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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

Politiek

Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Het is de titel van een 
boekje dat prof. Harry Kuitert halverwege de jaren tachtig schreef. 
De kerken, vooral zijn gereformeerde, werden verscheurd door 
een heftig debat over kernwapens. De polarisatie droop van 
de kerkbanken. De titel trok de afgelopen weken en maanden 
meermaals aan mijn geestesoog voorbij met betrekking tot de 
Poort van Hoorn. Het meest bizarre in die discussie is dat voor- 
en tegenstanders helemaal niet zo veel van elkaar verschillen. Ik 
moest denken aan wat een moslim mij ooit eens voorhield: in 
wezen denken we in de drie grote monotheïstische godsdiensten 
hetzelfde. We hebben allemaal het beste met de ander voor en 
weten dat we als mensheid op reis zijn. Zoals naar de top van een 
berg. Alleen is ieder van ons aan een andere kant van die berg met 
de beklimming begonnen. Begin je in de Poort van Hoorn met 
de tunnel en de weg, het duurste element, of aan de andere kant 
en pak je eerst een ander deel aan, zoals het stationsgebied? Die 
vraag, en de discussie daarover, overschaduwde bijna dat we het 
in essentie eens waren met de doelstelling van de Structuurvisie: 
een kwaliteitsslag in het totale Stationsgebied. 

Wanneer onze vereniging, vaak door het college gevraagd, soms 
ongevraagd, reageert op ideeën of plannen die betrekking hebben 
op onze binnenstad of monumenten, dan is elk antwoord, hoe 
je het wendt of keert, politiek. In een verdeelde raad is elke 
opstelling van onze vereniging een keuze tegen de ene groepering 
en voor de andere. En dus valt wel eens het verwijt dat Oud 
Hoorn aan politiek doet. En dat niet moet doen. Het vreemde 
is echter dat wanneer we ons achter een breed gedragen plan 
scharen het verwijt dat we aan politiek doen niet valt. Dat 
weten we en daarmee proberen we zo goed mogelijk rekening 
te houden. Wat er ook wordt gedacht: we politiseren niet en 
polariseren niet, al is alles politiek. Over de laatste brief die het 
bestuur van Oud Hoorn over de Structuurvisie Poort van Hoorn 
aan de raad stuurde, ontstond de nodige ophef. Waar het in die 
brief fout ging, was dat we het politieke met het persoonlijke 
vermengden. Een misplaatste metafoor gebruikten. Zonder de 
bedoeling daarmee iemand te kwetsen. Toen dat toch het geval 
bleek, hebben we onze verontschuldiging aangeboden en een 
aangepaste brief gestuurd. 

In het democratisch proces zoals dat in ieder geval in ons land is 
gegroeid, mag je totdat het definitieve besluit gevallen is, elkaar 
proberen te beïnvloeden en te overtuigen. Die ruimte hebben 
we, met onze overtuiging, en met respect voor het democratisch 
proces benut. Zelfs na een besluit zijn er nog mogelijkheden. Maar 

dan is het aan de rechter en niet langer de politiek om het oordeel 
te geven. Daar gaat het in dit stukje niet over. 

Eén zinnetje uit onze herziene brief verdient wellicht nog enige 
toelichting, omdat we die bewust lieten staan. Dat is de opmerking 
dat een democratie meer is dan een dictaat van de helft plus één. 
Dat was een advies, noem het desnoods een waarschuwing: 
bestuur van onze stad vervreemd u niet van een groot deel van 
uw en onze burgers. Leg uit waar uw keuzes op gebaseerd zijn. 

Het is duidelijk dat we in alle correspondentie en gesprekken 
met college en/of raad over (structuur)visies, bestemmings- en 
bouwplannen op dat wankele evenwichtskoord opereren. Noem 
het een grijs gebied. Maar we doen dat in het belang van de 
stad, in het verlengde van de doelstelling van onze vereniging: 
het behouden en bewaren van het historisch schoon in onze 
wondermooie stad. En ja: alles is politiek, maar politiek is niet 
alles. 

Egbert Ottens
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Bij de voorplaat

Op ons titelblad treft u een klein fragment 
aan van één van de glasramen van de 
Engelbewaarderskerk. Dit gebouw aan de 
Joh. Poststraat heeft een bijzonder glas-in-
betonraam in de noordelijke gevel en  sierlijke 
motieven met glas-in-lood in de andere gevels. 
Glas-in-loodramen zijn meestal te herkennen 
aan rechthoekige beschilderde stukjes glas 
gevat in loodstrips, maar in deze kerk is sprake 
van sierlijke kleurslingers die over de rechte 
stukken glas heen waaieren. Ook werden er 
verschillende glassoorten gebruikt. Op pagina 
36 kunt u er meer over lezen.
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A.C. Bleijs: Begenadigd maar ondergewaardeerd
maar een iets nauwkeuriger omschrijving is wense-
lijk. Want als je niet weet wat er onder de ‘Hollandse 
Renaissance’  precies wordt verstaan, is het moelijk 
om te onderscheiden waar de Renaissance eindigt en 
Bleijs begint. En voor je het weet wordt hij opnieuw 
miskend, dit keer niet als architect die zich tegen de 
neo-Gotiek (Cuypers) keerde, maar als navolger van 
de neo-Renaissance, die overigens net zo slecht om-
schreven is aks de term ‘neo-Gotiek’. Verhelderend 
is het boek van architectuurhistoricus Auke van der 
Woud (1997) Waarheid en karakter. Het debat over de 
bouwkunst 1840-1900  Rotterdam, Nai uitgevers.
Van der Woud toont aan, hoe sterk al in hun eigen 
tijd door Cuypers en Berlage hun werk als de ‘ware’ 
bouwkunst werd gepresenteerd, waarbij belangrijke 
architecten zoals A.C. Bleijs volkomen werden ge-
negeerd of zelfs verketterd. En veelzeggend is ook 
dit citaat uit de biografie van A.C. Bleijs, door Drs. 
Frans A.G. Bleijs: ‘In een brief (dd. 14 juni 1861) aan 
zijn zwager Jozef Alberdingk Thijm schrijft Cuijpers: 
“Het spijt mij vooral voor die jonge Noordhollander 
M.(ijnheer) Bleijs van Hoorn hij beloofde veel maar is 
verloren.” Dat wil wat zeggen als je niet zegt ‘voor mij 
verloren’ maar verloren (in het algemeen) ofwel: ik 
ben de ware, en wie niet in mijn voetspoor treedt...
Toch is er nauwelijks groter contrast mogelijk dan 
tussen de Cyriacus- en Franciscuskerk van Bleijs in 
Hoorn, en de Catharinakerk van Cuypers aan het 
‘Stratumse Eind’ in Eindhoven (waar A.C. Bleijs nog 
als opzichter aan heeft meegewerkt !). Van der Woud 
en anderen wagen zich niet aan stilistische vergelij-
kingen maar beperken zich tot bestaande terminolo-
gie, die daarom enigszins in de lucht blijft hangen. 
Daarom moeten we even terug in de geschiedenis en 
onderzoeken wat Renaissance ook al weer was, hoe 
die zich verhield tot de Gotiek en hoe de hollandse 
Renaissance wordt gedefinieerd.

Catharinakerk Eindhoven, Afb.1. P. Cuypers

Cyriacuskerk te HoornAfb.2.  Joh. Stuyt  1889 aqua-
rellen in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Renaissance

Het meest zuiver voorbeeld, althans in theoretisch op-
zicht, van de Italiaanse Renaissance bouwkunst, is het 
zogenaamde Tempietto van Bramante. Het dateert uit 
1502. In zijn in Rome uitgevoerde werken beheerst 
Donato Bramante (1444-1514) de door Alberti voor-
geschreven regels tot het bereiken van de ideale har-
monie in het gebouw. Voor kerken kiest hij de centra-
le plattegrond. Het ronde Tempietto (tempeltje), met 
zuilenomgang en koepeltje in de kloosterhof van San 
Pietro in Montorio  te Rome, is een model van even-
wichtige compositie. Het door paus Julius II in 1506 
aanvaarde ontwerp van Bramante voor een nieuwe 
Sint-Pietersbasiliek te Rome, bedoeld als een symbool 
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Frans JanszOOn van POelenburcH   (1532-1602)

arie en Jannie van zOOnen 

Inleiding
Al enige jaren zijn wij bezig na te gaan hoe 
het onderwijs in Hoorn zich heeft ontwikkeld. 
Daarbij richt onze aandacht zich ook op de 
onderwijsgevenden. Zo noemt bijvoorbeeld Velius 
(1572-1630) in de derde druk van de Kroniek 
van Hoorn in zijn levensbeschrijving van  Pieter 
Hoogerbeets (1542-1599) meester Frans Janszoon. 
Hij beoordeelt hem daarin als 'een man seer bequaem 
tot 't onderwijs van de jeucht', terwijl hij later 
aangeeft dat de voogden van de arts en later tot 

schout benoemde Nicolaes Boelis (1550-1615) 
positief genoeg over meester Frans denken om 
hun pupil '[te bestellen] in de Latijnse school onder 
Mr. Frans [van] Poelenburgh'. Juist omdat in april 
2013 een biografie over Velius verschijnt waarin 
vermoedelijk maar enkele woorden aan Frans 
Janszoon zijn gewijd, geven we in dit nummer 
van Oud Hoorn een overzicht van diens leven en 
werken in Hoorn, zoals we dat uit de bronnen 
hebben kunnen reconstrueren.

Afstamming en priester
Frans Janszn. van Poelenburgh (1532-1602) stamt 
uit het geslacht Poelenburch uit Kennemerland. De 
leden van het geslacht staan in Haarlem bekend als 
'welgeborenen' tegenover de 'huislieden',  waartoe de 
boeren behoren. Welke plaats hij binnen dit geslacht 
inneemt, is ons niet bekend. Frans Janszoon is tot 
priester gewijd. Zo komt hij al als jaarlijkse betaler 
tussen 1556 en 1567 voor in het register van de 
los- en lijfrenten dat de Stede Hoorn in 1537 heeft 
bijgehouden.1 Bij de visitatie door de bisschop in 
1571 is hij in het bezit van een vicarie in het Sint 
Cecilia-convent. Zo'n vicarie was een stichting met 
daaraan verbonden goederen. De opbrengst ervan 
werd toegewezen aan een priester, de vicaris. Deze 
moest daarvoor missen lezen aan een bepaald 
altaar tot intentie van een familie. Een patroon 
had het recht van presentatie van de vicaris aan 
de bisschop. Soms had de patroon ook het recht 
om de vicaris te benoemen. Dat benoemingsrecht 
was in het geval van Frans Janszn.. in handen van 
twee priesters en twee leken. Maar hoe dat verder 
in zijn werk is gegaan en voor wie Frans Janszn. 
daar missen las, weten we niet.2 Opmerkelijk is 
dat er in 1514 in hetzelfde convent een vicarie 
is van wie magister Theodricus Nicolai (dat is 
meester Dirk Claeszn.) de bezitter is. Men noemt 
hem 'rector scolarum vicarius sancte cecilie'. Wellicht 
is dit dezelfde vicarie als degene die Frans Jansz. 
later bezit. De vermelding uit 1514 komt uit een 
lijst van priesters die precarie aan het domkapittel 
van Utrecht betalen. Theodricus wordt in 1508 op 
het Maria-altaar aangesteld. Hij wordt dominus 
genoemd en is dus priester, wat vereist is voor een 
vicarie.3

Door familierelaties bekend in Hoorn
Uit een getuigenis die hij in 1580 aflegt, blijkt 
meester Frans al voor 1560 bekend te zijn geweest 
met situaties in Hoorn. Hij verklaart dan zich te 
herinneren dat monseigneur Pieter Hoelmont in 
1549 in Hoorn is overleden. 
Hoelmont heeft 'in sijnen leven in 't huys staende 
bewesten Heijnric Maertenssn.' school gehouden ten 
behoeve van het in 1530 gebouwde weeshuis in de 
Jeroenensteeg. Het huis werd volgens Marijtje Jan 
Klompsdr. genoemd 'Heerooms Huys'.4 
In hetzelfde jaar dat meester Hoelmont overlijdt, 
huren de kerkmeesters 'van de huijssittene voechden 
het oestersche wonnickgen van die bagine poert' van 
dit weeshuis ten behoeve van de schilder Meijster 
Jan Mosta(e)rt uit Haarlem. Die zal gedurende een 
jaar van hieruit de doeken van het Hoog Altaar in 

 

Atlas van Blaeu, uitgegeven in 1649.

1. De Pater Celysteegh (nu Pieter Seliesteeg) waar Frans Janszn. woonde in een huis 

voorzien van ramen en banken. Hierin gaf hij als particulier Frans schoolmeester in de 

laatste decennia van de 16e eeuw zijn onderwijs

2. De grote school tussen Peperstraat en Gerritsland (vier woningen). Hier is Frans 

Janszn. in 1550 met zijn onderwijs in Hoorn begonnen en heeft hij tot de zomer van 

1572 gewerkt
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de Grote kerk schilderen. Te beginnen in mei 1549. 
Het werk duurt langer, of de betaling is gespreid, 
want nog op 1 november 1553 verklaart Mostart 
ontvangen te hebben vijftien carolus guldens voor 
door hem verricht werk.5 Waarom nu zoveel 
aandacht hieraan besteed? Uit latere stukken blijkt 
dat er een familierelatie is tussen Frans Janszn. en 
Jan Mostart. Frans Janzn wordt daarin genoemd 'oom 
van de nagelaten kinderen van wijlen Mr. Jan Mostart 
en Marie Michelsdr.' Voor één van de kinderen heeft 
Frans Janszn.. in 1596 een zg. procuratie6 op zich 
genomen, te weten voor Michiel Janszoon, 'sijn 
broeders soon'. Hiermee staat onomstotelijk vast 
dat Frans Janszoon Poelenburch en Jan Janszoon 
Mostart broers zijn. Maar daarmee hebben we 
nog geen zekerheid over de familieverhouding 
tot de eerder genoemde schilder Jan Janszn.. 
Mostart, die leefde van ca. 1474 tot ca. 1555.7 Toch 
veronderstellen we dat die relatie er is en dat Frans 
Janszn.. van Poelenburch in het spoor van deze 
schilder, wellicht zijn grootvader, wellicht een oud-
oom, in 1549 als 17-jarige naar Hoorn is gekomen 
en hier tot priester is gewijd. Maar door wie? We 
weten het niet.

Woonruimte
Meester Frans woont in de Pater Celysteegh, vrij 
dicht bij de grote school tegenover de Grote Kerk 
op de hoek van de Peperstraat waarin hij vanaf mei 
1560 als schoolmeester werkzaam is. De naam van 
zijn steeg wordt later verbasterd tot Pieterseliesteeg, 
een steeg die nog steeds bestaat. Hij bezit er een 
huis ter waarde van dertig gulden. Elk jaar moet 
hij voor de zogenaamde tiende penning 10%, drie 
gulden, betalen. Het huis is volgens een voor en 
door hem opgesteld testament voorzien van ramen 
en banken. Hij kan dus in dit huis particulier school 
houden, hetgeen hem later goed van pas komt. Het 
is echter niet het enige pand dat hij bezit. Elders in 
de stad, in een buurt die de hele Westerstraat en de 
west- en oostzijde van de Kleine Havensteeg omvat, 
heeft hij nog een huis dat hij voor zeven gulden per 
jaar verhuurt aan ene Dirck Smit.8

Schoolmeester in Hoorn
Frans Janszn. is ten tijde van de visitatie al elf 
jaar schoolmeester in Hoorn, beginnende met het 
schooljaar 1560-1561, een schooljaar dat loopt 
van mei tot mei. Zijn aanstelling is door het 
stadsbestuur tot 1571 steeds gecontinueerd.9 

Als schoolmeester ontvangt hij van de stad zijn 
eerste betaling op Sint Jacob 1560, dat is 25 juli. 

Zijn jaarsalaris bedraagt dan ƒ44,-. Op de markt- 
en feestdag van Sint Laurens op 10 augustus 1560 
geeft hij leiding aan kinderspelen. Hij krijgt voor 
die werkzaamheden een zogenaamde 'graciteyt',  
een dankbetuiging van twee gulden. In 1565 wordt 

meester Frans voor het eerst aangeduid als rector 
van de grote school. Zowel daarvoor als daarna 
varieert zijn jaarwedde. Ontvangt hij in de eerste 
jaren ƒ44,- per jaar, na november 1562 krijgt hij 
per jaar het dubbele, ƒ88,-. In het eerste jaar dat hij 
rector is, daalt zijn jaarwedde naar ƒ57,50. Daarna 
stijgt die beloning naar ƒ60,-, maar dit bedrag moet 
hij delen met meester Roelof die in 1566 naast hem 
is aangesteld. Dit gezamenlijke jaarbedrag staat 
in 1569-1570, het laatste jaar van de aanwezige 
rekeningen, op ƒ80,-. 10

Meester Frans Janszn. krijgt zijn hoofdinkomsten 
uit zijn aanstelling als schoolmeester aan de grote 
school. Daarnaast vult hij zijn jaarwedde aan met 
– zoals we hiervoor schreven – de verhuur van een 
woning. Verder ontvangt hij betalingen voor missen 
en krijgt hij schoolgeld. Wanneer men in gebreke 
blijft om de hiervoor verschuldigde bedragen te 
voldoen, daagt meester Frans de schuldenaren 
voor de schepenen, zo blijkt uit het oud-rechterlijk 
archief. Daaruit komt ook naar voren dat hij gelden 
van anderen int.11

Zo vraagt hij op 11 mei 1565 van de voogden van 

Houtgravure uit de 

Gemma Gemmarum, 

een woordenboek 

uitgegeven in Keulen in 

1507.

Middeleeuwse 

schoolscène die laat 

zien dat door intensieve 

omgang met klassieke 

teksten de leerlingen 

actief en passief 

vertrouwd raakten met 

Latijn
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het vrouwengilde acht gulden en een stuiver voor 
missen. Voor schoolgeld blijken op 22 maart 1566 
aan hem schuldig te zijn Adriaan Calverman vijtien 
stuivers en Broeder Jacobszoon voor 21 kinderen 
twee gulden en twaalf stuivers. 
Op 6 juni 1569 daagt hij de pater van het 
Sint-Geerten Convent die Neel Cornelis vervangt, 
volgens de daarvoor geldende ordonnantie de leges 
of het schoolgeld te betalen van de kinderen van 

poorters beneden hun jaren die in het convent 
kost en onderwijs krijgen.12 In 1568 en 1569 
ontvangt Frans Janszn. van de kerkmeesters van 
de parochiekerk vier carolus gulden. Dat is voor 
drie maanden dienst op het officie dat gefundeerd 
is op het Hoog-Altaar, volgens een kwitantie die hij 
zelf geschreven en ondertekend heeft13. Tenslotte 
is Dirck Pauwelszn van de Zwaagdijk op 28 maart 
1571 aan Heer Frans Janszn., rector, schuldig  een 

landhuur van 17 gulden en 10 stuivers te betalen 
omdat Heer Frans procuratie14 heeft van Heer 
Maerten Janszoon, de voormalige pastoor van 
Nibbixwoud.

