstellingsvermogen. Ik heb het geluk om óp de 
Omringdijk te wonen, t.w. de Westerdijk. Onlangs 
op een donderdagmiddag joeg een zeer stevige 
zuidwester het water uit de richting Schardam 
onze kant op. Zeer bescheiden rollertjes, bekroond 
met wat schuim, die doodliepen op de Noordse 
stenen, aan de voet van de dijk. Net Madurodam. 
De weinige wandelaars die de storm trotseerden 
hielden droge voeten.
In de bibliotheek van Rijkswaterstaat (locatie 
Utrecht) bevindt zich een zeer leesbaar en 
informatief boekwerkje: Oude Zuiderzeedijken 
hebben een goede staat van dienst.
Oud Hoorn, maar ook gemeentebestuur van 
Hoorn: let op uw saeck. En we weten inmiddels 
dat in het nieuw gebouwde hoofdkantoor van het 
hoogheemraadschap in Heerhugowaard transparant 
bestuur een onbekend begrip is.

Volkert J. Nobel

lezinGen

Maandag 24 september. Dr. René Willemsen: 
De aandelen van de VOC.

Het aandeel VOC was het eerste grote aandeel in 
de wereld. Uit cijfers van Dr. René Willemsen zie 
je dat in 1602 voor 6.44 miljoen gulden werd 
ingeschreven op de eerste aandelenemissie in de 
wereld. Enorme winsten dreven handelaren tot 
grote investeringen.

Dinsdag 20 november. Hans Luiten: 
De handelsbetrekkingen met Turkije.

Dit jaar wordt aandacht geschonken aan 400 jaar 
handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. 
In Amsterdam verenigden handelaren zich in 1625 
tot de Directie van de Levantse handel. Naast 
Rotterdam en Middelburg had ook Hoorn een 

vestiging. Volgens P.J. Blok in zijn Geschiedenis van 
het Nederlandsche volk voeren er in 1627 vijftig 
tot zeventig schepen uit Hoorn door de Straat van 
Gibraltar, alhoewel hier wel schepen bij kunnen 
zijn die in hetzelfde jaar meerdere keren deze route 
hebben afgelegd.

De lezingen zullen plaatsvinden in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De 
toegang bedraagt e 4,00, leden hebben e 1,50 
reductie.
Kaarten kunnen worden afgehaald in ons 
verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur. Telefonisch reserveren kan onder 
nummer 0229-273570. Voor meer informatie zie 
onze website: www.oudhoorn.nl
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eGBert Ottens

Vereniging Oud Hoorn 95 jaar
Het is dit jaar 95 jaar geleden dat Vereniging Oud 
Hoorn werd opgericht. In het Voorwoord heb ik 
daar al aandacht aan besteed. Op vrijdagmiddag 
16 november 2012 wordt, met de presentatie van 
Hij komt van Hoorn, bij dit jubileum stilgestaan. 
Prof. Marita Mathijsen-Verkooijen, emeritus 
hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd 
in de letterkunde van de negentiende eeuw, zal 
na een inleiding het boek overhandigen aan 
burgemeester Onno van Veldhuizen en schrijver 
Jos Leenders.  

Bijeenkomst nieuwe leden
Dinsdagavond 16 oktober 2012, om 19.30 
uur, vindt de tweede bijeenkomst voor nieuwe 
leden in het Pakhuis plaats. Het bestuur zal 
een toelichting geven op de activiteiten van de 
vereniging en reageren op vragen. Nieuwe leden 
vanaf september 2011, zijn van harte welkom. 
Wie de eerste bijeenkomst niet kon bijwonen, kan 
op deze avond aansluiten. De avond staat onder 
leiding van vice-voorzitter Coen Droog. De eerste 
bijeenkomst in oktober 2011 was een succes. 

Najaarsledenvergadering
De najaarsledenvergadering vindt plaats 
op zaterdagochtend 27 oktober 2012 in de 
Oosterkerk. Tijdens de vergadering wordt de 
jaarlijkse monumentenprijs van Vereniging Oud 
Hoorn uitgereikt. Jeroen Daamen zal na de pauze 
een inleiding verzorgen over de betekenis van de 
in Hoorn geboren architect Bleijs, die honderd jaar 
geleden overleed. Coen Droog zal deze vergadering 
voorzitten. Na afloop van de vergadering vindt 
voor belangstellenden een Bleijswandeling in 
Hoorn plaats.  