Onrust in Hoorn
Evenals dat de burgemeestersrekening van 1566 niet 
aanwezig is, ontbreken daarna de rekeningen van 
1570-1571, 1571-1572 en 1572-1573. Dit  gemis 
is waarschijnlijk veroorzaakt door de chaotische 
omstandigheden ten tijde van de overgang naar 
Willem van Oranje in juni 1572. In de wel 
weer aanwezige rekeningen vanaf 1573 ontbreken 
de schoolmeesters, vermoedelijk omdat ze vanaf 
1572 betaald worden door de gereformeerde 
kerkmeesters. Uit de gegevens maken we verder 
op dat Frans Janszn. in dat jaar de gevolgen 
van een overgang naar Willem van Oranje niet 
heeft durven afwachten en de stad verlaten heeft. 
Ook al omdat hij wellicht bang is geweest dat 
sommige heethoofden zijn kalmerende invloed die 
hij in 1566 heeft aangewend om de goede vrede te 
bewaren, niet op prijs stelden. 
Hoewel de beeldenstorm in 1566 aan Hoorn 
voorbij gaat, sluit de magistraat in augustus uit 
voorzorg de Grote Kerk. Er heerst dan onrust in 
de stad. Met name de broodknecht van de Deken 
laat zich in de nacht van 12 op 13 augustus horen. 
Het gaat er zo heftig aan toe dat de schepenen 
getuigen ervan op de volgende dagen verhoren. 
Onder hen is Frans Janszn.. Zijn verklaring – 
verbis sacerdotus – de woorden van een priester – is 
in extenso opgenomen.15 Als later in de herfst van 
1566 enkele Calvinisten proberen de Grote Kerk te 
openen, zij het tevergeefs, tracht Frans Janszn. de 
recalcitranten tot kalmte te manen. Waarschijnlijk 
nam men het hem niet in dank af. Alva stelt na 
zijn komst in 1567 de Raad van Beroerten in, die 
door zijn vonnissen al gauw 'Bloedraad' is genoemd. 
De Raad stuurt ambtenaren het land in die de 
bevolking ondervragen over de gebeurtenissen 
in 1566. In Hoorn worden Dierick en Cornelis 
Ellertszn Verdijn verhoord. Zij getuigen over de 
poging om de Grote Kerk open te breken om hierin 
de protestantse prediking te houden. Volgens hen 
weet meester Frans er meer vanaf. 'waeraff h(eer) 
Frans de scoelm(eester)e beter bescheen zoude mogen 
weten te seggenen'. Verder verklaren ze dat ze eens 
in de herberg 'De Roode Molen' waren samen  met 
den 'secrataris contractus, eenen schout Valck, de 
voorsz. heer Frans en zijn zwagere' toen zij merkten 
dat in de andere kamer een bijeenkomst was over 
'van den bloetboecke ofte omme dinquisitie' Hierna 
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volgt een lange lijst met namen onder wie 'Jan de 
schoelmeestere'. Een aantal personen wordt in 1568 
verbannen. Onder hen mr. Jan, schoolmeester, 
omdat hij 'sig seer bemoeijt met de nieuwe predikanten, 
en uyt de gesegde predikatien de eygen woorden van de 
predikant aengeteekent'.16

Gevlucht uit Hoorn, waarschijnlijk naar Friesland
Hoewel Frans Janszn. niet bang hoefde te zijn voor 
verhoren van de aanhangers van Oranje, zeker is hij 
niet van zijn zaak als Hoorn zich in 1572 aansluit 
bij de Prins in de opstand tegen Spanje. Hoe dan 
ook: hij moet gevlucht zijn, waarschijnlijk naar 
Friesland zoals we straks zullen weergeven. Maar 
hij komt  terug na de in november 1576 gesloten 
Pacificatie van Gent. Velius tekent daarbij aan 
dat hij presbyter is. Dat betekent dat hij zich nog 
steeds priester noemt, zoals we hiervoor hebben 
aangegeven. Hij legt dan de eed af die de Staten 
van Holland en Zeeland op 4 januari 1577 voor 
vluchtelingen verplicht hebben gesteld om terug 
te mogen keren naar hun vroegere woonplaats.17 
Maar Frans Janszn. vinden we pas drie jaar 
daarna weer terug in de Hoornse bronnen. In 
1580 verklaart hij op 3 oktober als getuige dat 
monseigneur Hoelmont die bij de Jeroenensteeg 
gewoond heeft en les heeft gegeven in het weeshuis 
dat daar toentertijd stond, in 1549 is overleden in 
het huis dat Heerooms Huys genoemd wordt.18 
In 1581 beschuldigt Frans Janszn. ene Duncanus 
en pater Franciscus Silverschoon19 ervan Hoorn 
verraden te hebben. De beschuldiging blijkt niet 
waar te zijn, waarop Frans Janszn. zijn excuus 
aanbiedt en om vergiffenis vraagt, welke hem 
bereidwillig wordt geschonken.20  Weer een jaar 
later besluiten de Hoornse burgemeesters in 
november 1582 'voorts Meester Frans te versoucken 
tot het schoolmeesterschap'.21 

Enkhuizen
Hij kan aan dit verzoek gehoor hebben gegeven 
en verder gegaan zijn als een particulier of Frans 
schoolmeester, maar het merkwaardige is, dat 
we Frans Janszn. eind 1583 terugvinden in 
Enkhuizen. We hebben geen antwoord op de vraag 
hoe dat in zijn werk is gegaan. Daarom geven we 
eerst het verhaal zoals dat in 1583 bij Pieter Bor 
Christiaenszn voorkomt.22 Bor schrijft erin over 
een mogelijke aanslag van de Spanjaarden op 
Enkhuizen, Hoorn en Medemblik in november 
1583. Dat bericht kwam zowel van Sonoy uit Luik 
op 28 november 1583, als van Willem van Oranje 
zelf, al eerder op 23 november. Beiden maanden de 
steden op hun hoede te zijn, terwijl ook van andere 

plaatsen waarschuwingen kwamen. Enkhuizen 
bedankte de prins daarvoor.23 Kort daarop, op 
16 december 1583, bracht meester Frans van 
Poelenburch, onderrecteur te Enkhuizen,24 een 
bezoek aan Meester Jacob Joostenszn, secretaris van 
de stad. Ze spraken over het verraad. Meester Frans 
zei tegen hem de namen van de samenzweerders 
van de plannen niet te willen noemen. Het zou 
hen het leven kosten en zijn gemoed en geweten er 
eeuwig mee belasten. De secretaris repliceerde dat 
hij ambtelijk genoodzaakt was dit gegeven aan de 
Magistraat van Enkhuizen te melden. Meester Frans 
suggereerde hem hen mee te delen dat hij het van 
de Friezen gehoord had. Toen daarop secretaris 
Joostenszn verklaarde dat hieruit voor hem veel 
narigheid zou voortkomen, zei meester Frans dat 
hij zich dat bewust was. Want als de schout ter ore 
kwam wat meester Frans tegen de secretaris gezegd 
had, zou hij meer willen weten en hem 'recken ofte 
pijnigen' Joostenszn aarzelde niet het gesprokene 
mee te delen aan de Magistraat. Die heeft daarop 
meester Frans in hechtenis laten nemen en hem 
gevraagd of hij deze zaak zo had medegedeeld. 
Van Poelenburch bevestigde dit direct en voegde 
er aan toe dat hij veertien dagen eerder in de Grote 
Kerk van Enkhuizen erover aangesproken was door 
ene Hilkens en Aenkes, beiden uit Joure. Hij was 
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goed bekend met hen geraakt toen hij bij Sneek 
woonde.25 Samen hadden ze met boeren uit de 
Streek gesproken over de geschiktste dag om de 
drie Westfriese steden in één dag in te nemen en 
weer onder de heerschappij van de koning van 
Spanje te brengen. Meester Frans had daarover 
vernomen dat 3 februari, de dag van Sint Blasius26, 

de beste dag was. Dan waren er in de steden veel 
boeren om hun paarden hard te laten lopen, terwijl  
ze met hun gerij in de stad zouden overnachten. 
Bovendien had op die dag in Hoorn de dijkgraaf 
van Hoorn zitting om rekening en verantwoording 
af te leggen, terwijl vele anderen betaling kwamen 
vragen voor geleverde materialen en verrichte 
arbeid. Velen zouden zich dan te voet in de stad 
bevinden en er een nacht overblijven. Daarom was 
deze nacht het meest geschikt voor een aanslag. 
Daarenboven was bekend dat in Steenwijk in die 
nacht geprobeerd zou worden met schepen een 
haven aan de Zuiderzee in handen te krijgen. 
Meester Frans voegde er aan toe dat twee huislieden 
geld ophaalden voor de te maken kosten. Naast 
meester Frans waren ook twee Jezuieten gevangen 
genomen die op het platteland bijeenkomsten 
van gelovigen hadden gehouden. Voor nader 
onderzoek stuurde de Prins van Oranje Leonard 
Casembroot en een Secretaris van den Hove naar 
Enkhuizen. Zij rapporteerden over deze zaak aan 
de Prins. Die vroeg daarop raad aan het Hof van 
Holland, dat als volgt adviseerde: De gevangenen 
zouden de koning van Spanje afzweren en de 
eed van trouw aan de Prins afleggen, volgens het 
daartoe bestaande formulier. Als dat gebeurd 
was, zouden de gevangenen, waaronder de twee 
Jezuieten die te Haarlem werden vastgehouden, 
worden vrijgelaten. Onder handtastinge (=plechtige 
verklaring afgelegd bij handslag) moesten ze de 
schout beloven gedurende een periode van acht 

maanden binnen hun woonplaats te blijven, de 
kosten van de gevangenis te voldoen, de koning 
van Spanje af te zweren en de eed aan Oranje af 
te leggen. Voldeden ze hieraan niet dan werden 
ze verbannen uit Holland, Zeeland, Friesland 
en het Sticht van Utrecht. Werden er later nog 
andere belastende zaken ontdekt, dan zouden 
ze alsnog voor een periode van acht maanden 
in arrest worden genomen. Kort daarop wordt 
Frans Janszoon op borgtocht vrijgelaten. Gerbrandt 
Heijneszn Seijlmaker, IJsbrant Corneliszoon en 
Cornelis Jacobszoon stellen zich als principale 
schuldenaren borg voor Frans Janszoon van 
Poelenburch. Zij zullen elk voor eenderde deel 
eventueel niet betaalde onderzoekskosten en 
kosten van gevangenhouding voldoen. Op deze 
voorwaarden wordt Frans Janszoon op 14 februari 
1584 vrijgelaten, onder de belofte gedurende acht 
maanden de stad niet te verlaten.27

Terug in Hoorn 
Uit niets blijkt dat Frans Janszoon niet aan de 
condities heeft voldaan. Hij woont tot zijn overlijden 
in 1602 in de Pater Celysteegh (ook wel geschreven 
als Pater Selichsteegh), te Hoorn en voorziet in zijn 
onderhoud als Franse schoolmeester. 
Vijf jaar na zijn vrijlating, in 1589, maakt hij een 
derde testament waaruit blijkt dat zijn huis voorzien 
is van ramen en banken en van alles dat aard- en 
nagelvast is, zodat hij zijn schoolmeestersambt 
thuis kan uitoefenen.28 
Nog weer vijf jaar later vervoegt mr. Frans zich op 4 
oktober 1594 gezamenlijk met tien andere Hoornse 
schoolmeesters bij de Hoornse burgemeesters. Met 
zijn elven vragen ze dan op grond van het plakkaat 
van de Staten van Holland van 9 maart 1589 om 
toestemming voor het continueren van de door hen 
gehouden school. Zij verklaren daarbij die kinderen 
'gheene boucken te leeren contrarierende de christelijke 
religie nae inhouden ende selven placcate'.29 
Degenen die deze verklaring afleggen zijn mr. Jan 
Clien en mr. Pieter Janszn., stadsschoolmeesters in 
de (Neder) Duitse school; de Latijnse schoolmeester 
mr.  Roeloff; de stadsfranchoyse schoolmeesters  mr. 
Frans Jansz Poelenburch, mr. Maerten Roeloffsz, 
mr. Joris Grossaert en mr. Abraham Mignon; de 
particuliere schoolmeesters chirurgijn mr. Jan, mr. 
Pieter Heynricssz, mr. Ysraël Jacobszn van der 
Mersch en mr. Jan Arentszn.30

Famileman maakt zijn testament
In latere jaren blijkt mr. Frans Janszn. een 
spilfunctie in het familieleven te vervullen. Zo 
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maakt hij in 1593 op 9 februari  een afspraak met 
zijn schoonzuster over de voogdijschap over zijn 
neef Frans Pieterszn, de zoon van zijn overleden 
broer Pieter die secretaris was van Medemblik.31

Het jaar daarop treedt mr. Frans op 27 en 29 april 
1594 op als oom en bewindhebber van de goederen 
van de kinderen van zijn overleden broer mr. Jan 

Mostart en diens vrouw Marije Michielsdr., die 
eveneens is overleden.32 In 1595 is mr. Frans op 
10 maart  borg voor33 en vervult hij op 7 juli bij 
een procuratie ten behoeve van zijn neef Michiel 
Janszn..34 En tenslotte handelt hij op 16 april 1596 
een speciale procuratie en lastgeving af voor de 
hiervoor genoemde neef. Die eist dan acht gulden 
rente die begin februari al betaald had moeten zijn 
door de molenaars, de gebroeders Joris Corneliszn. 
en Jacob Corneliszn.35 
Tot het einde van zijn leven blijft meester Frans 
Janszn. van Poelenburch een familieman. De familie 
is vrij groot. Hij heeft, zo blijkt uit de testamenten, 
4 zusters en twee broers.
Zijn zusters zijn: 
Ydtgen (niet aangeduid als gehuwd);
Adriana (eveneens niet aangeduid als gehuwd);
Aleidt Jansdr. (gehuwd met Sijmon, zoon Lucas 
Sijmonszn)
Jaepgen Jansdr. (gehuwd met Gherbrant Cornelisz, 
zoon Jan Garbrantszn).
Zijn twee broers zijn:
Pieter Jansz (echtgenote niet genoemd, zoon Frans 
Pieterszn);
Jan Janzn Mostart (gehuwd met Marije Michelsdr., 
zoon Michiel Janszn..). 
 
Als Frans Janszn. van Poelenburgh in 1602 voelt 
dat het einde van zijn leven nadert, laat hij op 10 
juli notaris Jan Goossens met twee getuigen aan zijn 
ziekbed komen om zijn testament te herzien.36 Het 

blijkt hen dat mr. Frans nog goed van geheugen, 
verstand en spraak is. Hij herroept alle eerder 
gemaakte testamenten, codicillen en verklaringen. 
Hij benoemt tot zijn universele erfgenamen van zijn 
huis, hof, goud en zilver (gemunt of ongemunt), 
aandelen, kredieten en gerechtigheden, zijn zusters 
en de zoon van zijn overleden broer, alsmede de 
nakomelingen van zijn overleden zusters, in een 
eerlijke verdeling. Hij bepaalt dat Ytger Jansdr. 
al datgene wat hij eerder van zijn zusters of hun 
echtgenoot in bezit heeft, terugkrijgt. Hij besluit 
verder dat bij overlijden van de zoon van zijn zuster 
de aan hem toegevallen goederen terug zullen gaan 
naar zijn zusters.
Tenslotte geeft hij aan dit testament zonder uitstel 
op te hebben laten stellen in zijn woning in de 
Pater Celysteech met als getuigen Sybrant Claeszn 
en Tyman Meliszn.

De juiste overlijdensdatum van Frans Janszn. van 
Poelenburch hebben we niet kunnen achterhalen.          
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Toespraak 16 november 2012 in de Oosterkerk 

egbert Ottens

Een bijzonder woord van welkom namens het 
bestuur van onze vereniging voor mevrouw Elvira 
Sweet, gedeputeerde Cultuur in onze provincie. 
Voorts welkom burgemeester Onno van Veldhuizen 
die Hoorns gemeentebestuur vertegenwoordigt, 
welkom college- en raadsleden. Via een motie 
leverde uw raad een substantiële bijdrage aan de 
totstandkoming van het boek. Welkom de sponsors 
van het boek, waaronder nabestaanden van de heer 
Piet Mol, met wiens legaat dit boek mede mogelijk 
werd. Welkom aan onze zusterverenigingen 
uit de regio of van verder, zoals onze vrienden 
uit Leiden in wie wij onze meerdere moeten 
erkennen omdat zij dit jaar hun eeuwfeest vieren. 
Gefeliciteerd. Welkom onze ereleden waarvan ik 
bij uitzondering één bij naam wil noemen: Albert 
de Graaf. Hij en zijn echtgenote Tinie mogen 
zich een jaar lang museumvrijwilliger van het jaar 
noemen. Van harte gelukgewenst. Uiteraard een 
warm welkom voor de sprekers van vanmiddag, 

mevrouw Marita Mathijsen-Verkooijen en Jos 
Leenders, de auteur van het boek dat vanmiddag 
zal worden gepresenteerd. En voor de familie van 
Jos die is meegekomen, want Jos heeft een grootse 
prestatie geleverd. Mevrouw Mathijsen is emeritus-
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en 
deskundig op het gebied van de negentiende eeuw. 
Bij de totstandkoming van de indrukwekkende serie 
Plaatsen van herinnering, waaronder toepasselijk 
Nederland in de negentiende eeuw, had zij een grote 
rol. En ook u welkom die ik niet bij naam genoemd 
heb, maar met ons wilt stil staan bij de mijlpaal 
van Vereniging Oud Hoorn, onze vijfennegentigste 
verjaardag. 
De presentatie van Hij komt van Hoorn wordt omlijst 

door twee inleidingen, van mevrouw Mathijsen en 
Jos Leenders, en twee muzikale intermezzi verzorgd 
door Mark Heerink op het monumentale Bätz-
orgel. 
Dat wij hier vanmiddag in deze kerk kunnen 
samenkomen is een wonder op zich. Deze kerk, 
ook wel Schipperskerk genoemd vanwege haar plek 
in de stad, nabij de haven en in de wijk waar de 
vissers en schippers woonden, is bijna vijfhonderd 
jaar oud. Alleen de Noorderkerk, Hoorns oudste 
monument, is ouder. Het bijzondere is dat het 
behoud van de Oosterkerk voor de poorten van 
de hel is weggesleept. Eén van de initiatiefnemers 
daarvoor, John Lamers, heeft zijn herinneringen 
onlangs op papier gezet. Zijn artikel wordt in 
het eerstvolgende Kwartaalblad gepubliceerd. 
Buitengewoon interessant om te vernemen hoe hij 
en zijn maat, wijlen Jan Piet van der Knaap, leden 
van onze vereniging, samen met anderen als drieste 
monumentenridders dat wisten te bereiken. In 
de geest van Johan Christiaan Kerkmeijer mag je 
zeggen. 
En daarmee ben ik bij de founding father van onze 
Vereniging Oud Hoorn beland, van wie eerder dit 

jaar een schitterende biografie verscheen. Wie meer 
over hem, de oprichter van onze vereniging wil 
weten, en Hoorns eerste ereburger, kan ik dat boek 
van harte aanbevelen. 
Eind 1916 trok Kerkmeijer van leer tegen de 
materialistische geest van zijn tijd die er niet tegen 
op zag om 'al het schone en mooie oude onder 
moker en breekijzer te doen verdwijnen'. Ook dat 
is kennelijk iets van alle tijden. Een vereniging 
moest er komen tot behoud van Hoorns erfgoed. 
Halverwege 1917 besloot een groep betrokken 
burgers onder leiding van burgemeester De Jongh 
tot de oprichting van Oud Hoorn. Kerkmeijer werd 
tot voorzitter gekozen, welke functie hij met een 
korte onderbreking, veertig jaar lang bekleedde. 

De auteur van Hij komt 

van Hoorn, Jos Leenders
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Leenders. Burgemeester 

Onno van Veldhuizen, 

prof. dr. Marita Mathijsen, 
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Oud HOOrn 95 Jaar

De doelstelling van de vereniging is al die tijd 
onveranderd gebleven: het behoud van de 
schoonheid en het in herinnering houden van het 
verleden van onze stad. Aanvankelijk werd het oog 
vooral gericht op de monumentale panden. Enkele 
daarvan zijn nog steeds eigendom van de vereniging 
en pronken hoog op de lijst van rijksmonumenten 
in onze stad. Kerkmeijer, geen gemakkelijk 
heerschap, wendde als eerste voorzitter van de 
Bouwplancommissie, de voorloper van de huidige 
Commissie Monumenten en Welstand, zijn invloed 
aan op het gebied van stedenbouw en architectuur. 
Tijdens zijn vele wandelingen door de stad wees hij 
met zijn onafscheidelijke wandelstok op panden 
die verpauperden of maakte hij zijn publiek, zoals 
de onlangs ons ontvallen monumentenman Henk 
Zantkuijl dat kon, attent op bijzondere details 
aan onze monumenten. Oud Hoorn beschikt dus 
over oude papieren voor haar aanwezigheid in de 
commissie. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw begon 
een nieuwe periode voor de vereniging. In het 
gemeentebestuur circuleerden plannen voor een 
autoweg langs het IJsselmeer, door het havenkwar-

tier, van west naar oost, en de grondige sanering 
van het havenkwartier. Oud Hoorn lukte het om 
de verkeersplannen daar te doen belanden waar ze 
thuishoorden: in de prullenbak. Onbezonnen sloop 
behoort sindsdien tot het verleden. 
De jaren zeventig vormen de revival van de huidige 
vereniging onder de inspirerende leiding van de 
helaas vroeg overleden Bas Baltus, naar wie, als 
eerbetoon, de Publicatiestichting is vernoemd, die 
het boek uitgeeft dat vanmiddag centraal staat. 
Er werd een begin gemaakt met de systematische 
verzameling van historisch materiaal: foto's – Oud 
Hoorn heeft er inmiddels meer dan 19.000 –, 
documenten, boeken. Onderzoek werd geëntameerd 
naar de geschiedenis van belangrijke panden in de 

binnenstad. De zomerse stadswandelingen startten, 
evenals de lezingencyclus in de wintermaanden. 
Boeken werden uitgegeven, het Kwartaalblad 
volgde en later de website, die talloze prijzen won. 
In ons eigen pand aan de Onder de Boompjes, waar 
alle activiteiten samenkomen, worden permanent 
tentoonstellingen over het verleden van onze stad 
georganiseerd. Zoals de tentoonstelling Hoorn in de 
negentiende eeuw, naar aanleiding van het boek, die 

vanaf morgen in het Pakhuis te bezichtigen is. Dat 
alles kan slechts met de hulp en de steun van onze 
bijna tweeduizend leden en een vrijwilligersgroep 
van meer dan honderd mensen. Deze heugelijke 
dag is dan ook een eerbetoon voor hun niet 
aflatende inzet voor de vereniging. En voor de stad 
waar wij trots op zijn. 
Het gaat goed met de vereniging. En we kijken 
al weer verder. Naar het eeuwfeest dat groots 
gevierd moet worden. Onlangs vroeg iemand mij 
of een vereniging als Oud Hoorn nog altijd nodig 
is. De stad stond er toch goed bij. Daar is slechts 
twee keer ja op te antwoorden. De stad staat er 
inderdaad goed bij? Maar permanente aandacht 
blijft nodig. Niet alleen is de geschiedenis een 
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onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie, 
waarvan we veel kunnen leren, ook vandaag de dag 
moeten we permanent alert zijn op de geest van 
de tijd, zoals Kerkmeijer dat noemde, of zo u wilt: 
de waan van de dag. Eén voorbeeld slechts: in de 
recente startnotitie van de gemeente om iets tegen 
de overlast van het zwaar verkeer in de binnenstad 
te doen, wordt als mogelijkheid het aanleggen 
van een busbaan langs de Draaf- en Spoorsingel 
genoemd. Het water van de Draafsingel vormt met 
de aanliggende oevers Achter de Vest en Hoge Vest 
een uniek rijksmonument. Wie dat niet weet, wie 
geen oog heeft voor de historische schoonheid van 
de stad, gouden eieren voor toerisme en economie, 
kan zo'n voorstel doen. Daarom is het nog altijd 
zaak om in de voetsporen van Kerkmeijer het 
verleden en de monumenten te bewaren en te 
koesteren. Misschien is het een idee dat onze 
vereniging jaarlijks een introductie verzorgt voor 
nieuwe medewerkers van de gemeente voor wie 
dat relevant is, over de historie en de historische 
betekenis van onze stad. En waarom zouden we dat 
ook niet voor de nieuwe raad doen? Burgemeester: 
bij deze. 

Vijf jaar geleden werd de hertaling van Velius 
Kroniek van Hoorn gepresenteerd. De geschiedenis 
van onze stad van het vroegste begin tot het 
overlijden van deze grote stadgenoot. April 2013, 
maar dit terzijde, komt ook bij Bas Baltus een 
biografie over Velius uit, geschreven door Piet 
Boon en Marit Veerman. Na dat feest beraadde ons 
bestuur zich op het komende eeuwfeest dat nog ver 
weg leek, maar waarvan we uit ervaring wisten dat 
de tijd altijd sneller loopt dan we vooraf inschatten. 
Velius' Kroniek was gevolgd door werken van 
andere historici. Maar vanaf de Franse tijd ontbrak 
een samenhangend overzicht van de geschiedenis 
van onze stad. Zo ontstond het idee om in 2017 
een tweedelig boekwerk te doen verschijnen over 
de negentiende en twintigste eeuwse geschiedenis 
van Hoorn. Eeuwen waarin onze stad ongekende 
metamorfoses doormaakte. Het werd de opstap 
voor het boek dat aanstonds wordt gepresenteerd. 
Hoorn in de negentiende eeuw. Nu de negentiende, 
allerminst saaie, en over vijf jaar die voor Hoorn 
opwindende twintigste eeuw. 
Ik wens u allen een informatieve en genoeglijke 
middag. 
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HiJ kwam van HOOrn

Toespraak bij de presentatie van het boek 

JOs leenders

U bent hiernaartoe gekomen met het gevoel: 
Hoera! Feest! Een nieuw lustrum van Oud Hoorn. 
Prachtig! Als dat zo is, als u dat zo voelt, moet 
ik uw vreugde enigszins temperen. Want deze 
bijeenkomst heeft natuurlijk ook iets bizars. Blijkt 
er namelijk niet óók uit dat wij onvoldoende met 
onze tijd meegaan? Is dit feest voor ons moderne 
mensen niet, ik zou haast zeggen, tegennatuurlijk? 
Daarom wil ik deze voordracht de titel geven: Wordt 
het niet tijd Oud Hoorn op te heffen? Heeft de oude 
vereniging zichzelf niet overleefd?  Ik bedoel dit. 
Moet er niet een eind komen aan dat almaar bezig 
zijn met vroeger? Oude gebouwen, dat begrijp ik 
nog, die zijn goed voor het toerisme. Maar mensen 
die al lang dood zijn blijven koesteren, gaat dat niet 
te ver? Wat kunnen die ons schelen! Die zijn van 
toen, wij zijn van nu. En zegt u zelf: alles gebeurt 
toch nú! Zeker tegenwoordig!
Een, twee generaties geleden was dat nog niet 
zo. Toen was de werkelijkheid nog grotendeels 

van gisteren. Ónze werkelijkheid is helemaal van 
nu. Én, houdt u vast, dat voor het eerst in de 
geschiedenis!  Want, u bent het zich bewust, wij 
scheppen tegenwoordig zelf onze werkelijkheid. 
Via de sociale media. Dat deden onze ouders 
niet. Die hadden hooguit primitieve televisie: 
eenrichtingsverkeer: mr. G.B.J. Hilterman die 
uitlegde hoe de wereld in elkaar zat, en drs. Chriet 
Titulaer, die zelfs het hele heelal uitlegde. Dat was 
een, twee generaties geleden. In de negentiende 
eeuw was het nog veel erger. Toen was er zelfs geen 
radio. Toen was er niets! 
Dat is gelukkig niet meer zo, wíj van nu leggen 
elkaar de wereld uit. Wij creëren samen zelf onze 
werkelijkheid. Ik heb 4739 vrienden op Facebook. 
Ik heb mijn blog, ik werk het voortdurend bij. En 
in de tussentijd twitter ik; soms heb ik wel 500 
volgers! Wij van nu, dames en heren, wij hebben 
voortdurend contact. En met wie? Met iedereen! 
Met in principe iedereen. Voortdurend houd ik 
mijn scherm in de gaten, want er kan altijd iets 
gebeurd zijn. Ben ik ergens niet van op de hoogte, 
dan weet een ander het wel. Het is fantastisch! 
Wij, mensen van nu, wij hebben eindeloos contáct.      
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Dat hadden ze vroeger niet. Een ander verschil 
met vroeger, wat contact betreft, is dat wij gewoon 
thuis onze bekende Nederlanders ontmoeten. Is er 
niets, is er geen nieuws, dan is er dus toch nieuws. 
Je ziet dan bijvoorbeeld een Tweede Kamerlid 
ballroom dansen. Of je favoriete zangeres ergens 
in het oerwoud, samen met een weerman, een 
voetbalvrouw en een hondenfluisteraar, strijdend 
om een gouden schat. Er is zelfs een hoogleraar 
Amerikaanse geschiedenis die zich tot zo'n publieke 
figuur heeft ontwikkeld! Een historicus dus zoals ik, 
maar dan één echt van deze tijd. Alles weet die man. 
Het is om jaloers op te worden. Hij was trouwens 
onlangs nog in Hoorn. Zulke aanplakborden! Ja, 
Hoorn weet met zijn tijd mee te gaan.
Beseft u wel in wat voor tijd wij leven? Wij zijn de 
eersten in de geschiedenis die onze grote mannen 
en vrouwen van de hoge kunnen zien springen, 
zomaar in badpak of zwembroek!
Wij kunnen hen bijna aanraken! Denkt u heus dat 
burgemeester mr. Jonkheer Pieter van Akerlaken, 
in 1855, ten aanschouwe van alle Horinezen van 
de hoge sprong? In de Bad- en Zweminrichting 
op het Visserseiland? Echt niet! Ze hadden daar 
trouwens alleen maar een plank waarlangs je je 
in de Zuiderzee kon laten zakken. Denkt u heus 
dat Johannes Messchaert, de beroemde Hoornse 
zanger, samen met Aletta Jacobs en Abraham 
Kuyper en Mina Kruseman en Multatuli naar een 
gouden schat ging zoeken? Hoe had dat trouwens 
gemoeten, met die lange rokken in de jungle?  
Denkt u heus dat het toen mogelijk was koning 
Willem III van dichtbij te zien te krijgen? Hem aan 
te raken? Te zoenen? 
Contáct, dames en heren! Wij, anders dan toen, 
wij maken echt contact!  Voor het eerst in de 
geschiedenis! Dus wat doen wij hier? Feest vieren 
om een vereniging die zich inzet voor die oude 

contactloze tijd. Ik wil niemand kwetsen, en zeker 
niet het meer dan ijverige bestuur, maar wat hebben 
wij eigenlijk nog aan Oud Hoorn? Natuurlijk, 
Oud Hoorn zorgt ook werkelijk voor de stad, de 
monumenten, dat die bewaard blijven. En met 
succes: Hoorn anno 1970 zag er afgekloven uit, nu 
straalt Hoorn. Maar, denk ik dan, ik van deze tijd, 
kan het allemaal niet veel efficiënter.
Waarom geen kozijnen van kunststof, en van 
die praktische gladde deurposten? Waarom geen 
plastic gevels? Het Westfries Museum bijvoorbeeld 
met al zijn kleuren, dat hoeft dan niet telkens 
opnieuw geverfd te worden! Het zou zoveel schelen 
in de kosten! Oud Hoorn hoeft trouwens niet 
weg, laat het Nieuw Hoorn gaan heten en zich 
op de toekomst richten! Zich met de toekomst 
bezighouden. En weest u gerust, het feest van 
Oud Hoorn nu kan gewoon doorgang vinden. Dat 
Nieuw Hoorn heeft geen haast, daar kunnen we 
ook morgen mee beginnen. Ik maak een grapje. 
U hebt me natuurlijk door. Ik zet onze eigen tijd 
te kijk. Maar mijn spot heeft een goede reden. 
Onze tijd denkt wérkelijk zonder geschiedenis te 
kunnen. 
Ik zal wat voorbeelden geven waaruit blijkt dat 
vandaag niet goed te begrijpen valt zonder  gisteren. 
Rond 1800 doet een Hoornse jongen, Pieter 
Verloren, een aanzoek. Hij ziet iets in ene Annemie 
Nahuys, twintig jaar oud, uit Amsterdam. Ze 
hebben elkaar nooit gesproken, zij heeft hem zelfs 
nooit eerder gezien. Hij haar wel, eenmaal, vanuit 
de verte. Zo was het toen. In het boek, dat vandaag 
wordt gepresenteerd, staat beschreven hoe zo'n 
aanzoek in zijn werk ging. Want Annemie heeft er 
een dagboek van bijgehouden, een kostelijke bron, 
in het bezit van het Westfries Archief. Annemie 
moet heel voorzichtig zijn. En de jongen ook, 
maar om een andere reden: hij mag zijn kans 
niet verspelen. Hij heeft zijn aanzoek gedaan bij 
Annemie's voogd, haar oom, want ze is wees en 
woont bij hem. Oom beheert ook haar geld, ze is 
niet arm. Hij beheert het trouwens goed; rond 1800 
woedt een financiële crisis gelijkend op die van nu. 
Ook toen kwamen de directeuren er trouwens mee 
weg, was de gewone man de dupe. Het staat in het 
boek te lezen. 
Het zou onfatsoenlijk zijn wanneer Pieter Verloren 
zijn aanzoek bij Annemie zelf deed. Het is de voogd 
die eerst navraag doet naar Pieters achtergrond 
en vervolgens Annemie inlicht. Zij, het meisje, 
gaat af op de conclusies van oom, een man van 
zeventig. Ze gaat akkoord, en oom bericht Pieter 
dat hij welkom is. Dat wil zeggen, oom praat eerst 
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met Pieter, pas daarna zien Annemie en Pieter 
elkaar voor het eerst. Van verkering is nog geen 
sprake, eerst leren ze elkaar kennen tijdens Pieters 
zondagmiddagbezoek, om de veertien dagen, steeds 
een uur of anderhalf.  Annemie vraagt bedenktijd, 
wikt en weegt. Pas vier maanden later begint de 
verkering. Die adembenemend voorzichtig blijft. U 
moet het maar lezen.
Wat ik wil zeggen, is dat contact maken vroeger, 
anders dan nu dikwijls, écht contact maken, de 
ander aftasten, was. Er moest goed worden opgelet 
dat het meisje haar eer, haar maagdelijkheid, niet 
kwijt raakte, anders verloor ze haar waarde, voor 
de familie, haar economische waarde ook. Kreeg 
ze een kind in onecht, zo heette dat, was ze dus 
niet getrouwd, dan werd ze, tenzij haar familie het 
wegmoffelde, afhankelijk van de bedeling, draaide 
de maatschappij ervoor op. Daarom ook stonden 
ongehuwde moeders buiten de maatschappij en 
hun kind bovendien. Ze kostten te veel. U moet het 
maar lezen. Vergelijk dat eens met nu! Alleenstaande 
moeders, tienermoeders zijn heel gewoon. Niet 
het geld dat het de maatschappij extra kost is het 
probleem, maar dat ze nog op school zitten .
Valt onze tijd daarom te prijzen? Zijn wij 
barmhartiger met ons 'Spoorloos?' en 'DNA 
onbekend', programma's die de fouten van 
vroeger ontmaskeren? Welnee, wij kunnen ons 
tienermoeders permitteren. Vergeleken met 
vroeger is er geld zat. En, nog ingrijpender, de 
seksuele moraal is veranderd. Ook dat is niet onze 
verdienste. Als het al iemands verdienste is, is het 
die van vorige generaties. Van de uitvinders van de 
pil bijvoorbeeld, begin jaren '60. 
U merkt het, geschiedenis is: vroeger vergelijken 
met nu. Daarom moet je de geschiedenis kennen.
Dé reden van de onrust in de moslimwereld, hét 
politieke onderwerp van onze tijd, is dat internet 
en televisie onze man-vrouw-verhouding van de 
daken schreeuwen, en aldus die van moslims 
onderuithalen. Wij hier mogen hun onrust 
achterlijk vinden, maar die heeft haar goede reden: 
de waarde van het meisje daar loopt gevaar. En 
daarmee de hele maatschappelijke orde, de traditie, 
de positie van mannen, hun macht, de Koran!  
Wat u in dit boek over Hoorn in de negentiende 
eeuw onder andere kunt lezen is dat het bij ons 
vroeger niet anders was. Ook bij ons had dat 
achterhoedegevecht plaats. Meer ingehouden, maar 
nauwelijks minder ingrijpend.
Velen weten het al niet meer, maar sinds de 
negentiende eeuw was Nederland, was Hoorn, 
diepgaand verdeeld. In feite bestonden er twee 

Hoorns naast elkaar. Elk contact, niet alleen 
seksueel en via huwelijk, nee elk contact werd 
zo veel mogelijk vermeden. Katholieken en 
andersdenkenden leefden elk in eigen kring, 
kochten bij hun eigen groep, werkten in hun eigen 
groep, zaten op eigen scholen, gingen alleen met 
soortgenoten om. Dat was omdat de katholieken 
vonden dat de andersdenkenden, in Hoorn 
waren dat moderne protestanten en socialisten, 
de oude christelijke traditie, de geschiedenis, de 
maatschappij, onderuithaalden. Zoals nu gebeurt 
met moslimtradities. Want de negentiende eeuw 
was helemaal niet de suffe eeuw die er later van is 

gemaakt. Het was juist een ongekend revolutionaire 
eeuw. Van alles ging op zijn kop! Onze economie 
industrialiseerde, onze politiek werd democratisch. 
Ons gas, elektriciteit, de trein, uniforme maten 
en gewichten, uniforme tijd, kadaster, zelfs een 
begraafplaats als hier op het Keern dateren van 
de negentiende eeuw. Lees het boek! Nederland, 
Hoorn, werd modern! Opeens leek het ook alsof de 
mens alles kon, alsof God, de oude traditie, passé 
was. Daarom kwamen die katholieken in verzet. En 
nog anderen, maar in Hoorn vooral de katholieken. 
Ook over die clash tussen oud en nieuw gaat het 
boek. 
In onze tijd zijn er velen die menen dat geschiedenis 
iets overbodigs is. Dat onze maatschappij zonder 
kan. Hun werkelijkheid is als een waterplas, ze zien 
alleen het oppervlak. Zo dun als dat oppervlak is 
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hun kennis. Ze weten niet wat onder water zit, dat 
juist wat onder water zit grotendeels het oppervlak 
bepaalt. De kredietcrisis is een mooi voorbeeld: 
velen waren gaan denken dat geld vanzelf groeit. 
Ze hadden beter kunnen weten. Maar kenden de 
geschiedenis niet.
Nog een voorbeeld: onze identiteit! Omdat we ons 
verleden niet meer kennen, weten we niet meer wie 
we zijn, wat ons verbindt. We dénken veel contact te 
hebben, terwijl we nooit eerder in de geschiedenis 

zo weinig echt contact hebben gehad. Het boek laat 
zien dat onze identiteit, de Nederlandse, sinds eind 
achttiende eeuw voetje voor voetje is opgebouwd. 
Het eerst, nota bene, vanuit Hoorn! Het was een 
Hoornse denker, Engelberts, wie kent hem nog, die 
de grondslag voor de Nederlandse identiteit heeft 
gelegd. In het boek staat te lezen hoe de Horinezen 
van vroeger geen individualisten waren zoals wij 
nu, maar primair deel uitmaakten van familie, kerk 
en/of vereniging. Dat die het leven inhoud gaven.
Nu is die binding ernstig verzwakt. Nu is er het 
verdriet van West-Friesland. Nu, nu onze welvaart 
toch niet groot genoeg blijkt om het groeiend 
aantal ouderen aan te kunnen, is opeens ook het 
idee geopperd familie en buurt te laten bijspringen. 
Vroeger lijkt wel terug! Tegenwoordig heeft men 
het zowaar weer over burgerzin en burgerplicht, 
begrippen uit de negentiende eeuw! Hoorn had 
een kiesvereniging genaamd Burgerplicht. De 
geschiedenis herhaalt zich!
Nog een voorbeeld. Een meisje twittert dat ze 
jarig is, dat iedereen mag komen. En dat gebeurt, 
het wordt een pandemonium. Nederland staat op 
zijn kop. Terecht! Het is een schande! Maar wat 
men vergeet, is dat jeugd nog net als vroeger vol 
energie zit. Vroeger ging al die energie op aan van 

's ochtends vroeg tot 's avonds laat lichamelijke 
arbeid verrichten. Is het vreemd dat die inmiddels 
overtollig geworden energie toch ergens heen moet? 
Dat een avondje stappen in een kakdorp een 
interessante optie is. Want het moderne leven lijkt 
mooi, maar is zo glad als een glossy, zo grijs als een 
bedrijventerrein. Een dorp verbouwen, eventjes 
echt leven, is dan een uitkomst na een hele dag, 
een hele week, in een plastic kantoortuin te hebben 
gezeten. De wereld is veranderd, maar de mens is 
nog net zo als honderd jaar geleden! 
Misschien valt kennis van de geschiedenis, van toen 
echte realiteit nog bestond, toen nog werd gezweet 
om te kunnen overleven, voor ons, bijna virtueel 
geworden, toch niet te versmaden.
Misschien is Oud Hoorn omdopen in Nieuw Hoorn 
toch niet zo'n goed idee! 
Laat ik afsluiten met dominee Tideman, dominee 
in Hoorn rond 1870. U denkt natuurlijk: een 
dominee! Wat ouderwets! Maar u hebt het mis, 
Hoornse dominees waren ultramodern. De 
Hoornse dominees lazen vers van de pers Charles 
Darwin en ds.Tideman vond het daarom zinvol zijn 
gemeenteleden te vertellen dat ze zich er niet voor 
hoefden te schamen van de apen af te stammen.
Dat veroorzaakte opschudding, van een dominee 
werd een hogere boodschap verwacht. Wat 
ds.Tideman niet wist, was dat dat van die apen 
zo'n 150 jaar later, nu dus, weinig onrust meer 
veroorzaakt. Sterker nog, dat wij dankzij onze 
sociale media zelfs sprekend op apen zijn gaan 
lijken. Wij zijn niet alleen aan ze verwánt, wij 
doen ook als apen, zijn net zo oppervlakkig 
geworden,  apen elkaar steeds meer na. Het internet 
is fantastisch, geen twijfel mogelijk, maar vooral 
ook naäperij.
Ook dat is voor het eerst in de geschiedenis.
Daarom, nogmaals, is het toch niet zo'n goed idee 
van Oud Hoorn Nieuw Hoorn te maken, Nieuw 
Hoorn dat zich met de toekomst van Hoorn zou 
bezighouden. Want de toekomst bestaat niet.
Het verleden bestaat ook niet, maar heeft bestaan. 
En bestaat nog in van alles voort. De vereniging 
Oud Hoorn maakt dat zichtbaar, houdt ons bij de 
les, is juist van nu. Is juist nu belangrijker dan ooit!
Hoorn is in de negentiende eeuw poorten 
kwijtgeraakt, lees maar in het boek, maar de 
poortwachters die Hoorn bewaken, trouw bewaken, 
die zijn er nog. Egbert Ottens, Rita Tolenaar, Jan 
Lodde, Ton van Weel en al die andere actieve leden 
van Oud Hoorn. Laten wij hen eren met een groot 
applaus! 
Ik dank u.

Oosterpoort, door 
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Hij komt van Hoorn. 

(Westfries Museum)



een HOOrns biOgraFiscH wOOrdenbOek

egbert Ottens

Eind vorig jaar overhandigde Bob (Cor) Entius aan 
Rita Lodde en mij een bundel met tweehonderd 
korte biografieën van mensen wier naam op enigerlei 
wijze aan die van onze stad verbonden is. Een 
interessante lijst met namen, maar, onontkoombaar, 
ook een nogal willekeurige opsomming, al worden 
de grote namen die onze stad voortbracht of die er 
hun leven of een deel daarvan doorbrachten, op het 
eerste oog niet gemist. 
De lijst loopt van Karel van Aalst (1866-1939; 
o.a. president van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij en naamgever aan de Van Aalstweg 
en het Van Aalstterrein, nu beter bekend als het 
Runshopping Centre of de Hof van Hoorn) tot en 
met Lubbert Gerritsz. IJserman (1535-1612), die 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog als doopsgezinde 
voorman en ouderling naar het tolerante Hoorn 
vluchtte. De lijst bevat een grote verscheidenheid 
aan personen, variërend van danser en choreograaf 
Han Ebbelaar, die dit jaar zeventig wordt, tot 
Margreet van Hoorn. En van de vorig jaar overleden 
ereburgeres Gré Visser tot en met vechtsporter (vier 
keer wereldkampioen K1) Ernesto Hoost.
Bob Entius heeft een jaar lang dagelijks aan zijn 
biografieën gewerkt. Hij hoopte via deze lijst 
op objectieve wijze te komen tot een rangorde 
van de grootste Horinees aller tijden. Maar zoals 
de verkiezing van de grootste Nederlander ooit 
oorspronkelijk Pim Fortuyn op de eerste plaats zette, 
waar hij enkele jaren later al weer vanaf viel (achteraf 
bleek er een fout in de verwerking van de stemmen te 
zijn gemaakt, wat men helaas maar zo liet), zo is die 
poging van Entius naar onze mening ook een ijdele. 
Het is onmogelijk om zodanige, objectieve criteria te 
vinden waarop een dergelijke uitverkiezing mogelijk 
zou zijn. Aspecten die vandaag hoog scoren, tellen 

over tien of twintig jaar nauwelijks meer, of worden 
totaal anders beoordeeld. Omdat andere bezigheden 
de komende jaren veel van zijn tijd zullen vragen, 
besloot Bob Entius de resultaten van zijn research tot 
dan toe aan Oud Hoorn over te dragen. 
In plaats van een lijstje met de grootste Horinezen 
kan de verzameling van Entius wel de basis vormen 
van een Hoorns Biografisch Woordenboek als een 
extra toevoeging aan de website van Oud Hoorn. 
Daar is echter nog veel werk voor nodig. Het 
materiaal dat Entius presenteerde is vooral een 
compilatie van informatie die op internet te vinden 
is, waaronder de websites van Oud Hoorn en het 
Westfries Genootschap. Zijn korte biografieën moeten 
worden gesystematiseerd en op veel plaatsen worden 
aangevuld en ontdaan van doublures, eventuele 
omissies, enzovoorts. Werkenderwijs zullen nieuwe 
namen aan dat Biografisch Woordenboek kunnen 
en moeten worden toegevoegd. De huidige lijst is, 
het kan niet anders, allerminst volledig. Bovendien 
moet beeldmateriaal worden verzameld. Op zich een 
leuke en interessante klus. Maar daarvoor hebben we 
mensen nodig die dat willen oppakken. 
We zijn daarom op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om zich de komende jaren in dit materiaal te 
verdiepen, zodat de biografieën stuk voor stuk op de 
site van Oud Hoorn gepresenteerd kunnen worden. 
In dit nummer van het Kwartaalblad vindt u een 
voorbeeld van één zo'n, al enigszins bewerkte, 
biografische, in dit geval familieschets. Die van de 
familie Carbasius, naar wie de tunnel en de weg zijn 
genoemd, waartoe de gemeenteraad eind vorig jaar 
besloot. 