Tentoonstelling Kerkmeijer en de 
Bouwplancommissie
Vanaf juli 2012 tot eind van dit jaar is in het 
verenigingsgebouw de tentoonstelling Kerkmeijer 
en de Bouwplancommissie te zien. Marit Veerman 
heeft de tentoonstelling samengesteld, waarin 
een beeld wordt geschetst van de betekenis van 
Johan Christiaan Kerkmeijer op dit specifieke 
taakveld voor Hoorn. Marit is er in geslaagd een 
interessante tentoonstelling te presenteren. Het 
lijkt wel of de exposities van haar hand steeds 
mooier worden. 

Terras Kerkplein
In een brief aan het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft het bestuur zijn verontrusting 
uitgesproken over de plannen om in het open gat 
aan het Kerkplein, tussen de nummers 3 en 5a, 
een terras te realiseren. Omdat een vergunning 
vereist is moest het college een advies van de 
Commissie Monumenten en Welstand vragen. De 
commissie is geen voorstander van de realisering 
van het terras. De praktijk leert echter dat niets zo 
permanent is als een tijdelijk gedoogde situatie. 
Het voorbeeld daarvan bevindt zich aan de 
overzijde van het Kerkplein waar nog altijd een 
ongepaste aanbouw wordt gedoogd. Vanuit dat 
oogpunt dringt Oud Hoorn aan op het zo spoedig 
mogelijk herstellen van de gevelwand met een bij 
de plek passend bouwwerk. Wanneer eenmaal 
een vergunning is verleend, is er geen enkele druk 
meer voor een definitieve oplossing voor dit gat. 
Bovendien wordt de illegale sloop, jaren terug, 
op deze manier nog beloond. (Zie ook de rubriek 
Stadsbeeld).  

Telefoniemast op toren Engelbewaarder
Het bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen 
het verstrekken van een omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van een installatie voor 
mobiele telecommunicatie op de toren van de 
Engelbewaarderskerk. De huidige telefoniemast 
met een hoogte van drie meter boven de toren, 
wordt vervangen door een telefoniemast met een 
hoogte van vijf meter. Het kerkgebouw verkreeg 
nog maar kortgeleden de status van gemeentelijk 
monument. Een van de meest markante elementen 
aan het gebouw is de toren. De toren is geïnspireerd 
op het werk van Le Corbusier, zoals zijn Notre 
Dame du Haut in het Franse Le Ronchamp. 
Door de huidige telefoniemast is het ontwerp 
al aangetast. De vergunning voor die mast is 
afgegeven in de tijd dat de kerk nog niet de status 
van gemeentelijk monument had verworven. Nu 
er voornemens zijn om de masthoogte bijna te 
verdubbelen zal de aantasting van het ontwerp 
nog nadrukkelijker zichtbaar worden. Op deze 
toren hoort geen telefoniemast. Ook elders in de 
stad is het niet toegestaan om telefoniemasten op 
een (gemeentelijk) monument te plaatsen. Dat 
laatste klemt des te meer daar het college in haar 
algemene beleid de uitzondering tot regel wil gaan 
maken. 
Ook de Commissie Monumenten en Welstand 
heeft haar bedenkingen geuit. Het college heeft 
dat negatieve advies echter naast zich neergelegd. 
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Oud Hoorn heeft het college gevraagd om na te 
gaan waar in de omgeving een mast geplaatst zou 
kunnen worden. 