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmel-
den bij Oud Hoorn (0229 273 570, dinsdag en don-
derdag van 10 tot 16 uur, of het antwoordapparaat 
inspreken) of via e-mail (info@oudhoorn.nl).  

In één pakket niet € 49,65 maar € 22,50 
Verkrijgbaar bij het Pakhuis Orgels in Hoorn  Grote Oost 7  Grote Oost 16   Grote Oost 58    Sint Jans 
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a.c. bleiJs: begenadigd maar  Ondergewaardeerd

JerOen damen

Het vestigen van de roem: Prijsvraag en 
Cyriacuskerk

Adrianus Cyriacus Bleijs ofwel A.C. Bleys (beide 
spellingwijzen werden door hem gebruikt), vestigt 
zijn roem in 1862. Hij doet dat met zijn ontwerp 
voor een tentoonstellingsgebouw, of, zoals het 
genoemd wordt op het voorblad ven het ontwerp: 
ONTWERP VAN EEN GEBOUW, BESTEMD 
TOT HET JAARLIJKS TENTOONSTELLEN VAN 
SCHILDER-, BOUW-, BEELDHOUW-, GRAVEER 
EN ANDERE WERKEN VAN BEELDENDE KUNST.
Dit ontwerp is duidelijk geïnspireerd door de 
renaissance, met name door Andrea Palladio's Villa 
Rotonda en de grondbeginselen van de bouwkunst, 
welke Andrea Palladio beschrijft in zijn I quattro 
libri dell'architettura (1570). Vergelijking van Bleijs' 
voorgevel met  het front van Palladio's villa maakt dat 
zichtbaar. Natuurlijk ligt aan de Villa Rotonda een 
totaal ander pakket van eisen ten grondslag, maar 
de sfeer van het  tentoonstellingsgebouw is dezelfde:  
die van rust, voornaamheid en schoonheid, dankzij 
zuivere verhoudingen en een evenwichtige ritmiek. 
Bleijs werd niet voor niets in 1864 bekroond met de 
'Premier Prix d'Exellence', want het was duidelijk 
dat hij de renaissance als bouwstijl niet zomaar 
na-aapte, maar zich eigen had gemaakt en verder 
uitwerkte. Het begrip 'renaissance' valt hier niet 
zomaar: in de literatuur over Bleijs vind je nogal 
eens opmerkingen als  'Hollandse renaissance'  
naast het veel minder fraaie 'neoclassicisme' of 
zelfs enigszins neerbuigende 'eclecticisme'. Deze 
begrippen  worden  vooral veel gebruikt bij de 
beschrijving van zijn eerste  werkelijk gebouwde 
meesterwerk: de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk 
in Hoorn.
Zo schrijft  Coert Peter Krabbe in Erfgoed: 
'Architecten ontwierpen niet uitsluitend vanuit 
helder omlijnde politiek-maatschappelijke 
motieven. Voor velen was het verfraaien van de 
stad hun belangrijkste drijfveer. Het ging hen om 
het inpassen van hun gebouwen in een bestaande 
omgeving en het verrijken van het stadsbeeld. Dit 
streven komt duidelijk tot uiting in een gedeeltelijk 
uitgevoerd ontwerp van A.C. Bleijs uit 1884 voor 

een gevelrij aan de Nieuwezijds Voorburgwal in 
Amsterdam (afb. hierboven). Een jaar eerder was 
deze waterloop, ondanks protesten, gedempt. Voor 
de achtergevels van de panden van het Begijnhof, 
die zich tot die tijd in het water spiegelden, 
maakte Bleijs een verbouwingsplan. De bestaande 
pretentieloze achtergevels werden vervangen door 
façades met ornamentiek en een afwisseling van 
bak- en natuursteen. Bleijs gaf de gevels rijker vorm 
dan ze ooit waren. Wellicht was de nieuwbouw 
bedoeld als compensatie voor het verdwijnen van 
het water uit dit deel van de stad. Bleijs ontwierp 
geen uniforme gevelwand, maar respecteerde de 
schaal van de bebouwing in de binnenstad en 
voorzag ieder pand van een eigen front. In een 
toelichting stelde hij de profielen en versieringen 
grotendeels te hebben ontleend aan nog bestaande 
Noord-Hollandse gebouwen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. Door zo getrouw de ornamentiek 
van oude gebouwen na te volgen, schiep hij iets 
nieuws dat de suggestie wekte al eeuwenoud te 
zijn. Deze tendens was in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw bij architecten en opdrachtgevers 
ongekend populair. Het paradoxale van dit creëren 
van erfgoed wordt onderstreept door het begrip 
'oudhollands', waarmee dergelijke nieuwe creaties 
werden aangeduid. De term werd keer op keer 
gebruikt, niet alleen in de vakliteratuur maar ook 
in artikelen in populaire tijdschriften en dag- 
en weekbladen. Daarbij werd geen onderscheid 
gemaakt tussen oude gebouwen – veelal in de stijl 
van de 'Hollandse renaissance', maar ook uit de 
middeleeuwen – en de nieuwbouw die daarop was 
geïnspireerd.1 

1 Grijzenhout, F (Red.) 2007 ERFGOED. De geschiedenis van een begrip. 
Amsterdam, Amsterdam University Press p. 166-168 
Afb. r. kolom: Ontwerp voor de herbouw van een aantal huizen langs de 
Nieuwezijds Voorburgwal en het Begijnhof in Amsterdam, 1886, Historisch 
topografische  atlas van het Gemeentearchief, Amsterdam.    
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hij de Renaissance als bouwstijl niet zomaar na-aapte, 
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Het begrip ‘Renaissance’ valt hier niet zomaar: in de 
literatuur over Bleijs vindt je nogal eens opmerkingen 
als  ‘Hollandse Renaissance’  naast het veel minder 
fraaie ‘neo-classicisme’ of zelfs enigszins neerbuigende 
‘eclecticisme’. Deze begrippen  worden  vooral veel 
gebruikt bij de beschrijving van zijn eerste  werkelijk 
gebouwde meesterwerk: de Cyriacuskerk in Hoorn.
Zo schrijft  Coert Peter Crabbe in  Erfgoed: 
‘Architecten ontwierpen niet uitsluitend vanuit helder 
omlijnde politiek-maatschappelijke motieven. Voor 
velen was het verfraaien van de stad hun belangrijkste 
drijfveer. Het ging hen om het inpassen van hun ge-
bouwen in een bestaande omgeving en het verrijken 
van het stadsbeeld. Dit streven komt duidelijk tot ui-
ting in een gedeeltelijk uitgevoerd ontwerp van A.C. 
Bleijs uit 1884 voor een gevelrij aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal in Amsterdam (afb.). Een jaar eerder was 
deze waterloop, ondanks protesten, gedempt. Voor 
de achtergevels van de panden van het Begijnhof, 
die zich tot die tijd in het water spiegelden, maakte 
Bleijs een verbouwingsplan. De bestaande pretentie-
loze achtergevels werden vervangen door façades met 
ornamentiek en een afwisseling van bak- en natuur-
steen.  Bleijs gaf de gevels rijker vorm dan ze ooit wa-

ren. Wellicht was 
de nieuwbouw 
bedoeld als com-
pensatie voor het 
verdwijnen van 
het water uit dit 
deel van de stad. 
Bleijs ontwierp 
geen uniforme 
gevelwand, maar 
respecteerde de 
schaal van de be-
bouwing in de binnenstad en voorzag ieder pand van 
een eigen front. In een toelichting stelde hij de pro-
fielen en versieringen grotendeels te hebben ontleend 
aan nog bestaande Noord-Hollandse gebouwen uit de 
zestiende en zeventiende eeuw. Door zo getrouw de 
ornamentiek van oude gebouwen na te volgen, schiep 
hij iets nieuws dat de suggestie wekte al eeuwenoud 
te zijn. Deze tendens was in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw bij architecten en opdrachtgevers 
ongekend populair. Het paradoxale van dit creëren 
van erfgoed wordt onderstreept door het begrip ‘oud-
Hollands’, waarmee dergelijke nieuwe creaties wer-
den aangeduid. De term werd keer op keer gebruikt, 
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gebouwen – veelal in de stijl van de ‘Hollandse Re-
naissance’, maar ook uit de Middeleeuwen – en de 
nieuwbouw die daarop was geïnspireerd.’1 

Deze woorden van Crabbe blijken al van begin af 
aan van toepassing op het oeuvre van Bleijs.  De 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed beschriift Monu-
mentnummer: 333537 als volgt:  ‘H.H. Cyriacus en 
Franciscus, gebouwd door A.C. Bleys in 1879- ‘82. 
Driebeukige KRUISBASILIEK in neo-Renaissance-
vormen’ (mijn cursief ). En het Comité Open Monu-
mentendag Hoorn 2010 omschrijft de Curiacuskerk 
als ‘Baanbrekend ontwerp van de Hoornse architect 
A.C. Bleijs in een combinatie van barokke, renaissan-
ce, romaanse en zelfs oosterse vormen.’ Het is mooi 
dat Bleijs ontwerpen eindelijk geprezen worden, 

1 Grijzenhout, F (Red.) 2007 ERFGOED De geschiedenis 
van een begrip Amsterdam,  
Amsterdam University Press p. 166-168 
Foto: Ontwerp voor de herbouw van een aantal huizen 
langs de Nieuwezijds Voorburgwal en het Begijnhof in 
Amsterdam, 1886, Historisch-topografische  atlas van 
het Gemeentearchief, Amsterdam.
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langs de Nieuwezijds Voorburgwal en het Begijnhof in 
Amsterdam, 1886, Historisch-topografische  atlas van 
het Gemeentearchief, Amsterdam.



19

a.c. bleiJs: begenadigd maar  Ondergewaardeerd

Deze woorden van Crabbe blijken al van begin 
af aan van toepassing op het oeuvre van Bleijs.  
De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed beschrijft 
Monumentnummer: 333537 als volgt:  'H.H. 
Cyriacus en Franciscus, gebouwd door A.C. Bleys 
in 1879-1882. Driebeukige KRUISBASILIEK in neo 
renaissancevormen' (mijn cursief). En het Comité 
Open Monumentendag Hoorn 2010 omschrijft de 
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk als 'Baanbrekend 
ontwerp van de Hoornse architect A.C. Bleijs in 
een combinatie van barokke, renaissance, romaanse 

en zelfs oosterse vormen.' Het is mooi dat Bleijs 
ontwerpen eindelijk geprezen worden, maar een 
iets nauwkeuriger omschrijving is wenselijk. 
Want als je niet weet wat er onder de 'Hollandse 
renaissance'  precies wordt verstaan, is het moeilijk 
om te onderscheiden waar de renaissance eindigt 
en Bleijs begint. En voor je het weet wordt hij 
opnieuw miskend, dit keer niet als architect die 
zich tegen de neogotiek (Cuypers) keerde, maar als 
navolger van de neorenaissance, die overigens net 
zo slecht omschreven is als de term 'neo gotiek'. 
Verhelderend is het boek van architectuurhistoricus 
Auke van der Woud (1997) Waarheid en karakter. 
Het debat over de bouwkunst 1840-1900  Rotterdam, 
Nai uitgevers. Van der Woud toont aan, hoe sterk 
al in hun eigen tijd door Cuypers en Berlage hun 
werk als de 'ware' bouwkunst werd gepresenteerd, 
waarbij belangrijke architecten zoals A.C. Bleijs 

volkomen werden genegeerd of zelfs verketterd. 
En veelzeggend is ook dit citaat uit de biografie 
van A.C. Bleijs, door drs. Frans A.G. Bleijs: 'In 
een brief (d.d. 14 juni 1861) aan zijn zwager Jozef 
Alberdingk Thijm schrijft Cuypers: 'Het spijt mij 
vooral voor die jonge Noordhollander M.(ijnheer) 
Bleijs van Hoorn hij beloofde veel maar is verloren.' 
Dat wil wat zeggen als je niet zegt 'voor mij 
verloren' maar verloren (in het algemeen) ofwel: ik 
ben de ware, en wie niet in mijn voetspoor treedt...
Toch is er nauwelijks groter contrast mogelijk dan 

tussen de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk van 
Bleijs in Hoorn, en de Catharinakerk van Cuypers 
aan het 'Stratumse Eind' in Eindhoven (waar A.C. 
Bleijs nog als opzichter aan heeft meegewerkt!). 
Van der Woud en anderen wagen zich niet aan 
stilistische vergelijkingen maar beperken zich tot 
bestaande terminologie, die daarom enigszins in 
de lucht blijft hangen. Daarom moeten we even 
terug in de geschiedenis en onderzoeken wat 
renaissance ook al weer was, hoe die zich verhield 
tot de gotiek en hoe de Hollandse renaissance 
wordt gedefinieerd.

renaissance
Het meest zuiver voorbeeld, althans in theoretisch 
opzicht, van de Italiaanse renaissancebouwkunst, 
is het zogenaamde Tempietto van Bramante. Het 
dateert uit 1502. In zijn in Rome uitgevoerde 
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A.C. Bleijs: Begenadigd maar ondergewaardeerd
maar een iets nauwkeuriger omschrijving is wense-
lijk. Want als je niet weet wat er onder de ‘Hollandse 
Renaissance’  precies wordt verstaan, is het moelijk 
om te onderscheiden waar de Renaissance eindigt en 
Bleijs begint. En voor je het weet wordt hij opnieuw 
miskend, dit keer niet als architect die zich tegen de 
neo-Gotiek (Cuypers) keerde, maar als navolger van 
de neo-Renaissance, die overigens net zo slecht om-
schreven is aks de term ‘neo-Gotiek’. Verhelderend 
is het boek van architectuurhistoricus Auke van der 
Woud (1997) Waarheid en karakter. Het debat over de 
bouwkunst 1840-1900  Rotterdam, Nai uitgevers.
Van der Woud toont aan, hoe sterk al in hun eigen 
tijd door Cuypers en Berlage hun werk als de ‘ware’ 
bouwkunst werd gepresenteerd, waarbij belangrijke 
architecten zoals A.C. Bleijs volkomen werden ge-
negeerd of zelfs verketterd. En veelzeggend is ook 
dit citaat uit de biografie van A.C. Bleijs, door Drs. 
Frans A.G. Bleijs: ‘In een brief (dd. 14 juni 1861) aan 
zijn zwager Jozef Alberdingk Thijm schrijft Cuijpers: 
“Het spijt mij vooral voor die jonge Noordhollander 
M.(ijnheer) Bleijs van Hoorn hij beloofde veel maar is 
verloren.” Dat wil wat zeggen als je niet zegt ‘voor mij 
verloren’ maar verloren (in het algemeen) ofwel: ik 
ben de ware, en wie niet in mijn voetspoor treedt...
Toch is er nauwelijks groter contrast mogelijk dan 
tussen de Cyriacus- en Franciscuskerk van Bleijs in 
Hoorn, en de Catharinakerk van Cuypers aan het 
‘Stratumse Eind’ in Eindhoven (waar A.C. Bleijs nog 
als opzichter aan heeft meegewerkt !). Van der Woud 
en anderen wagen zich niet aan stilistische vergelij-
kingen maar beperken zich tot bestaande terminolo-
gie, die daarom enigszins in de lucht blijft hangen. 
Daarom moeten we even terug in de geschiedenis en 
onderzoeken wat Renaissance ook al weer was, hoe 
die zich verhield tot de Gotiek en hoe de hollandse 
Renaissance wordt gedefinieerd.

Catharinakerk Eindhoven, Afb.1. P. Cuypers

Cyriacuskerk te HoornAfb.2.  Joh. Stuyt  1889 aqua-
rellen in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Renaissance

Het meest zuiver voorbeeld, althans in theoretisch op-
zicht, van de Italiaanse Renaissance bouwkunst, is het 
zogenaamde Tempietto van Bramante. Het dateert uit 
1502. In zijn in Rome uitgevoerde werken beheerst 
Donato Bramante (1444-1514) de door Alberti voor-
geschreven regels tot het bereiken van de ideale har-
monie in het gebouw. Voor kerken kiest hij de centra-
le plattegrond. Het ronde Tempietto (tempeltje), met 
zuilenomgang en koepeltje in de kloosterhof van San 
Pietro in Montorio  te Rome, is een model van even-
wichtige compositie. Het door paus Julius II in 1506 
aanvaarde ontwerp van Bramante voor een nieuwe 
Sint-Pietersbasiliek te Rome, bedoeld als een symbool 
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A.C. Bleijs: Begenadigd maar ondergewaardeerd
maar een iets nauwkeuriger omschrijving is wense-
lijk. Want als je niet weet wat er onder de ‘Hollandse 
Renaissance’  precies wordt verstaan, is het moelijk 
om te onderscheiden waar de Renaissance eindigt en 
Bleijs begint. En voor je het weet wordt hij opnieuw 
miskend, dit keer niet als architect die zich tegen de 
neo-Gotiek (Cuypers) keerde, maar als navolger van 
de neo-Renaissance, die overigens net zo slecht om-
schreven is aks de term ‘neo-Gotiek’. Verhelderend 
is het boek van architectuurhistoricus Auke van der 
Woud (1997) Waarheid en karakter. Het debat over de 
bouwkunst 1840-1900  Rotterdam, Nai uitgevers.
Van der Woud toont aan, hoe sterk al in hun eigen 
tijd door Cuypers en Berlage hun werk als de ‘ware’ 
bouwkunst werd gepresenteerd, waarbij belangrijke 
architecten zoals A.C. Bleijs volkomen werden ge-
negeerd of zelfs verketterd. En veelzeggend is ook 
dit citaat uit de biografie van A.C. Bleijs, door Drs. 
Frans A.G. Bleijs: ‘In een brief (dd. 14 juni 1861) aan 
zijn zwager Jozef Alberdingk Thijm schrijft Cuijpers: 
“Het spijt mij vooral voor die jonge Noordhollander 
M.(ijnheer) Bleijs van Hoorn hij beloofde veel maar is 
verloren.” Dat wil wat zeggen als je niet zegt ‘voor mij 
verloren’ maar verloren (in het algemeen) ofwel: ik 
ben de ware, en wie niet in mijn voetspoor treedt...
Toch is er nauwelijks groter contrast mogelijk dan 
tussen de Cyriacus- en Franciscuskerk van Bleijs in 
Hoorn, en de Catharinakerk van Cuypers aan het 
‘Stratumse Eind’ in Eindhoven (waar A.C. Bleijs nog 
als opzichter aan heeft meegewerkt !). Van der Woud 
en anderen wagen zich niet aan stilistische vergelij-
kingen maar beperken zich tot bestaande terminolo-
gie, die daarom enigszins in de lucht blijft hangen. 
Daarom moeten we even terug in de geschiedenis en 
onderzoeken wat Renaissance ook al weer was, hoe 
die zich verhield tot de Gotiek en hoe de hollandse 
Renaissance wordt gedefinieerd.

Catharinakerk Eindhoven, Afb.1. P. Cuypers

Cyriacuskerk te HoornAfb.2.  Joh. Stuyt  1889 aqua-
rellen in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Renaissance

Het meest zuiver voorbeeld, althans in theoretisch op-
zicht, van de Italiaanse Renaissance bouwkunst, is het 
zogenaamde Tempietto van Bramante. Het dateert uit 
1502. In zijn in Rome uitgevoerde werken beheerst 
Donato Bramante (1444-1514) de door Alberti voor-
geschreven regels tot het bereiken van de ideale har-
monie in het gebouw. Voor kerken kiest hij de centra-
le plattegrond. Het ronde Tempietto (tempeltje), met 
zuilenomgang en koepeltje in de kloosterhof van San 
Pietro in Montorio  te Rome, is een model van even-
wichtige compositie. Het door paus Julius II in 1506 
aanvaarde ontwerp van Bramante voor een nieuwe 
Sint-Pietersbasiliek te Rome, bedoeld als een symbool 
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van de pauselijke primaat en op te richten boven het 
graf van de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg 
met vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel.
Dit streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning met 
een koepel vinden we ook terug bij Bleijs.

De Renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro Pas-
qualini, al heel snel naar Nederland gebracht. Van 
hem zijn de onderste drie bouwlagen van de toren 
van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 1535.
Aan die toren is de geleding van bouwstijlen boven 
elkaar duidelijk te zien en ook al het begin van wat 
we later ‘blokken en banden’ gaan noemen, als we de 
Hollandse Renaissance beschrijven, die vooral geba-
seerd zal zijn op baksteen. 
Van grote invloed op de vormentaal in Nederland wa-
ren de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527- circa 1606). Centraal in zijn werk 
stonden voorbeelden van het gebruik van typisch 
klassieke elementen als zuilen, pilasters en frontons. 
Ook zijn prenten van ornamenten met onder meer 
voorbeelden van rolwerk waren van zeer grote invloed 
op architecten.
Van de typisch Noord-Hollandse uitwerking van de 
Italiaanse Renaissance vinden we in Hoorn enkele 
treffende voorbeelden, zoals het z.g. Statenlogement 
(1613), dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616).

Tempietto, Afb.3. Donato Bramante 1502, Rome

St. Nicolaaskerk, Afb.4. 
IJsselstein

Statenlogement en Oosterkerk Afb.5. Hoorn

De overdadige ornamentiek van natuurstenen blok-
ken, afgewisseld met natuurstenen banden en hoizon-
tale vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, wat 
zijn gevels een voorname rust verleent. Als er sprake 
is van particuliere opdrachtgevers, zoals bij het Be-
gijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde Jaagschuit 
in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met zijn orna-
menten.

De Gekroonde Jaagschuit en andere gereali-Afb.6. 
seerde opdrachten. 
 Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Gotiek en Renaissance

Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring moe-
ten toch even de belangrijkste verschillen aan de orde 
komen tussen de Gotiek en de Renaissancearchitec-
tuur. De Gotische kerkenbouw zouden we met een 
hedendaagse term aanduiden als ‘skeletbouw’. Dat wil 
zeggen dat niet de muren alleen het dak dragen en het 
gebouw schragen, maar dat het vooral de skeletdelen 
buiten het gebouw, zijn zoals de duidelijk zichtbare 
steunberen, die dat doen. De openliggende gevels 
tussen de beren werden gevuld met glas. De conse-
quentie daarvan is dat het gebouw altijd kan worden 
uitgebreid: is er plaats tekort voor alle pelgrims, dan 
kunnen er gemakkelijk enkele meters kerkruimte 
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werken beheerst Donato Bramante (1444-1514) 
de door Alberti voorgeschreven regels tot het 
bereiken van de ideale harmonie in het gebouw. 
Voor kerken kiest hij de centrale plattegrond. Het 
ronde Tempietto (tempeltje), met zuilenomgang en 

koepeltje in de kloosterhof van San Pietro in Montorio  
te Rome, is een model van evenwichtige compositie. 
Het door paus Julius II in 1506 aanvaarde ontwerp 
van Bramante voor een nieuwe Sint-Pietersbasiliek 
te Rome, bedoeld als een symbool van de pauselijke 
primaat en op te richten boven het graf van 
de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg met 
vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel. Dit 
streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning 
met een koepel vinden we ook terug bij Bleijs. De 
renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro 
Pasqualini, al heel snel naar Nederland gebracht. 
Van hem zijn de onderste drie bouwlagen van de 
toren van de St.-Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 
1535. Aan die toren is de geleding van bouwstijlen 
boven elkaar duidelijk te zien en ook al het begin 
van wat we later 'blokken en banden' gaan noemen, 
als we de Hollandse renaissance beschrijven, die 
vooral gebaseerd zal zijn op baksteen. Van grote 
invloed op de vormentaal in Nederland waren 
de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527-circa 1606). Centraal in zijn 
werk stonden voorbeelden van het gebruik van 
typisch klassieke elementen als zuilen, pilasters en 

frontons. Ook zijn prenten van ornamenten met 
onder meer voorbeelden van rolwerk waren van 
zeer grote invloed op architecten. Van de typisch 
Noord-Hollandse uitwerking van de Italiaanse 
renaissance vinden we in Hoorn enkele treffende 
voorbeelden, zoals het zg. Statenlogement (1613), 
dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616). De overdadige 
ornamentiek van natuurstenen blokken, afgewisseld 
met natuurstenen banden en horizontale 
vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, 
wat zijn gevels een voorname rust verleent. Als 
er sprake is van particuliere opdrachtgevers, zoals 
bij het Begijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde 
Jaagschuit in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met 
zijn ornamenten.

gotiek en renaissance
Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring 
moeten toch even de belangrijkste verschillen 
aan de orde komen tussen de gotiek en de 
renaissancearchitectuur. De gotische kerkenbouw 
zouden we met een hedendaagse term aanduiden 
als 'skeletbouw'. Dat wil zeggen dat niet de muren 
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van de pauselijke primaat en op te richten boven het 
graf van de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg 
met vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel.
Dit streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning met 
een koepel vinden we ook terug bij Bleijs.

De Renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro Pas-
qualini, al heel snel naar Nederland gebracht. Van 
hem zijn de onderste drie bouwlagen van de toren 
van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 1535.
Aan die toren is de geleding van bouwstijlen boven 
elkaar duidelijk te zien en ook al het begin van wat 
we later ‘blokken en banden’ gaan noemen, als we de 
Hollandse Renaissance beschrijven, die vooral geba-
seerd zal zijn op baksteen. 
Van grote invloed op de vormentaal in Nederland wa-
ren de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527- circa 1606). Centraal in zijn werk 
stonden voorbeelden van het gebruik van typisch 
klassieke elementen als zuilen, pilasters en frontons. 
Ook zijn prenten van ornamenten met onder meer 
voorbeelden van rolwerk waren van zeer grote invloed 
op architecten.
Van de typisch Noord-Hollandse uitwerking van de 
Italiaanse Renaissance vinden we in Hoorn enkele 
treffende voorbeelden, zoals het z.g. Statenlogement 
(1613), dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616).

Tempietto, Afb.3. Donato Bramante 1502, Rome

St. Nicolaaskerk, Afb.4. 
IJsselstein

Statenlogement en Oosterkerk Afb.5. Hoorn

De overdadige ornamentiek van natuurstenen blok-
ken, afgewisseld met natuurstenen banden en hoizon-
tale vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, wat 
zijn gevels een voorname rust verleent. Als er sprake 
is van particuliere opdrachtgevers, zoals bij het Be-
gijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde Jaagschuit 
in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met zijn orna-
menten.

De Gekroonde Jaagschuit en andere gereali-Afb.6. 
seerde opdrachten. 
 Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Gotiek en Renaissance

Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring moe-
ten toch even de belangrijkste verschillen aan de orde 
komen tussen de Gotiek en de Renaissancearchitec-
tuur. De Gotische kerkenbouw zouden we met een 
hedendaagse term aanduiden als ‘skeletbouw’. Dat wil 
zeggen dat niet de muren alleen het dak dragen en het 
gebouw schragen, maar dat het vooral de skeletdelen 
buiten het gebouw, zijn zoals de duidelijk zichtbare 
steunberen, die dat doen. De openliggende gevels 
tussen de beren werden gevuld met glas. De conse-
quentie daarvan is dat het gebouw altijd kan worden 
uitgebreid: is er plaats tekort voor alle pelgrims, dan 
kunnen er gemakkelijk enkele meters kerkruimte 
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van de pauselijke primaat en op te richten boven het 
graf van de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg 
met vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel.
Dit streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning met 
een koepel vinden we ook terug bij Bleijs.

De Renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro Pas-
qualini, al heel snel naar Nederland gebracht. Van 
hem zijn de onderste drie bouwlagen van de toren 
van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 1535.
Aan die toren is de geleding van bouwstijlen boven 
elkaar duidelijk te zien en ook al het begin van wat 
we later ‘blokken en banden’ gaan noemen, als we de 
Hollandse Renaissance beschrijven, die vooral geba-
seerd zal zijn op baksteen. 
Van grote invloed op de vormentaal in Nederland wa-
ren de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527- circa 1606). Centraal in zijn werk 
stonden voorbeelden van het gebruik van typisch 
klassieke elementen als zuilen, pilasters en frontons. 
Ook zijn prenten van ornamenten met onder meer 
voorbeelden van rolwerk waren van zeer grote invloed 
op architecten.
Van de typisch Noord-Hollandse uitwerking van de 
Italiaanse Renaissance vinden we in Hoorn enkele 
treffende voorbeelden, zoals het z.g. Statenlogement 
(1613), dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616).

Tempietto, Afb.3. Donato Bramante 1502, Rome

St. Nicolaaskerk, Afb.4. 
IJsselstein

Statenlogement en Oosterkerk Afb.5. Hoorn

De overdadige ornamentiek van natuurstenen blok-
ken, afgewisseld met natuurstenen banden en hoizon-
tale vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, wat 
zijn gevels een voorname rust verleent. Als er sprake 
is van particuliere opdrachtgevers, zoals bij het Be-
gijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde Jaagschuit 
in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met zijn orna-
menten.

De Gekroonde Jaagschuit en andere gereali-Afb.6. 
seerde opdrachten. 
 Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Gotiek en Renaissance

Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring moe-
ten toch even de belangrijkste verschillen aan de orde 
komen tussen de Gotiek en de Renaissancearchitec-
tuur. De Gotische kerkenbouw zouden we met een 
hedendaagse term aanduiden als ‘skeletbouw’. Dat wil 
zeggen dat niet de muren alleen het dak dragen en het 
gebouw schragen, maar dat het vooral de skeletdelen 
buiten het gebouw, zijn zoals de duidelijk zichtbare 
steunberen, die dat doen. De openliggende gevels 
tussen de beren werden gevuld met glas. De conse-
quentie daarvan is dat het gebouw altijd kan worden 
uitgebreid: is er plaats tekort voor alle pelgrims, dan 
kunnen er gemakkelijk enkele meters kerkruimte 

Afb.3. Tempietto, Donato 

Bramante 1502, Rome
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van de pauselijke primaat en op te richten boven het 
graf van de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg 
met vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel.
Dit streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning met 
een koepel vinden we ook terug bij Bleijs.

De Renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro Pas-
qualini, al heel snel naar Nederland gebracht. Van 
hem zijn de onderste drie bouwlagen van de toren 
van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 1535.
Aan die toren is de geleding van bouwstijlen boven 
elkaar duidelijk te zien en ook al het begin van wat 
we later ‘blokken en banden’ gaan noemen, als we de 
Hollandse Renaissance beschrijven, die vooral geba-
seerd zal zijn op baksteen. 
Van grote invloed op de vormentaal in Nederland wa-
ren de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527- circa 1606). Centraal in zijn werk 
stonden voorbeelden van het gebruik van typisch 
klassieke elementen als zuilen, pilasters en frontons. 
Ook zijn prenten van ornamenten met onder meer 
voorbeelden van rolwerk waren van zeer grote invloed 
op architecten.
Van de typisch Noord-Hollandse uitwerking van de 
Italiaanse Renaissance vinden we in Hoorn enkele 
treffende voorbeelden, zoals het z.g. Statenlogement 
(1613), dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616).

Tempietto, Afb.3. Donato Bramante 1502, Rome

St. Nicolaaskerk, Afb.4. 
IJsselstein

Statenlogement en Oosterkerk Afb.5. Hoorn

De overdadige ornamentiek van natuurstenen blok-
ken, afgewisseld met natuurstenen banden en hoizon-
tale vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, wat 
zijn gevels een voorname rust verleent. Als er sprake 
is van particuliere opdrachtgevers, zoals bij het Be-
gijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde Jaagschuit 
in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met zijn orna-
menten.

De Gekroonde Jaagschuit en andere gereali-Afb.6. 
seerde opdrachten. 
 Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Gotiek en Renaissance

Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring moe-
ten toch even de belangrijkste verschillen aan de orde 
komen tussen de Gotiek en de Renaissancearchitec-
tuur. De Gotische kerkenbouw zouden we met een 
hedendaagse term aanduiden als ‘skeletbouw’. Dat wil 
zeggen dat niet de muren alleen het dak dragen en het 
gebouw schragen, maar dat het vooral de skeletdelen 
buiten het gebouw, zijn zoals de duidelijk zichtbare 
steunberen, die dat doen. De openliggende gevels 
tussen de beren werden gevuld met glas. De conse-
quentie daarvan is dat het gebouw altijd kan worden 
uitgebreid: is er plaats tekort voor alle pelgrims, dan 
kunnen er gemakkelijk enkele meters kerkruimte 

Afb.4. St. -Nicolaaskerk,

IJsselstein
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van de pauselijke primaat en op te richten boven het 
graf van de H. Petrus, vertoont een centrale aanleg 
met vier halfrond gesloten armen en een machtige, 
door het Pantheon geïnspireerde koepel.
Dit streven naar zuivere harmonie, de op de klassieke 
oudheid geïnspireerde details en de bekroning met 
een koepel vinden we ook terug bij Bleijs.

De Renaissance, als zuiver Italiaanse bouwstijl, is met 
name door een Italiaanse architect Allessandro Pas-
qualini, al heel snel naar Nederland gebracht. Van 
hem zijn de onderste drie bouwlagen van de toren 
van de St. Nicolaaskerk in IJsselstein, uit 1535.
Aan die toren is de geleding van bouwstijlen boven 
elkaar duidelijk te zien en ook al het begin van wat 
we later ‘blokken en banden’ gaan noemen, als we de 
Hollandse Renaissance beschrijven, die vooral geba-
seerd zal zijn op baksteen. 
Van grote invloed op de vormentaal in Nederland wa-
ren de publicaties en illustraties van Hans Vredeman 
de Vries (1527- circa 1606). Centraal in zijn werk 
stonden voorbeelden van het gebruik van typisch 
klassieke elementen als zuilen, pilasters en frontons. 
Ook zijn prenten van ornamenten met onder meer 
voorbeelden van rolwerk waren van zeer grote invloed 
op architecten.
Van de typisch Noord-Hollandse uitwerking van de 
Italiaanse Renaissance vinden we in Hoorn enkele 
treffende voorbeelden, zoals het z.g. Statenlogement 
(1613), dat Bleijs natuurlijk goed gekend heeft, en de 
gevel van de Oosterkerk (1616).

Tempietto, Afb.3. Donato Bramante 1502, Rome

St. Nicolaaskerk, Afb.4. 
IJsselstein

Statenlogement en Oosterkerk Afb.5. Hoorn

De overdadige ornamentiek van natuurstenen blok-
ken, afgewisseld met natuurstenen banden en hoizon-
tale vlakken metselsteen, worden door Bleijs in zijn 
kerkgebouwen met terughoudendheid toegepast, wat 
zijn gevels een voorname rust verleent. Als er sprake 
is van particuliere opdrachtgevers, zoals bij het Be-
gijnhof in Amsterdam of  De Gekroonde Jaagschuit 
in Hoorn is hij heel wat uitbundiger met zijn orna-
menten.

De Gekroonde Jaagschuit en andere gereali-Afb.6. 
seerde opdrachten. 
 Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R’dam NAi

Gotiek en Renaissance

Omwille van de stijlen- en begrippenverwarring moe-
ten toch even de belangrijkste verschillen aan de orde 
komen tussen de Gotiek en de Renaissancearchitec-
tuur. De Gotische kerkenbouw zouden we met een 
hedendaagse term aanduiden als ‘skeletbouw’. Dat wil 
zeggen dat niet de muren alleen het dak dragen en het 
gebouw schragen, maar dat het vooral de skeletdelen 
buiten het gebouw, zijn zoals de duidelijk zichtbare 
steunberen, die dat doen. De openliggende gevels 
tussen de beren werden gevuld met glas. De conse-
quentie daarvan is dat het gebouw altijd kan worden 
uitgebreid: is er plaats tekort voor alle pelgrims, dan 
kunnen er gemakkelijk enkele meters kerkruimte 

Afb.5. Statenlogement en 

Oosterkerk Hoorn

Afb.6. De Gekroonde Jaagschuit en andere gerealiseerde

opdrachten. Aquarel in feestalbum A.C. Bleijs , R'dam NAi 



21

alleen het dak dragen en het gebouw schragen, maar 
dat het vooral de skeletdelen buiten het gebouw, 
zijn zoals de duidelijk zichtbare steunberen, die 
dat doen. De openliggende gevels tussen de beren 
werden gevuld met glas. De consequentie daarvan 
is dat het gebouw altijd kan worden uitgebreid: is 
er plaats tekort voor alle pelgrims, dan kunnen er 
gemakkelijk enkele meters kerkruimte aangebreid 
worden. In de renaissancearchitectuur is dat niet 
meer mogelijk: het gebouw is ontworpen volgens 
een moduul en opgevat als een totale eenheid 
waaraan niet meer gesleuteld kan worden: de 
renaissancekerk is in zijn totaliteit af. Een ander 
verschil is de oriëntatie: in de gotiek wijst alles 
omhoog en is de oriëntatie verticaal gericht. Het 
gebouw wijst naar de Heer en het Licht van boven. 
In de renaissance is alles in de breedte, horizontaal, 
gericht. Om dat te accentueren worden dus de 
'blokken en banden' ingezet. In het interieur zorgen 
de horizontale accenten voor zichtlijnen naar het 
– toenmalige, altijd aanwezige  –  hoofdaltaar. Dat 
in het Italië, waar de gotiek nooit veel voet aan 
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op het boek Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVIe siècle (1856) van de Franse 
architect en architectuurhistoricus Eugène Viollet-
le-Duc, die zich echt niet alleen bezig hield met 
de middeleeuwen en de gotiek, maar zelf ook al in 
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cus Eugène Viollet-le-Duc, die zich echt niet alleen 
bezig hield met de middeleeuwen en de Gotiek, maar 
zelf ook al in staal bouwde. Desondanks werden Rijks-
museum en Centraal Station van Cuypers vergeleken 
met kathedralen en daar stak de Neo-Renaissance in 
het protestantse Noorden gunstig tegen af. 
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Gotiek Renaissance

Hoorn

Voordat Bleijs zijn roem definitief vestigde met de 
Cyriacus- en Franciscuskerk in 1882, bouwde hij 
heel wat in en rondom Hoorn. Uit 1866 dateert 
het woonhuis Heule op de Grote Noord, waarvan 
in 1908 het onderste balkon werd vervangen door 
een verdiepings-erker. Hij had toen al verschillende 
vernieuwingen aangebracht aan Villa Akerlaken.  In 
1868 voltooide hij de Sint Dionysiuskerk in Heer-
hugowaard, een Rooms-katholieke kerk aan de Mid-
denweg, die geen Gotiek was, maar er wel sterk aan 
herinnerde. (Deze kerk werd in 1963 vervangen.) In 
diezelfde jaren hield hij zich bezig, zoals blijkt uit bij-
gaande tekening, met een school in Hoorn, het Jo-
sephgesticht in Soest, en de verbouwing van winkel 
Ruttenberg te Hoorn. Hij ontwierp de Cunerakerk in 
Nibbixwoud, die als twee druppels water lijkt op die 
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A.C. Bleijs, Hoorn, Grote Noord 20

School te Hoorn, Verbouwing Ruttenberg, Afb.11. 
Gesticht te Soest, R.C. Kerk te Heerhugowaard,  
tekening 1867-1869 collectie NAi Rotterdam.

in Heerhugowaard, de overeenkomstige 
‘kleiwegkerk’ in Gouda en het bekende 
kerkje in Limmen.
Hij ontwierp in de jaren ‘70-’72 het R.K. 
kerkhof in Hoorn, voorzag de oprijlaan 
van twee Renaissance engelen en bouw-
de er een Gotiek-achtige kapel. Kortom, 
hij had al heel wat op zijn naam staan, 
toen hij zijn roem definitief vestigde 
met de Cyriacuskerk in Hoorn.
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Hoorn

Voordat Bleijs zijn roem definitief vestigde met de 
Cyriacus- en Franciscuskerk in 1882, bouwde hij 
heel wat in en rondom Hoorn. Uit 1866 dateert 
het woonhuis Heule op de Grote Noord, waarvan 
in 1908 het onderste balkon werd vervangen door 
een verdiepings-erker. Hij had toen al verschillende 
vernieuwingen aangebracht aan Villa Akerlaken.  In 
1868 voltooide hij de Sint Dionysiuskerk in Heer-
hugowaard, een Rooms-katholieke kerk aan de Mid-
denweg, die geen Gotiek was, maar er wel sterk aan 
herinnerde. (Deze kerk werd in 1963 vervangen.) In 
diezelfde jaren hield hij zich bezig, zoals blijkt uit bij-
gaande tekening, met een school in Hoorn, het Jo-
sephgesticht in Soest, en de verbouwing van winkel 
Ruttenberg te Hoorn. Hij ontwierp de Cunerakerk in 
Nibbixwoud, die als twee druppels water lijkt op die 
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in Heerhugowaard, de overeenkomstige 
‘kleiwegkerk’ in Gouda en het bekende 
kerkje in Limmen.
Hij ontwierp in de jaren ‘70-’72 het R.K. 
kerkhof in Hoorn, voorzag de oprijlaan 
van twee Renaissance engelen en bouw-
de er een Gotiek-achtige kapel. Kortom, 
hij had al heel wat op zijn naam staan, 
toen hij zijn roem definitief vestigde 
met de Cyriacuskerk in Hoorn.
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staal bouwde. Desondanks werden Rijksmuseum 
en Centraal Station van Cuypers vergeleken met 
kathedralen en daar stak de neorenaissance in het 
protestantse Noorden gunstig tegen af.

Hoorn
Voordat Bleijs zijn roem definitief vestigde met de 
H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk in 1882, bouwde 
hij heel wat in en rondom Hoorn. Uit 1866 dateert 
het woonhuis Heule aan het Grote Noord, waarvan 
in 1908 het onderste balkon werd vervangen door 
een verdiepingserker. Hij had toen al verschillende 
vernieuwingen aangebracht aan Villa Akerlaken.  
In 1868 voltooide hij de Sint Dionysiuskerk in 
Heerhugowaard, een rooms-katholieke kerk aan 
de Middenweg, die geen gotiek was, maar er wel 
sterk aan herinnerde (deze kerk werd in 1963 
vervangen). In diezelfde jaren hield hij zich bezig, 
zoals blijkt uit bijgaande tekening, met een school 
in Hoorn, het Josephgesticht in Soest, en de 
verbouwing van winkelpand Ruttenberg te Hoorn. 
Hij ontwierp de Cunerakerk in Nibbixwoud, die als 
twee druppels water lijkt op die in Heerhugowaard, 
de overeenkomstige 'kleiwegkerk' in Gouda en het 
bekende kerkje in Limmen.
Hij ontwierp in de jaren 1870-1872 het r.-k. 
kerkhof in Hoorn, voorzag de oprijlaan van twee 
renaissance engelen en bouwde er een gotiek-
achtige kapel. Kortom, hij had al heel wat op zijn 
naam staan, toen hij zijn roem definitief vestigde 
met de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk  in Hoorn.
Opvallend aan het interieur van de H.H. Cyriacus- en 
Franciscuskerk is de duidelijk herkenbare moduul, 
zowel in het middenschip als in de zijbeuken 
met de twee 'hangende' verdiepingsvloeren. Ook 
de brede bogen met hun wijde cirkelsegment 
zijn afkomstig uit de renaissance, terwijl de 
smallere tweedelige raampartijen met hun ronde 

boogvensters afstammen van de romaanse stijl, 
maar in overeenstemming zijn gebracht met het 
overheersende renaissancekarakter van de kerk. 
Aan de buitengevel doen de twee torens oosters 

aan, als minaretten die zich verheffen voor de 
koepel, maar hun afkomst is vermoedelijk romaans: 
vele romaanse kerken in het Karolingische rijk 
hadden een 'westwerk'. Maar ook in de renaissance 
vinden we een dergelijk westwerk in combinatie 
met een koepel, zoals bijvoorbeeld bij de kerk 'Il 
Redentore' in Venetië, een havenstad als Hoorn 
(afb. 9).
Rijksmonumenten.nl schrijft: 'De in drie geledingen 
opgebouwde, flankerende, torens hebben in de 
onderverdieping met rusticawerk een deur met 
gedeeld bovenlicht, een renaissancevenster met  
middenzuiltje en een rond licht in de tweede 
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Hoorn, Cyriacuskerk interieur. Afb.12. gezicht vanaf de koepel naar Grote Noord.

Hoorn, Cyriacuskerk interieur. Afb.13. gezicht vanaf 
de Grote Noord richting koor en koepel.