Opening Oostereiland
De opening van het Oostereiland, eind juni 2012, 
door Pieter van Vollenhoven, was een groot feest. 
Van Vollenhoven heeft een bijzondere band met 
monumenten en met Hoorn. Hij volgde prins 
Claus op als erevoorzitter van het Comité van 
aanbeveling van de Stichting Nationaal Monument 
en hij was in 2007 erevoorzitter van het Comité 
van aanbeveling van de Stichting Hoorn 650. 
Ook de plaatsvervangend commissaris van de 
koningin mevrouw Elvia Sweet, gedeputeerde 
Cultuur was aanwezig. In de toegang tot de 
binnenplaats van het Oostereiland is de gevelsteen 
ingemetseld, welke Vereniging Oud Hoorn in de 
najaarsledenvergadering 2011 toezegde bij de 
toekenning van de jaarlijkse Monumentenprijs 
van de vereniging aan de gemeente Hoorn voor de 
geslaagde restauratie van het Oostereiland. 

Markermeerdijk
Na ruim vijf jaar wordt de Markermeerdijk tussen 
Enkhuizen en Hoorn eindelijk opgeleverd. Op 22 
september 2012 wordt de dijk tijdens de landelijke 
'Dag van de dijk' aan de bewoners teruggegeven. 
De dijkversterking mag dan klaar zijn, vragen 
blijven er, zoals ons lid Volkert Nobel deze in zijn 
ingezonden brief stelt. Bovendien is dit deel van 
de Omringdijk, een provinciaal monument, zwaar 
aangetast. Het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier begint nu aan het gedeelte tussen 
Hoorn en Amsterdam. Voor elk dijkvak worden 
plannen uitgewerkt voor de meest optimale 
aanpak. Nieuw in die aanpak is de zogenoemde 

oeverdijk, die volgens het Hoogheemraadschap 
extra mogelijkheden biedt voor ecologie en 
recreatie. De oeverdijk wordt voor de bestaande 
dijk aangelegd, is zo'n honderd meter breed 
en op het hoogste punt half zo hoog als de 
bestaande dijk. Daarmee verliest de bestaande dijk 
zijn waterkerende functie. Voor havenplaatsen 
als Hoorn en Volendam kan de oeverdijk niet 
zomaar worden aangelegd. Daar moet naar andere 
oplossingen worden gezocht. Ook als de dijk 
voldoende stabiel is, maar niet hoog genoeg, is dit 
geen wezenlijke oplossing.  

Julianapark
Niet alleen de gemeente liet niet zo lang geleden 
een begerig oog vallen op het Julianapark als 
mogelijkheid voor woningbouw, ook de Stichting 
Waterfront Hoorn presenteerde onlangs plannen 
om het park in de vaart der volken op te stuwen, 
met een horecapaviljoen, survivalspeeltuin, 
aanlegsteigers en zo meer. Maar wat is er op 
tegen om het park zo veel mogelijk ongerept te 
laten? Het is een van de weinige plekken in onze 
dichtbebouwde stad waar water en natuur in 
ongerepte staat beleefd kunnen worden. Het idee 
om luwte-eilanden in het Markermeer voor de 
kust in de richting naar Oosthuizen aan te leggen 
biedt wel mogelijkheden voor recreatie. 

V.l.n.r.: Jan van der Heijden, gemeentelijk projectleider 

Oostereiland, Pieter van Vollenhoven, wethouder Ronald 

Louwman en gedeputeerde Elvira Sweet

Receptie opening 

Oostereiland
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'Hoe Hoorn in korte tijd 
drastisch kan veranderen' 
was misschien een betere 
kop geweest voor boven deze 
rubriek. Op de plaats waar 
op 28 september 1959 de 
nieuwe Technische School 
Hoorn aan de Joh. Poststraat 
werd geopend staat nu het 
appartementencomplex 

'Hoornwerk'. En dat niet 
alleen, want door de bouw van 
dit complex heeft Hoorn er ook 
een nieuwe straat bij gekregen: 
de Sint Laurentiusstraat. Het 
gaat hierbij om een gedeelte 
van de Sint Jozefstraat 
tussen de Joh. Poststraat 
en de Sint Eloystraat. Als 
men dit niet had gedaan 

had de hele Sint Jozefstraat 
hernummerd moeten worden. 
De eerste paal voor het nieuwe 
appartementencomplex ging 
op 24 maart 2011 de grond 
in en kort geleden konden de 
nieuwe bewoners hun sleutel in 
ontvangst nemen.
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