Opvallend aan het interieur van de Cyriacuskerk is 
de duidelijk herkenbare moduul, zowel in het mid-
denschip als in de zijbeuken met de twee ‘hangende’ 
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tië, een havenstad als Hoorn. (afb. 9)
Rijksmonumenten.nl schrijft: ‘De in drie geledingen 
opgebouwde, flankerende, torens hebben in de on-
der-verdieping met rusticawerk een deur met gedeeld 
bovenlicht, een Renaissance-venster met middenzuil-
tje en een rond licht in de tweede geleding, die, mid-
dels afgeschuinde hoeken, overgaat in de veelhoekige 
derde geleding op met palmetten en obelisken ver-
sierde balustrade, waarin blindnissen en galmgaten. 
Koepelvormige afdekking met leien. Terzijde trap-
penhuizen met rechte lijst en op de torens aanlopende 
leien daken.’ De beschrijving typeert de verschillen 
tuissen de drie geledingen niet en ook niet het feit dat 
de torens niet rond zijn, maar alleen in het derde - 
bovenste - lid zeshoekig. A.C. Bleijs lijkt dus met op-
zet de Gotiek te passeren, en Romaanse elementen te 
combineren met elementen uit de Renaissance. Dat is 
hoogst opmerkelijk voor een katholieke kerk.  Bleijs 
hecht dus geen bijzondere waarde aan zijn scholing 
bij de ‘gotische’ bouwmeester P. Cuypers en ook niet 
aan de katholieke traditie in Nederland, maar trekt 

Hoorn, Cyriacuskerk exterieur. Afb.14. Voorgevel met 
twee torens aan de Grote Noord.

Maastrciht,  Afb.15. 
Onze-Lieve-Vrouwe  
basiliek met westwerk

zijn eigen conclusies. Dat mag met recht eigenzinnig 
genoemd worden. Die eigenzinnigheid typeert met-
een de nieuwe kunstenaar die vanaf het midden van 
de negentiende eeuw ontstaat. Dat is een kunstenaar 
die zijn eigenheid hoog in het vaandel draagt, wars 
is van compromissen die zijn product week maken 
en zich tegelijkertijd bewust is van zijn plaats in de 
geschiedenis van de kunst. Zo laat Bleijs zien dat hij 
op de hoogte is van de bouwkundige geschiedenis 
van de kerkenbouw en voegt daar zijn eigen opvattin-
gen aan toe. In de Cyriacuskerk legt hij feitelijk zijn 
meesterproef af als architect en dat wordt nog eens 
bekrachtigd door het feit dat hij bij de prijsvraag voor 
de Nicolaaskerk in Amsterdam de opdracht wint van 
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bovenlicht, een Renaissance-venster met middenzuil-
tje en een rond licht in de tweede geleding, die, mid-
dels afgeschuinde hoeken, overgaat in de veelhoekige 
derde geleding op met palmetten en obelisken ver-
sierde balustrade, waarin blindnissen en galmgaten. 
Koepelvormige afdekking met leien. Terzijde trap-
penhuizen met rechte lijst en op de torens aanlopende 
leien daken.’ De beschrijving typeert de verschillen 
tuissen de drie geledingen niet en ook niet het feit dat 
de torens niet rond zijn, maar alleen in het derde - 
bovenste - lid zeshoekig. A.C. Bleijs lijkt dus met op-
zet de Gotiek te passeren, en Romaanse elementen te 
combineren met elementen uit de Renaissance. Dat is 
hoogst opmerkelijk voor een katholieke kerk.  Bleijs 
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bij de ‘gotische’ bouwmeester P. Cuypers en ook niet 
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Opvallend aan het interieur van de Cyriacuskerk is 
de duidelijk herkenbare moduul, zowel in het mid-
denschip als in de zijbeuken met de twee ‘hangende’ 
verdiepingsvloeren. Ook de brede bogen met hun 
wijde cirkelsegment zijn afkomstig uit de Renais-
sance, terwijl de smallere tweedelige raampartijen 
met hun ronde boogvensters afstammen van de ro-
maanse stijl, maar in overeenstemming zijn gebracht 
met het overheersende Renaissancekarakter van de 
kerk. Aan de buitengevel doen de twee torens oosters 
aan, als minaretten die zich verheffen voor de koepel, 
maar hun afkomst is vermoedelijk Romaans: vele Ro-
maanse kerken in de Karolingische rijk hadden een 
‘westwerk’. Maar ook in de Renaissance vinden we 
een dergelijk westwerk in combinatie met een koepel, 
zoals bijvoorbeeld bij de kerk ‘Il Redentore’ in Vene-
tië, een havenstad als Hoorn. (afb. 9)
Rijksmonumenten.nl schrijft: ‘De in drie geledingen 
opgebouwde, flankerende, torens hebben in de on-
der-verdieping met rusticawerk een deur met gedeeld 
bovenlicht, een Renaissance-venster met middenzuil-
tje en een rond licht in de tweede geleding, die, mid-
dels afgeschuinde hoeken, overgaat in de veelhoekige 
derde geleding op met palmetten en obelisken ver-
sierde balustrade, waarin blindnissen en galmgaten. 
Koepelvormige afdekking met leien. Terzijde trap-
penhuizen met rechte lijst en op de torens aanlopende 
leien daken.’ De beschrijving typeert de verschillen 
tuissen de drie geledingen niet en ook niet het feit dat 
de torens niet rond zijn, maar alleen in het derde - 
bovenste - lid zeshoekig. A.C. Bleijs lijkt dus met op-
zet de Gotiek te passeren, en Romaanse elementen te 
combineren met elementen uit de Renaissance. Dat is 
hoogst opmerkelijk voor een katholieke kerk.  Bleijs 
hecht dus geen bijzondere waarde aan zijn scholing 
bij de ‘gotische’ bouwmeester P. Cuypers en ook niet 
aan de katholieke traditie in Nederland, maar trekt 
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geleding, die, middels afgeschuinde hoeken, 
overgaat in de veelhoekige derde geleding op 
met palmetten en obelisken versierde balustrade, 
waarin blindnissen en galmgaten. Koepelvormige 

afdekking met leien. Terzijde trappenhuizen met 
rechte lijst en op de torens aanlopende leien daken.' 
De beschrijving typeert de verschillen tussen de 
drie geledingen niet en ook niet het feit dat de 
torens niet rond zijn, maar alleen in het derde, 
bovenste, lid zeshoekig. A.C. Bleijs lijkt dus met 
opzet de gotiek te passeren, en romaanse elementen 
te combineren met elementen uit de renaissance. 
Dat is hoogst opmerkelijk voor een katholieke kerk.  
Bleijs hecht dus geen bijzondere waarde aan zijn 

scholing bij de 'gotische' bouwmeester P. Cuypers 
en ook niet aan de katholieke traditie in Nederland, 
maar trekt zijn eigen conclusies. Dat mag met recht 
eigenzinnig genoemd worden. Die eigenzinnigheid 

typeert meteen de nieuwe kunstenaar die vanaf 
het midden van de negentiende eeuw opkomt. Dat 
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Hollandse katholieke gemeente is de gotiek voorbij. 
En terwijl de katholieke wens tot neogotiek wordt 
gepropageerd door Cuypers zwager Alberdink 
Thijm, blijkt Bleijs een progressief bouwmeester  te 
zijn, een voorloper gewaardeerd door progressieve 
katholieken in Amsterdam. Dat is niet de plek 
die hem wordt toegedacht in de vaderlandse 
stijlgeschiedenis van de bouwkunst, maar wel de 
plek die hij verdient. Overigens werd hij in zijn 
tijd wel zeker gewaardeerd, zoals te zien is aan de 
uitnodiging die hij ontving voor deelname aan het 
diner in aanwezigheid van koningin Wilhelmina 
in 1900 en ook het jubileumboek dat door de 
medewerkers van zijn atelier voor hem werd 
gemaakt (1889).
Architectuur is een van de 'gebonden' kunsten. 
Dat wil zeggen dat ze niet zo vrij is als andere 
kunsten (soms) zijn, maar altijd is gehouden 
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op de Renaissance, ook bij zijn profane opdrachtge-
vers. Mooie voorbeelden in Hoorn daarvan zijn de al 
eerder genoemde ‘Gekroonde Jaagschuit’ maar ook het 
winkelhuis ‘De Kroot’ uit 1871, dat nog steeds veel 
kenmerken van het origineel bevat.

Album 25 jaar Afb.16. 
architectenbureau  
A’dam 1889

Uitnodiging Afb.17. 
diner  27-04-1900

Veel soberder is bijvoorbeeld kaaspakhuis De Zon uit 
1874, zeker in vergelijking met een van de pas ge-
restaureerde ‘Schermerpanden’, genoemd naar distil-
lateur Schermer die opdrachtgever was voor de bouw 
en verbouw van de toen al bestaande panden.

Winkelhuis De Kroot Afb.18. 
Hoorn, hoek Breed / Kleine Noord

Kaaspakhuis De Zon en SchermerpandAfb.19. 

Bleijs studeerde ijverig op zijn inspiratiebron. Dat 
blijkt uit zijn tekeningen die we nog over hebben. 

Daaruit blijkt ook hoe zijn vaderstad hem heeft ge-
inspireerd en hem bracht tot waar hij uiteindelijk 
kwam: een begenadigd en zelfbewust maar vooral in 
later dagen ondergewaardeerd architect. Het is tijd 
voor eerherstel. Nu zijn er nog nabestaanden en nu 
zijn er nog gebouwen en bronnen die kunnen wor-
den geraadpleegd. Het is te hopen dat dit bijzondere 
erfgoed dat deze buitengewone man Hoorn en Am-
sterdam heeft nagelaten nog eens als oeuvrecatalogus 
wordt beschreven, ter inspiratie van architecten die 
nog gaan komen, en als eerbewijs aan een stuk archi-
tectuurgeschiedenis dat tot op heden te weinig aan-
dacht heeft gekregen.

Hoorn, Oude Vrouwenhuispoort en tekening Afb.20. 
door A.C. Bleijs
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aan een pakket van eisen en aan een budget. Dat 
betekent dat ze niet stijlzuiver is op de manier die 
wij historici graag zien of verlangen: P. Cuypers is 
niet altijd (neo-) gotiek en A.C. Bleijs is niet altijd 
(neo-) renaissance. Toch streeft Bleijs naar een 
eigen stijl, die geïnspireerd is op de renaissance, 
ook bij zijn profane opdrachtgevers. Mooie 
voorbeelden in Hoorn daarvan zijn de al eerder 
genoemde 'Gekroonde Jaagschuit' maar ook het 
winkelhuis 'De Kroot' uit 1871, dat nog steeds veel 
kenmerken van het origineel bevat.Veel soberder is 
bijvoorbeeld kaaspakhuis 'De Zon' uit 1874, zeker 
in vergelijking met een van de pas gerestaureerde 
'Schermerpanden', genoemd naar distillateur 
Schermer die opdrachtgever was voor de bouw 
en verbouw van de toen al bestaande panden.
Bleijs studeerde ijverig op zijn inspiratiebron. Dat 
blijkt uit zijn tekeningen die we nog over hebben. 
Daaruit blijkt ook hoe zijn vaderstad hem heeft 
geïnspireerd en hem bracht tot waar hij uiteindelijk 
kwam: een begenadigd en zelfbewust maar vooral 
in later dagen ondergewaardeerd architect. Het is 
tijd voor eerherstel. Nu zijn er nog nabestaanden 
en nu zijn er nog gebouwen en bronnen die 
kunnen worden geraadpleegd. Het is te hopen 
dat dit bijzondere erfgoed dat deze buitengewone 
man Hoorn en Amsterdam heeft nagelaten nog 
eens als oeuvrecatalogus wordt beschreven, ter 
inspiratie van architecten die nog gaan komen, en 
als eerbewijs aan een stuk architectuurgeschiedenis 
dat tot op heden te weinig aandacht heeft gekregen.

Dit artikel is een verkorte samenvatting van de 
lezing die werd gehouden door dr. Jeroen Damen 
op zaterdag 27 oktober 2012 in de Oosterkerk te 
Hoorn, t.g.v. de najaarsledenvergadering van de 
vereniging Oud Hoorn.
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verslag ledenvergadering 27-10-2012

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

De vergadering vond plaats in de Oosterkerk in 
Hoorn. Aantal aanwezigen ruim honderd.

1. Welkom
De plaatsvervangend voorzitter Coen Droog 
opent de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom. Een speciaal woord van welkom aan 
de ereleden, aan Ad Geerdink, directeur van het 
Westfries Museum, Marchel de Bruin, restaurateur 
van de maquette, de oorspronkelijke bouwer van 
de maquette Jacq Buiten, Jeroen Damen, die de 
lezing over Bleijs zal houden en de gasten die zijn 
uitgenodigd in het kader van de monumentenprijs 
van de vereniging. 
Voorzitter Egbert Ottens is met vakantie en viert in 
Turkije zijn 45-jarig huwelijksfeest. 
Bericht van verhindering is binnengekomen van het 
College van B. en W., Johan van der Tuin, Volkert 
Nobel, Francisca van Putten, Tine Eggers, Jacq 
Entius, Jan Wigard en Piet van Iersel.

De voorzitter deelt mee, dat wij helaas afscheid 
hebben moeten nemen van twee markante 
leden, namelijk Henk Zantkuijl en Gré Visser. 
Hun bijzondere verdiensten voor Hoorn waren 
groot. Henk Zantkuijl was een 'monument voor de 
monumentenzorg in Hoorn'. Gré Visser zette haar 
leven tijdens de Tweede Wereldoorlog op het spel 
om anderen te redden. We zijn beiden veel dank 
verschuldigd. We wensen de familie van Henk 
Zantkuijl en Gré Visser veel sterkte toe.

2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering 
Deze is gehouden op 18 april 2012 en het verslag 
staat op blz. 97 e.v. van het kwartaalblad 2012-2.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 
met dank aan de secretaris.

3. Bestuursmededelingen.
I.v.m. de vergunning voor de telefoniemast op 
de Engelbewaarderskerk heeft het bestuur een 
bezwaarschrift ingediend. De kerk heeft nog niet zo 
lang geleden de status van gemeentelijk monument 
gekregen en ook de gemeentelijke Commissie voor 
Monumenten en Welstand was tegen de plaatsing. 
Begin september heeft het bestuur zijn visie in de 
vergadering van de Commissie van Bezwaar en 
Beroep toegelicht. Er is tot op heden nog geen 
reactie van de commissie ontvangen. Na het advies 
van de commissie beslist het college van B. en  W. 
over het bezwaarschrift.

Op 16 oktober is voor de tweede keer een 
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor 
nieuwe leden. De opkomst was beperkt, maar 
het was een geanimeerde bijeenkomst die voor 
herhaling vatbaar is. 
De structuurvisie Poort van Hoorn is op 2 oktober 
door de gemeenteraad voor inspraak vrijgegeven. 
Het gaat om de herstructurering en ontwikkeling 
van het stationsgebied en omgeving. De gemeente 
wil daar ruimte creëren voor voorzieningen, 
winkels, woningen en kantoren. Een werkgroep 
van Oud Hoorn heeft de plannen in een eerder 
stadium becommentarieerd. Hoewel het college 

van B. en W aanvankelijk nauwelijks iets deed 
met dit commentaar, blijkt nu dat in het ontwerp 
dat ter visie ligt op onderdelen meer met de 
visie van Oud Hoorn rekening gehouden is. 
Dat geldt met name voor de aandacht voor het 
historisch karakter van de binnenstad en voor 
het risico van een verminderende behoefte aan 
nieuwe winkel- en kantoorruimte. Een belangrijk 
aspect is de fasering van de uitvoering. Eerst 
de aanleg van de Carbasiusweg met tunnel of 
eerst de verplaatsing van het busstation naar de 
noordzijde? De gemeenteraad heeft een voorstel 
aangenomen om de fasering nogmaals onder de 
loep te nemen. In de reactie van Oud Hoorn aan 
het gemeentebestuur hebben wij aangegeven dat 
wij grote vraagtekens zetten om met de tunnel te 
beginnen. Wij zijn er voorstander van om eerst het 
busstation te verplaatsen. De werkgroep van Oud 
Hoorn bespreekt binnenkort het definitief ontwerp.

4. Stand van zaken Maquette 1650.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft het bestuur 
tijdens de ledenvergaderingen en in het 
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kwartaalblad informatie gegeven over het plan om 
de maquette van Hoorn uit de periode 1650, te 
restaureren en het audiovisuele deel in een modern 
jasje te steken. Het Westfries Museum heeft twee 
jaar geleden aangeboden om de maquette onder 
te brengen in de kelder van het museum. Met 
die toezegging was het bestuur bijzonder blij. 
Bovendien had de vereniging een legaat uit de 
nalatenschap van mevrouw Groefsema gekregen 
waardoor de restauratie van de maquette mogelijk 
werd. De restauratie van de maquette is nu, dankzij 

de kundige hand en inzet van Marchel de Bruijn, 
gereed. Namens de vereniging dankt de voorzitter 
hem hartelijk.Voor de modernisering van het 
audiovisuele deel is begin dit jaar een werkgroep 
samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers 
van het museum en leden van Oud Hoorn. In die 
werkgroep is in de afgelopen periode hard gewerkt 
om plannen voor het audiovisuele deel te maken. 
Het lag in de bedoeling om de officiële overdracht 
van de nieuwe maquette tijdens de jubileumviering 
in november 2012 te laten plaatsvinden. Helaas is 
dat niet mogelijk gebleken, omdat de financiële 
onderbouwing van de verbouwing van de kelder 
van het museum nog niet rond was. Het bestuur 
was hierover teleurgesteld. De directeur van het 
museum, Ad Geerdink, gaat de plannen die de 
werkgroep heeft bedacht toelichten. Hij legt uit 
dat de presentatie bij de maquette bestaat uit drie 
'trappen'. Aan de hand van een korte film met 
Frederik de Groot laat hij zien hoe in de eerste trap 
drie gidsen te weten Velius, Onno van Veldhuizen 
en Hayo uitleg bij de maquette zullen geven. In de 
tweede trap bieden touch screens verhalen voor 
meer geïnteresseerden. De derde trap is nog niet 
gereed; dat zal pas in september 2013 het geval 

zijn. Dit deel is speciaal op jongeren gericht met 
onder andere een 3D-wandeling en vaartocht door 
de maquette.  Voorafgaande aan stadswandelingen 
kunnen gidsen met hun groep eerst langskomen 
bij de maquette om een goed beeld van de stad te 
krijgen. Er bestaat het plan om de maquette door 
scholen te laten adopteren, ieder jaar een andere 
school. Daarbij hoort ook een kinderburgemeester.
In april zal de overdracht van de maquette officieel 
plaatsvinden.

5. Erelidmaatschap  Johan Christiaan 
Kerkmeijer.
In de voorjaarsledenvergadering van 2012 heeft 
Frans Zack het voorstel gedaan om de oprichter 
van onze vereniging Johan Christiaan Kerkmeijer 
postuum te benoemen tot erelid van de vereniging. 
In artikel 5 lid 2 van de statuten staat: Ereleden 
zijn zij die op voorstel van het bestuur of tenminste 
10 procent van de leden door de algemene 
ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens 
hun bijzondere verdienste voor de vereniging. Er 
staan in de statuten geen beperkingen t.a.v. het 
erelidmaatschap zoals dat de betrokkene nog in 
leven moet zijn. Over de verdiensten van de heer 
Kerkmeijer behoeft niet te worden uitgeweid. Het 
is het huidige bestuur niet duidelijk waarom niet 
eerder een erelidmaatschap is toegekend aan de 
heer Kerkmeijer.  Het bestuur stelt voor om Johan 
Christiaan Kerkmeijer postuum te benoemen tot 
erelid van onze vereniging. Bij acclamatie stemt de 
vergadering in met het voorstel. Er is één tegenstem.

6. Uitreiking monumentenprijs Oud Hoorn 
2012
Vorig jaar al ontstond het idee om de 
monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn 
toe te kennen aan het project, dat nu de prijs 
ontvangt. In de afgelopen tijd zijn geen andere 
spraakmakende projecten tot stand gekomen. Dat 
op zich baart het bestuur zorg. Met het teruglopen 
van de middelen bij gemeente en rijk en het 
opdrogen van de subsidies voor restauraties wordt 
het moeilijker restauraties en renovaties aan te 
pakken. Het project van dit jaar is een voorbeeld 
van ondernemerschap en durf, van vakmanschap 
en liefde voor het vak en van creativiteit en 
inventiviteit. Een voorbeeld hoe ook zonder grote 
subsidies mooie dingen tot stand kunnen komen. 
In het verleden zijn pogingen om dit project te 
restaureren en te verbeteren gestrand. Totdat het 
bedrijf in beeld kwam, dat de monumentenprijs 
2012 ontvangt, namelijk Aannemingsbedrijf Wit en 
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A-Zeven Projectontwikkeling B.V voor het project 
De Distilleerderij. In de volksmond zijn deze 
panden bekend als de Schermerpanden, omdat 
de 'natte' Schermer hier vroeger distilleerderij De 
Kroon en een azijnfabriek had. 
Aannemingsbedrijf Wit is erin geslaagd om in een 
moeilijke ruimtelijke context, tussen Kleine Noord, 
Wester Sint Jansteeg en Dubbele Buurt met veel 
verschillende panden een fors winkeloppervlak te 
realiseren. Daarbij zijn de monumentale elementen 
zo mogelijk intact gebleven en gerestaureerd. Op 

de verdieping zijn acht binnenstadswoningen, geen 
enkele gelijk, op een zeer bijzondere wijze in 
dit kleine stukje in de binnenstad, ingeweven. 
Voor de moed om dit project aan te pakken, 
nog meer voor de hoge kwaliteit, heeft het 
bestuur van Vereniging Oud Hoorn besloten de 
monumentenprijs 2012 aan Aannemingsbedrijf 
Wit en A-Zeven Projectontwikkeling toe te kennen. 
Inmiddels is één van de woningen verkocht en 
zijn de andere zeven verhuurd. Ook dat is in deze 
tijd een felicitatie waard. Naast de ontvangers van 
de prijs verdienen ook anderen een pluim. Dat 
geldt voor het Bureau Erfgoed van de gemeente 
Hoorn. Dit is erin geslaagd om deze partij aan 
tafel te krijgen. Er zijn nog heel wat harde noten 
gekraakt. Maar tezamen werd de eerste aanzet 
voor de restauratie en nieuwbouw uitgewerkt. Het 
architectenbureau TPAHG Architecten heeft dit 
ingenieuze plan ontworpen.

De voorzitter overhandigt aan de gebroeders Nic en 
John Wit van Aannemingsbedrijf Wit en A-Zeven 

Projectontwikkeling twee bordjes voor de voor- en 
achtergevel en bloemen aan de dames Wit. De 
heren Wit zijn vereerd met deze onderscheiding 
en danken de vereniging. Het was een project met 
hindernissen, maar zeer de moeite waard.

7. Rondvraag
Het reclamebord op het Oostereiland roept 
vragen op. De seniorenplek De Krent mocht geen 
bordje ophangen en dit is een groot opvallend en 
kleurig bord. De Commissie voor Monumenten en 
Welstand heeft hierover positief geadviseerd onder 
meer vanuit de gedachte dat één bord beter is dan 
meerdere borden van de verschillende huurders 
van het Oostereiland. Het is een experiment. 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld de 
kleuren wat aan te passen en iets minder fel te 
maken. Deze suggestie wordt meegegeven aan 
de vertegenwoordigers in de Commissie voor 
Monumenten en Welstand voor de evaluatie van 
het experiment.

8. Pauze
Tijdens de pauze is er gelegenheid om enkele delen 
van de maquette te bekijken. Marchel de Bruin 
geeft uitleg over het verloop van de restauratie.

9. Lezing van Jeroen Damen over Adrianus 
Cyriacus Bleijs en zijn betekenis als architect 
in het bijzonder voor Hoorn.
Jeroen Damen is kunsthistoricus en woonachtig 
in Hoorn. In het voorjaar van 2012 is hij 
gepromoveerd. In zijn proefschrift heeft hij een 
vijftal kunstuitingen beschreven, waaronder twee 
kunstwerken die in Hoorn staan: het kunstwerk 
dat bij de Brandweerkazerne staat en het sculptuur 
van Rudi de Wint dat bij de Parkschouwburg staat. 

Een verkorte versie van zijn inleiding staat elders 
in dit kwartaalblad. Jeroen Damen toont prachtige 
tekeningen van bouwwerken en decoraties van de 
hand van Bleijs die hij met name in het Nederlands 
Architectuurinstituut heeft gevonden. Een boeiend 
verhaal met verrassende wendingen en gedachten. 
De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn 
bijdrage.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wijst op de 
mogelijkheid om dankzij de medewerking van 
een aantal gidsen aan de Bleijswandeling deel te 
nemen. Een groot aantal aanwezigen maakt van die 
gelegenheid gebruik.
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de Familie carbasius

egbert Ottens

Begin februari 2013 stelde de gemeenteraad de 
Structuurvisie Poort van Hoorn vast. De aanleg van 
de Carbasiusweg en de gelijknamige tunnel maakt 
daar deel van uit. De weg moet het autoverkeer van 
het Keern, dat autovrij wordt, wegnemen, en voor 
een directe verbinding tussen de Provinciale Weg en 
de Weel in de Grote Waal zorgen. Daarmee moet een 
einde komen aan de voortdurende opstoppingen bij 
de spoorwegovergang en moet de binnenstad beter 
bereikbaar worden. 

Vanaf de zestiende tot en met de negentiende 
eeuw speelde de familie Carbasius een belangrijke 
rol in de Hoornse samenleving. Als arts, rechter, 
notaris, lid van de vroedschap en burgemeester 
diende zij de gemeenschap. Met het overlijden van 
de kinderloze Henrica Carbasius, echtgenote van 
burgemeester Willem de Vicq, verdween de naam uit 
Hoorn. Op de begraafplaats aan het Keern, waar de 
Carbasiusweg vlak langs komt te lopen, bevindt zich 
het familiegraf van enkele leden van de Carbasius-
familie. Vrijwilligers van Oud Hoorn, waaronder 
Diana van den Hoogen, Albert de Graaf,  en John 
Lamers, herstelden het enkele jaren geleden.  

Johannes en Thomas, collega's van Velius
De naam Carbasius is een Latijns synoniem 
van de naam Velius. Jan Seylmaker werd rond 
1560 geboren. Zijn vader heette oorspronkelijk 
Pottebacker, Claes Pottebacker. Vanwege onenigheid 
in de gefortuneerde familie, misschien om geld, 

veranderde hij zijn naam in Seylmaker. Daarmee 
droeg hij, hoewel geen familie, dezelfde naam als 
Velius' vader. Na zijn studie medicijnen in Leiden 
en Padua latiniseerde Jan zijn naam in Carbasius, 
Johannes Carbasius. Hij vestigde zich als arts in 
Hoorn, waar Velius jaren later zijn collega zou 
worden. Carbasius was ook dichter. We bezitten een 
achtregelig Latijns gedicht van hem bij een portret 
van Pieter Coster, eveneens arts. Het is te vinden in 
de door Pieter van der Meersche verzorgde en van 
aantekeningen voorziene derde druk van Velius' 
Kroniek uit 1630, in het Noord-Hollands Archief in 
Haarlem. Uit het huwelijk van Johannes Carbasius 
met Maria Veen werden drie kinderen geboren. Eén 
ervan, Thomas Carbasius, werd net als zijn vader 
arts. Hij moet een buitengewoon begenadigd student 
zijn geweest. Zijn studie sloot hij af met zowel een 
doctoraat in de wijsbegeerte als in de geneeskunde. 
'Dit selven mach getuyghen den wijsen, geleerden, 
experten Thomas Carbasius, doctor der philosophie 
en medicijnen binnen Hoorn', schrijft een tijdgenoot 
over hem. De bekende zeventiende eeuwse theoloog 
en scholasticus Gisbertus Voetius (1589-1676) was 
bevriend met hem. Voetius was als één van de 
jongste theologen bij de Synode van Dordrecht in 
1618 aanwezig. Hij gold als een fanatiek bestrijder 
van de remonstrantse leer.  Op uitnodiging van 
Thomas woonde Voetius enkele van zijn anatomische 
lessen bij. In 1619 overleed stadsgeneesheer Pieter 
Coster en volgde Thomas Carbasius hem in die 
functie op. Daarmee werd Thomas de directe collega 
van Velius. Niet voor lang. Thomas overleed in 
1624, vermoedelijk als gevolg van één van de vele 
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de Familie carbasius

besmettelijke ziektes die de stad teisterden, misschien 
de pest. In 1600 waren Velius en dominee Johannes 
Roggius tot scholarch benoemd, toezichthouder op 
de Latijnse school in Hoorn. Wybo was daar rector. 
Na diens overlijden in 1608 volgde Roggius hem 
in die positie op, zodat hij in een merkwaardige 
spagaat terecht kwam en als scholarch toezicht op 
zichzelf als rector van de Latijnse school uitoefende. 
Dat liep, het kon niet missen, spaak, ook al omdat 
Roggius, zoals Abbing dat noemt een 'hard calvinist' 
was, inflexibel en onverzoenlijk. In 1614 ontsloeg 
het stadsbestuur hem als predikant én als scholarch. 
Thomas Carbasius werd in zijn plaats tot scholarch 
benoemd. Daarmee werd hij ook in deze functie 
de directe collega van Velius. Dominee Johannes 
Arnoldi Rodingenus werd in 1614 aangesteld als de 
nieuwe rector van de Latijnse school. 

Theodorus Carbasius, het zwarte schaap
Een broer van Johannes, Nicolaes, diende zijn 
geboortestad vele jaren als secretaris, schepen en 
weesmeester. Hij trouwde met Maria Dirksdr. Braller. 
Uit dit huwelijk werd in 1619 Dirk Carbasius 
geboren. Hij vertrok als portretschilder naar 
Haarlem. Er zouden nog slechts twee schilderijen 
van hem bekend zijn, die zich beide in Duitse 
collecties bevinden. In het Carbasiusarchief in het 
Westfries Archief vonden we nog een verwijzing 
uit 1927 naar een derde schilderij, een zelfportret 
dat zich, maar dan een eeuw geleden, in Parijs zou 
bevinden. Bronnen melden dat Dirks schildersstijl 
beïnvloed was door Frans Hals, in wiens kring hij 
verkeerde. In Haarlem kocht hij een aandeel in 
een brouwerij en als bierbrouwer verdiende Dirk 
een fortuin. Dat avontuur liep desondanks op een 
financieel debacle uit. Dirk, die zijn voornaam 
in Theodorus had veranderd, keerde terug in 
Hoorn, of vluchtte misschien voor zijn talloze 
schuldeisers. Hij was verwikkeld in verschillende 
schandalen en rechtszaken. In Hoorn bood men 
hem, misschien uit respect voor de familie, de 
functie van 'Commies-generael van Westvrieslandt 
ende de Noorderquartierre' aan. Ook in Hoorn 
maakte hij schulden, die hij trachtte te dekken uit 
inkomsten van Carstijns Capellerije, waarover aan 
het slot van dit artikel meer. Uiteindelijk werd alles 
met de mantel der liefde toegedekt en kon hij als 
commies-generaal aanblijven. In het Kwartaalblad 
1983-1 noemt K. Korpershoek jr. hem 'het zwarte 
schaap' van de familie. Theodorus overleed in 1681. 
Hij was gehuwd met Maria d'Assonville, die in 1667 
overleed en hem vijf kinderen schonk. 
Hun, naar opa genoemde zoon Nicolaes, geboren 

in 1649, staat afgebeeld op het bekende schilderij 
dat Jan de Baen maakte van de bewindhebbers 
van de VOC, waarvan Nicolaas secretaris was. Hij 
trouwde met Cijtje ter Beek en trad ook verder in de 
voetsporen van zijn voorvaderen. Hij werd schepen, 
raad in de vroedschap en secretaris van de Oost-
Indische Compagnie in Hoorn. Hij overleed in 1688. 

Henrik Carbasius, burgemeester en 
bewindhebber
In hetzelfde jaar werd Henrik Carbasius uit dit 
huwelijk geboren. De achterkleinzoon dus van 
stamvader Johannes. Het eerste huwelijk van 
Henrik, met Hester Molenwerf (1688-1715), bleef 
kinderloos. Zij stierf jong. Uit zijn tweede huwelijk 
met de Edamse Welmoet (of Wilhelmina) Pont, 
dat in 1721 gesloten werd, werden elf kinderen 
geboren. Henrik wachtte een grote carrière in onze 
stad. Begonnen als boekhouder bij de Oost-Indische 
Compagnie, werd hij al op jonge leeftijd lid van 
de vroedschap en later tot burgemeester gekozen, 
welk ambt hij zeven keer vervulde. Hij werd tevens 
bewindhebber van de Compagnie, nadat hij eerder 
al directeur van de Levantse handel was geworden. 
In 1735 benoemde men hem om zijn kwaliteiten 
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tot secretaris van de Gecommitteerde Raden in het 
Noorderkwartier. Vooral in die functie heeft hij 
zich ingezet voor de behartiging van de belangen 
van West-Friesland. Van der Aa roemt in zijn 
Biographisch Woordenboek der Nederlanden Carbasius 
zijn 'ervarenheid, ijver in en tot herstel van de 
geldmiddelen' en zijn 'doorgaande vaderlandsliefde.' 
Verder was Henrik 'beroemd door deugd, zucht tot 
orde en dienstvaardigheid jegens ieder, en behield 
(hij) deze achting tot aan zijn overlijden, den 10den 
Maart 1748.' 

Ook de oudste zoon van Welmoet en Henrik, Nicolaas, 
geboren in 1722 in Hoorn, trad in de voetsporen van 
zijn voorvaderen. Nicolaas werd secretaris van het 
'Collegie ter Admiraliteit van het Noorder-Kwartier', 
schepen, regent van het weeshuis en baljuw 'der 
stede West-Woud' en omringende gebieden. Hij was 
weesmeester in Hoorn en president-schepen. Ook 
hij was om zijn nauwgezette plichtsbetrachting en 
zijn ijver door zijn medeburgers geacht en bemind. 
Hij trouwde met Wijnanda Cornelia Kaiser (1732-
1804) en overleed in 1782. Hun zoon Hendrik 
(1758-1794) bezocht na de Latijnse school in Hoorn 
de Universiteit van Harderwijk. Hij was secretaris 
van Hoorn en advocaat te Alkmaar. Hij trouwde met 
Ida van Hoolwerff (1765-1817). 

Cornelis Carbasius, patriot en raadsheer
Hun zoon Cornelis, geboren in 1761, vormde met 
patriot Jacob de Blocquerij en orangist Van Stralen 
het rustgevend middelpunt tijdens de stormachtige 
periode aan het eind van de achttiende en het 
begin van de negentiende eeuw, toen Engelse en 
Franse troepen voor de stadsmuren van Hoorn 
samentrokken en ook in Hoorn schermutselingen 
plaatsvonden tussen de idealisten van de Bataafse 
Republiek en de volgelingen van het Huis van 
Oranje. Als lid van het in 1786 opgerichte Patriottisch 
Genootschap in Hoorn werd Cornelis kapitein van 
de nieuwe schutterij. Na een coup door de patriotten 
kwam hij met tien andere patriotten het jaar daarop 
in de Hoornse raad. Hij werd schepen in 1795. 
In opdracht van het Departementaal Bestuur van 
Holland stelde hij in 1802, met Reep Verloren, 
Jacob Groes, J.C. van der Vorm en Jacob Beek het 
Reglement van Gemeentebestuur der Stad Hoorn op.   
Samen met Jacob Groes werd hij afgevaardigde van 
Hoorn in de Staten van Holland. Niet voor lang, 
want het daaropvolgende jaar werden de patriotten 
door oranjegezinden verjaagd. Jos Leenders doet 
smakelijk verslag van alle politieke turbulentie in 
de eerste hoofdstukken van Hij komt van Hoorn. 

Cornelis hield het daarna enkele jaren voor gezien 
wat bestuurlijke functies betreft, maar in 1795 trad 
hij alsnog als lid en schepen toe tot de Municipaliteit 
van Hoorn, welke functies hij tot 1804 bekleedde. 
Cornelis was in de jaren 1795 en 1796 afgevaardigde 
namens Hoorn in de vergadering van provisionele 
representanten van het Volk van Holland in Den 
Haag. Voor het departement Holland was hij 
vanaf 1804 ruim een jaar lid van het Wetgevend 
Lichaam, ook in de hofstad. Daarna volgde zijn 
glanzende rechterlijke loopbaan. Raadsheer aan 
het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
staatsraad in buitengewone dienst, tot aan het eind 
van de Franse tijd raadsheer aan het Keizerlijk 
Gerechtshof, raadsheer aan het Hooggerechtshof 
(1813-1829) waarvan hij vanaf 1829 tot eind 1838 
de laatste president-raadsheer was. In 1838 werd 
het Hooggerechtshof omgezet in de Hoge Raad der 
Nederlanden. Tot zijn overlijden in 1845 woonde 
Cornelis Carbasius in Den Haag. 

Nicolaas, literator, bevriend met Bilderdijk en 
Da Costa
Vanaf 1789 was Cornelis gehuwd met Agatha (Aagje) 
Houttuyn, uit een andere, belangrijke Hoornse 
familie, en weduwe van Jacob de Hoop. Hun helaas 
vroeg gestorven jongste zoon Nicolaas (Hoorn 1795 
– Den Haag 1834), verkeerde op vriendschappelijke 
voet met zijn leermeester Willem Bilderdijk. Da Costa 
vond na publicatie van zijn maatschappijkritische 
essay Bezwaren tegen den geest der eeuw in Nicolaas 
een medestander. Nicolaas verdedigde Da Costa's 
ideeën en uitgesproken zorg over de samenleving. 
De schrijver Willem de Clercq, even oud als Nicolaas 
Carbasius, verbaasde zich daarover. Ergens noteert 
hij: 'Carbasius was ook nog bij mij. Hij schijnt met 
alles wat dC in zijn boekje zegt, volkomen genoegen 
te nemen.' Carbasius betoonde een bijzondere 
belangstelling voor geschiedenis en literatuur 
en volgde met Da Costa, twee zoons van Karel 
Gijsbert van Hogendorp en later ook met Groen 
van Prinsterer en Jacob van Lennep, privaatlessen 
bij Bilderdijk. Nicolaas studeerde evenals zijn 
vader rechten en vestigde zich na zijn promotie bij 
Bilderdijk, op een proefschrift over de instellingen 
van het staatsrecht en het burgerlijk recht onder de 
Bataven, als advocaat in Den Haag. Kort voor zijn 
vroegtijdige overlijden was hij benoemd tot rechter 
in Den Haag. In de naar de godin van de herinnering 
genoemde uitgave Mnemosyne, onder redactie van de 
Leidse hoogleraar Willem Tydeman, werd een lezing 
van Nicolaas opgenomen over de afkomst van Witte 
van Haemstede, bastaardzoon van Floris V. Ook 
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verscheen een verhandeling van zijn hand over het 
gedicht van Jan van Heelu, dat de historische slag 
van Woeronc (Woeringen, nabij Roermond) in 1288 
beschrijft. Nicolaas was lid van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde in Leiden. Voorzitter 
Siegenbeek betreurde zijn voortijdige overlijden, 
want de maatschappij had nog veel van zijn literaire 
kwaliteiten verwacht. Nicolaas was gehuwd met 
Gerardina Hoijer die hem zes kinderen schonk. 

Henrick Carbasius Bzn, patriot en prinsgezind
Henrick, ofwel Hendrik Carbasius, was een volle 
neef van de eerdergenoemde Cornelis. Beiden 
werden ook nog eens in hetzelfde jaar geboren, 
1761. Henrick was de zoon van mr. Boudewijn 
Franciscus Carbasius (1732-1798) en Wilhelmina 
Pennokius (1736-1808). Ook hun opleidingen liepen 
grotendeels synchroon. Zijn carrière was nauwelijks 
minder indrukwekkend als die van zijn neef. Maar in 
tegenstelling tot zijn neef, die voor een loopbaan in de 
rechterlijke macht koos, volgde Henrick zijn roeping 
in het openbaar bestuur. Ook Henrick schaarde zich 
achter de ideeën van de Bataafse Republiek. Hij werd 
'oudste kapitein' van het Vrijkorps voor Vaderland 
en Vrijheid. In 1788 werd hij lid van de laatste 
vroedschap oude stijl. In de Franse tijd was Henrick 
onderprefect en lid van de stedelijke raad van 
Hoorn. In 1805 vroeg het Hoornse gemeentebestuur 
hem om samen met raadslid Thimon Velius Baert de 
gelukwensen over te brengen aan raadspensionaris 
Rutger Jan Schimmelpenninck met de vorming 
van diens regering. Kennelijk kweet hij zich zo 

goed van zijn taak dat de raad hem een jaar 
later opdroeg koning Lodewijk Napoleon namens 
het Hoornse stadsbestuur te complimenteren met 
diens troonsbestijging. Henrick had zitting in de 
Notabelenvergadering van 1814 en de Dubbele 
Staten-Generaal van 1815, waarin over de nieuwe 

Grondwet werd beslist. Die Grondwet was 
grotendeels gebaseerd op de reeds door de Bataafse 
Republiek aangenomen Staatsregeling van 1798. En 
die op haar beurt was geïnspireerd door het Sociaal 
Contract van Jean Jacques Rousseau. Koning Willem 
I nam de Grondwet van 1798 grotendeels over, 
maar veel rechten van burgers en de oorspronkelijke 
democratische inslag werden mede op zijn instigatie 
geschrapt. Het is de verdienste van Thorbecke 
dat deze grondrechten in de door hem opgestelde 
Grondwet van 1848 terugkeerden. Nadat Henrick 
zijn jeugdige patriottische veren had afgeschud 
was hij vele jaren lid van de Tweede Kamer en 
regeringsgezind. Dat was niet zo verwonderlijk. 
Koning Willem I had minder moeite met de 
patriotten dan vaak wordt aangenomen. Velen van 
hen beschikten over grote bestuurlijke kwaliteiten, 
reden voor hem om hen op belangrijke posten in 
het land te benoemen. Belangrijke achtergronden 
voor de Bataafse revolutie waren de grootscheepse 
corruptie en zelfverrijking waar veel regenten zich 
schuldig aan maakten, en waartegen de naar Engeland 
gevluchte prins Willem V weigerde op te treden. 
In Hoorn werkte Henrick als advocaat. Hij was lid 
van de vroedschap en schepen, weesmeester en 
rechter. Voorts boekhouder bij de VOC, vier jaar 
(1807-1811) drost van het Tweede Kwartier van 
Amstelland en een jaar (1811) onderprefect van 
het arrondissement Hoorn. Hij werd wethouder en 
eveneens gedurende een jaar lid van Provinciale Staten 
van Holland. Bij de hervorming van het staatsbestel 
werden de baljuwschappen en colleges van schout en 

schepenen opgeheven. Er kwam ook een eind aan de 
oude West-Friese stadsrechten. Kantongerechten en 
arrondissementsrechtbanken kwamen ervoor in de 
plaats, waar door onafhankelijke en goed opgeleide 
rechters recht werd gesproken. Henrick behoorde tot 
de eerstbenoemde nieuwe garde rechters in Hoorn. 
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De belastinglijst uit 1813 rekende hem tot de vijf 
rijkste ingezetenen van de stad. Een bevoorrechte 
positie omdat het zijn zonen toegang tot een 
persoonlijk elitekorps van Napoleon Bonaparte 
bood. Of de familie er gebruik van maakte, is niet 
bekend. Voor zijn vele verdiensten voor land en stad 
werd hij begiftigd met het ridderschap in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Henrick is vermoedelijk 
de auteur van een anonieme kroniek van Hoorn 
waarvan Henk Saaltink in 1992, ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van Oud Hoorn, een 
geannoteerde uitgave verzorgde. De kroniek eindigt 
in 1799, de periode waar Jos Leenders het stokje 
overnam. Henrick overleed in 1823 in Hoorn. 

Nicolaas en Boudewijn François: twee minder 
bekende loten aan de stam
Nicolaas Carbasius (1786-1860), zoon van de eerder 
genoemde mr. Hendrik en Ida van Hoolwerff, was 
notaris in Hoorn en directeur van het postkantoor. 
Van 1821 tot 1850 was hij burgemeester van 
Oudendijk. Meer Hoornse notabelen bekleedden 
in die tijd burgemeestersposten in omliggende 
dorpen. Nicolaas was tevens vicaris van de Carstijns 
Capellerije. Hij trouwde met Wijntje Langewagen 
(1787-1826). In 1826 volgde Nicolaas het overleden 
raadslid Wigger Tasman op in de raad van Hoorn. 
Dat ambt bekleedde hij tot zijn overlijden in 
1860. Vanaf 1847 was hij tevens wethouder. De 
vrijkomende raadszetel in 1860 werd ingenomen 
door P. Messchaert Kzn. Nicolaas was getrouwd met 
Maria Augusta Bernardina Josepha van der Heijden. 
Hun zoon Dirk (1817-1869) werd directeur van 
het postkantoor in Alkmaar. Hij was gehuwd met 
Anna Memeling, waarvan zich een lithografie in 
het Westfries Archief bevindt. Na het overlijden 
van vader Nicolaas vervulden andere leden van de 
familie het vicariaat van de Capellerije. Daarna ging 
het over op de zoon van Dirk en Anna, Bernard 
August (1850-1886). Een andere zoon van Nicolaas 
en Wijntje, Henrik Cornelis (1832-1890) zat, naast 
dat hij kandidaat-notaris en makelaar was, in de 
wijnhandel. Hij trouwde in 1869 met Wemelina 

Johanna van Buren Lensinck. In de Hoornsche 
Courant van 7 mei 1890 staat dat de weduwe H.C. 
van Buren Lensinck, de wijnhandel van Carbasius 
aan het Grote Oost 61 voortzet. De jongste zoon 
van Nicolaas was Margarethus Johannes Carbasius 
(1840-1910). Hij kreeg tussen 1873 en 1878 vier 
kinderen, allen geboren in Amsterdam. De oudste 
zoon Wilhelm Jacob Cornelis Carbasius had drie 
kinderen, die in Nijmegen werden geboren.

Boudewijn François Carbasius werd twee jaar 
na Nicolaas, in 1788, geboren. Koning Willem I 
benoemde hem bij koninklijk besluit in 1816 tot lid 
van de Hoornse raad. Na een jaar of twee trad hij 
terug ten gunste van François van Bredehoff de Vicq. 
Boudewijn Carbasius vertrok in 1817 uit Hoorn. Hij 
werd ontvanger der registratie in Medemblik, Later 
was hij verificateur der registratie in de provincie 
Friesland. Hij overleed in 1826 in Rijperkerk, een 
dorp iets ten oosten van Leeuwarden. 

Henrica Carbasius, burgemeestersvrouw en 
laatste Hoornse Carbasius
De laatste in deze reeks is Henrica Carbasius, geboren 
in 1830 in Hoorn als dochter van Gerard Lodewijksz. 
Carbasius (1791-1835) en Jacoba van de Blocquerij. 
Gerard was burgemeester van Berkhout en rechter in 
Hoorn. Henrica trouwde met Willem Christiaan Jan 
de Vicq (1819-1892) die van 1862 tot en met 1875 
burgemeester was van Hoorn, als opvolger van 'Piet 
Almachtig', Pieter van Akerlaken. Het huwelijk bleef 
kinderloos. Henrica was daarmee de laatste Carbasius 
in Hoorn. Zij was regentes van het Protestantse 
Weeshuis. Na het overlijden van haar man, in 
1892, bleef ze achter in de burgemeesterswoning, 
Roode Steen 15, samen met haar ongetrouwde 
zus Maria Margaretha (1829-1892). Bij haar dood 
in 1906 liet Henrica een fortuin aan de gemeente 
na, waaronder de burgemeesterswoning. Het huis 
diende volgens haar testament aan 'welomschreven 
functionarissen' te worden verhuurd of bestemd 
tot bibliotheek of museum. De bibliotheek heeft 
er kort gezeten. Een museum nooit, hoewel het 
Westfries Museum vaak begerig naar het pand 
gekeken heeft. En nog kijkt. Maar ja. Momenteel 
is het in gebruik bij de Rozenkruizers (zie de 
rubriek Stadsbeeld). Haar collectie porselein, goud- 
en zilverwerk en tekeningen schonk Henrica aan 
het Westfries Museum, 336 objecten in totaal. De 
rente van een bedrag van 26.050 gulden bestemde 
ze voor de beloning van kinderen op de openbare 
kleuterscholen voor trouw schoolbezoek. Vanaf 1945 
wordt de rente bestemd voor het Sinterklaasfeest van 
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kleuters op Hoornse scholen. Ook Maria Margaretha 
had al eerder een belangrijke erfenis aan de stad en 
het museum nagelaten. 

Carstijns Capellerije
Op de begraafplaats aan het Keern, met de rug naar de 
nieuwe weg en tunnel, rusten mr. Gerard Carbasius, 
burgemeester van Berkhout en rechter in Hoorn, zijn 
vrouw Jacoba Carbasius-Van de Blocquery (1792-
1865), zijn moeder Maria Carbasius-Berkhout 
(overleden in 1846) en zijn dochter Maria Carbasius 
(1829-1892). Het graf is daar naar toe gebracht 
nadat het kerkhof achter de Grote Kerk in het oude 
centrum van de stad werd geruimd. Het opknappen 
van het totaal verwaarloosde graf werd financieel 
gesteund door de Stichting Carstijns Capellerije. 
De Capellerije kwamen we al tegen bij Dirk alias 
Theodorus, het zwarte schaap van de familie. Bij de 
restauratie van de Oosterkerk in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw werden de initiatiefnemers 
verrast door een gulle gift van de Capellerije, nadat 
deze een grote hoeveelheid grond aan de gemeente 
had verkocht voor de bouw van de Kersenboogerd. 
De Capellerije dateert uit 1487. Met hulp van haar 
voogd stichtte de welgestelde weduwe Carsteyn het 
vicariaat Carstijns Capellerije met als doel een altaar, 
of wel een 'capellerije' te laten onderhouden in de 
Grote Kerk in Hoorn. Er werd tevens een vicariaat 
ingesteld, een 'vrome stichting' die de kerk geld 
gaf voor het op geregelde tijden lezen van missen 
voor het zieleheil van een overledene. De weduwe 
Carsteyn bepaalde dat haar opvolgers in het vicariaat 
mannen uit de naaste familielijn moesten zijn. In een 
artikel in het Kwartaalblad van Oud Hoorn (1983-1) 
somt auteur K. Korpershoek jr. de lange lijst van 
vicarissen tot in de twintigste eeuw op. De inkomsten 
van Carstijns Capellerije bestonden uit de opbrengst 
van de landerijen en boerderijen die de weduwe, 
familie van de gefortuneerde familie Pottebacker uit 
Medemblik, bezat in Oosterblokker en Westwoud.  
Na haar overlijden volgde Claes Pottebacker haar als 
de eerste vicaris op. Hij verhuisde naar Hoorn, waar 
hij de naam Seylmaecker aannam. Claes Seylmaecker 
was de vader van de derde vicaris Jan Seylmaecker, 
de Johannes Carbasius, waarmee dit artikel begon. 
Daarmee is de cirkel rond. In 1980 werd het vicariaat 
omgezet in een stichting, welke tot doel heeft de 
instandhouding en restauratie van kerkgebouwen in 
Hoorn, in het bijzonder de Oosterkerk.

De familie Carbasius na 1906
Vermoedelijk is met het overlijden van Margarethus 
Johannes Carbasius (1909-1976) het geslacht 

Carbasius in de mannelijke lijn uitgestorven. Zijn 
opvolger ir. Frank Anton Weber heeft na 1976 de 
naam Carbasius aan zijn achternaam toegevoegd 
om die niet helemaal te laten verdwijnen. Zijn 
moeder was een Carbasius. In 1986 heeft dr. J.F. 
Wendt een genealogisch overzicht van de familie 
Carbasius samengesteld.

Het testament van Maria Margaretha 
Carbasius 
In het testament van Maria Margaretha Elisabeth 
Carbasius, opgemaakt ten overstaan van notaris mr. 
L.F. van Uven te Hoogkarspel (8 februari 1892) staat 
een interessante passage:
'Ik verklaar te legateeren en te bespreken:
Ten elfde: Aan de gemeentekas te Hoorn eene som 
van duizend gulden, onder uitdrukkelijke bepaling 
dat de graven op de Burgerlijke of Algemeene 
begraafplaats te Hoorn, waarin mijne ouders en mijne 
grootmoeder van vaderszijde zijn begraven en in een 
van welke graven ik verlang dat ook mijn stoffelijk 
overschot zal worden ter aarde besteld, nimmer 
mogen worden gerooid of aangeroerd en dat door 
het Bestuur der Gemeente Hoorn uit de renten van 
dit legaat de jaarlijksche contributiën worden betaald 
en in het eeuwigdurend en behoorlijk onderhoud 
van evenbedoelde graven en van de daarop liggende 
steenen worden voorzien'. Het opknappen van het 
graf gebeurde door vrijwilligers van Oud Hoorn 
terwijl Stichting Carstijns Capellerije de kosten voor 
haar rekening nam. 

Slot
Wat we ook van de tunnel en de weg denken, op 
de naam ter nagedachtenis aan de familie Carbasius, 
waaraan Hoorn veel te danken heeft gehad, valt niets 
af te dingen. 

Met bijzondere dank aan Leo Hoogeveen, John 
Lamers en Arie van Zoonen

Bronnen
Aa, Van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden
Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn 
Boon en Veerman, Doctor Theodorus Velius. Hoorns geneesheer, regent en chroniqueur
Carbasius-archief in het Westfries Archief
Entius, Verzameld materiaal, voornamelijk van internet,  voor Hoorns Biografisch Woordenboek
Hoogeveen, Leo en Arie van Zoonen, 1795-2002 Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn
Kooijmans, dr. L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780 
Korpershoek jr. K., De Carstijns Capellerije. Van sprookje tot werkelijkheid.
Leenders, J., Hij komt van Hoorn
Molhuijsen, P.C. en P.J. Blok, Nieuw Biographisch Woordenboek, dl 5. 
Persoonlijke informatie van Arie van Zoonen en Leo Hoogeveen
Westfries Genootschap (Katja Bossaers), Biografische schets van Cornelis Carbasius 
Dagblad voor West-Friesland, 6 februari 2008; rubriek Westflinge

Henrica De Vicq-

Carbasius



34

Het dOcumentatiecentrum van Oud HOOrn

cHrist stOFFelen

In de periode november 2012 t/m januari 2013 
is onze verzameling boeken weer flink uitgebreid, 
deze keer vooral door een aanzienlijk aantal 
aankopen. Ik bespreek er hieronder een aantal 
van. Een interessant boekje is Maria-vereering in 
de geschiedenis. Een en ander over Onze Lieve Vrouw 
van Hoorn en andere Maria devoties. Dit door P. 
Noordeloos geschreven werkje verscheen in 1939 
bij Drukkerij Stumpel te Hoorn. Bij het bekende 
verhaal van Maria van Hoorn gebruikte Noordeloos 
nog de beeltenis van de Piëta, het beeld dat 
nu te zien is in het stiltecentrum aan het Grote 
Noord. Tegenwoordig gaan we er van uit dat het 
15e-eeuwse houten beeld dat zich sinds juli 2007 
in het Westfries Museum bevindt de 'Maria van 
Hoorn' is. Op een veiling in november wist ik 
een kavel boeken aan te kopen dat verschillende 
voor onze vereniging interessante werken bevatte. 
Als eerste noem ik De Klooster-orden in Nederland, 
historiesch onderzocht en geschetst door W. J. 
Hofdijk en afgebeeld door D. van der Kellen Jr. Dit 
boekwerk uit 1865 bevat 32 litho's van mannelijke 
en vrouwelijke Nederlandse kloosterorden, elk 
gevolgd door de erbij horende beschrijving. 
Hierin is onder meer informatie te vinden over 
de stichter van de orde, de regel volgens welke 
de kloosterlingen leefden en de locatie van hun 
kloosters. Hierbij afgedrukt ziet u een afbeelding 
van een Franciscaner kloosterling uit het boek. 
Ook tot deze kavel behoorde een omstreeks 1878 
verschenen tweetal banden, getiteld Lauwerbladen 
uit Nêerlands Gloriekrans. W. J. Hofdijk schetst 
hierin een groot aantal episodes uit de vaderlandse 
geschiedenis van de 16e t/m de 19e eeuw. Beide 
delen zijn fraai geïllustreerd met elk vijftien litho's. 
Als laatste onderdeel van deze veilingaankoop 
noem ik het uit zes banden bestaande werk De oude 
tijd, samengesteld door David van der Kellen Jr. en 
Jan ter Gouw, met medewerking van Vaderlandse 
Geschied- en Oudheidkundigen en kunstenaars. Er 
komen erg veel onderwerpen van allerlei aard aan 
bod. De zes delen verschenen in de jaren 1869-
1874 en zijn met vele houtgravures geïllustreerd. 
Als voorbeeld hiervan ziet u uit deel twee een 
afbeelding van een 17e-eeuwse moddermolen in 
bedrijf. Duidelijk is te zien hoe een aantal mannen 
de tredmolen al lopend in beweging houden. 
Rechts in de achtergrond is een ander gebruik 
van spierkracht te zien. Een groep mannen is daar 
bezig met heiwerkzaamheden. Vervolgens noem ik 
nog enige boeken van recenter datum. Afgelopen 

jaar verscheen in de Maand van de Geschiedenis, 
september - oktober 2012, het boek Helden. Tien 
vaderlanders op een voetstuk, geschreven door Martin 
Sommer, historicus en politiek redacteur van de 
Volkskrant. In dit boek geeft Sommer zijn mening 
over een tiental historische figuren en over de wijze 
waarop deze veelal worden weggezet in de media. 
Het kon natuurlijk niet anders dan dat hij ook een 
hoofdstuk wijdt aan Jan Pieterszoon Coen en de 
jongste heisa in 2011-2012 rond zijn standbeeld in 
Hoorn. Sommer doet dat in het vierde hoofdstuk, 
getiteld 'Jan Pieterszoon Coen – De hufter van 
Hoorn'. Het is aardig te lezen hoe Sommer denkt 
over deze kwestie, al zal waarschijnlijk niemand 
in Hoorn of omgeving daardoor alsnog echt van 
mening veranderen. Hans Goedkoop en Kees 
Zandvliet schreven het boek De Gouden Eeuw. In 
zeventien hoofdstukken vertelt dit boek over de 
zeventiende eeuw - zoals de ondertitel van het 
boek luidt - als een Proeftuin van onze wereld. Er 
gebeurde in onze Gouden Eeuw op allerlei gebied 
heel veel dat nog steeds van betekenis is op locaal 
niveau, nationaal of zelfs op wereldschaal. Dit rijk 
geïllustreerde boek verscheen bij de door Hans 
Goedkoop gepresenteerde tv-serie, waarvan de 13 
delen vanaf 11 december 2012 wekelijks te zien 
waren. Kees Zandvliet stelde voor het Amsterdam 
Museum de tentoonstelling De Gouden Eeuw samen, 
die het drieluik compleet maakte. 

In de jaren 2013-2015 zal een reeks herdenkingen 
gewijd zijn aan het ontstaan van het koninkrijk 
Nederland. Dit was voor Ruud Spruit, oud-
directeur van het Westfries Museum, aanleiding tot 
het schrijven van het boek Kokarde met ondertitel 
Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815. 
In dit boek bespreekt Spruit vijftig mensen die 
een bijzondere rol hebben gespeeld in de periode 
1780-1815, voorafgaand aan de inhuldiging 
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van koning Willem I op 21 september 1815 in 
Brussel. Patriotten en Oranjeklanten van allerlei 
pluimage, met betekenis op zeer verschillende 
terreinen, komen aan bod. Zoals we dat van Spruit 
kennen, is zijn boek voor een breed publiek prettig 
leesbaar. Dit boekwerk is zeer rijk geïllustreerd 
met prachtig beeldmateriaal. Onder het kopje 
Zien & Doen attendeert de schrijver zijn lezers bij 
bijna elk besproken persoon op een of meerdere 
mogelijkheden om meer te weten te komen en/of te 
ervaren van de levensgeschiedenis van die persoon. 
Eind 2012 verscheen de Architectuurgids Hoorn 
1960-2010, geschreven en samengesteld door 
architect Joost Buchner. Hij beschrijft in deze 
uitgave van het Architectuurcentrum Hoorn 
ruim zeventig projecten, die in de periode 1960-
2010 werden gerealiseerd. Het boek bevat zeven 
hoofdstukken waarin Joost evenzoveel wijken van 
Hoorn bespreekt. Het zevende hoofdstuk is slechts 
een kleintje, want Bangert-Oosterpolder staat nog 
maar in de kinderschoenen. Aan het begin van elk 
hoofdstuk komen vooral de stedenbouwkundige 
aspecten van de wijk aan de orde. Daarna volgt 
de bespreking van de verschillende projecten in 
de wijk, waarbij Buchner vooral de nadruk legt 
op de moderne architectuur. De tekst in het boek 
is prettig leesbaar en ook voor een leek goed te 
begrijpen. Door het gehele boekwerk wordt de 
tekst ondersteund met behulp van duidelijke foto's. 
Op vrijdag 14 december jl. werd in Opperdoes 
deel 4 van de Westfriese Historische Reeks 
gepresenteerd. Onder redactie van Eelco Beukers 
verscheen het boek Middenstand. Geschiedenis van 
de detailhandel in West-Friesland (1850-1975). In elf 
vooral met oude zwart-wit foto's rijk geïllustreerde 
hoofdstukken schept een flink aantal schrijvers 
en medewerkers een breed en indringend beeld 
van de Westfriese middenstand van weleer. De 
leesbaarheid van het boek is, ondanks het groot 
aantal verschillende schrijvers, uitstekend. Naast 
verscheidene dorpen en de stad Enkhuizen heeft 
het overgrote deel van deze geschiedschrijving – 
hoe kan het ook anders – te maken met Hoorn. 
In hoofdstuk 9, Winkelen en winkelieren in de stad, 
bespreekt Thimo de Nijs de middenstand in Hoorn 
van 1900 tot 2000. Hierbij gaat hij dus nog tot 
later door dan de in de titel van het boek genoemde 
periode aangeeft. 
Tot slot kan ik ook nog een aantal schenkingen 
vermelden, waarmee onze verzameling deze 
periode is verrijkt en waarvoor ik de gulle gevers 
namens de vereniging hartelijk mag bedanken. 
Ruud Spruit schonk ons een exemplaar van zijn 

boek Kolven en knippen. Om ons de Westfriese 
geschiedenis te laten beleven heeft Spruit geput uit 
de grote hoeveelheid schatten die te vinden zijn in 
archieven, musea en verhalen. Hierbij afgedrukt 
ziet u een van de fraaie illustraties uit het boek. 
Het is het schilderij van Michiel van Musscher: Het 
varken op de leer met gezicht op de Haarlemmerpoort, 
1668, collectie Amsterdam Museum. Dit werk 
maakt daar momenteel deel uit van de hierboven 
al genoemde tentoonstelling De Gouden Eeuw. Met 
gevoel voor humor gaf Ruud Spruit dit werk de 
naam 'Geleerd varken'. 
Om dit artikel niet al te uitgebreid te laten worden 
noem ik de volgende schenkingen slechts kort. 

Journalist ilhan Karaçay schreef het boek 400 Jaar 
Officiële Betrekkingen Turkije-Nederland en 50 Jaar 
Turkse Migratie. De heer Senol Ocakli, die aan de 
totstandkoming van dit werk een aanmerkelijke 
bijdrage leverde, schonk ons een exemplaar. 
Archeologie West-Friesland schonk ons twee van 
hun nieuwste rapporten uit 2012. Van de familie 
Ramkema uit Hoorn kregen wij o.a. een exemplaar 
van het Dagblad voor West-Friesland, de Feestuitgave 
Hoorn 600 jaar stad van 26 juni 1957. Bij deze 
schenking zat ook een gaaf exemplaar van het 
officieel programma Hoorn 600 jaar stad, 26 juni 
t/m 13 juli 1957. Als schenkers van enkele kleine 
boekwerkjes noem ik nog de heren F. Schneiders 
en H. Rijswijk uit Hoorn. 
Dit was weer het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Het varken op de leer 

met gezicht op de 

Haarlemmerpoort. 

Michiel van Musscher, 

1668, collectie 

Amsterdam Museum
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ramen engelbewaarderskerk

Pieter meiJers1

Over de voormalige Engelbewaarderskerk aan de 
Johannes Poststraat 26 in Hoorn is al regelmatig 
geschreven. Dit gemeentelijk monument met de 
kenmerkende toren heeft buitengevels die zijn 
voorzien van enkele bijzondere kunstvormen in 

glas. Deze kunstvormen bestaan uit een glas-in-
betonraam in de noordgevel en sierlijke motieven 
met glas-in-lood in de stalen vensters van de zuid- 
en westgevels. Dit artikel betreft de restauratie van 
de glas-in-loodkunst.
De motieven in de glas-in-loodvensters bestonden 
onder andere uit abstracte vogel- en bloemfiguren met 

doorgaande lijnen over het gehele geveloppervlak. 
De figuren werden opgebouwd uit gebogen lijnen 
die de rechthoekige vormen van de stalen vensters 
doorsneden. Door de doorsnijdingen ontstonden 
meerdere ruiten in één kader. Deze ruiten werden 
voorzien van verschillende soorten glas in kleur, 
transparantie of bewerking. Door de verschillende 
glastoepassingen en transparantie van de beglazing 
werden de figuren van het kunstwerk zichtbaar 
gemaakt. 

In een eerder artikel in het kwartaalblad (2010-2) 
schrijft de heer Bert Stuurman, oud-medewerker 
van Architectenbureau Nielsen en Spruit, dat de 
ontwerper van het kunstwerk vermoedelijk Berend 

Hendriks (1918-1997) is. Dit is goed mogelijk 
gezien de eerdere contacten tussen de kunstenaar 
en het architectenbureau en eerder door hem 

OPrOeP vOOr FOtO's glaskunst vOOrmalige engelbewaarderskerk

1 Pieter Meijers is als bouwhistoricus werkzaam bij Bureau 
Erfgoed van de gemeente Hoorn.
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gerealiseerde kunstwerken van glas-in-beton. 
De overeenkomsten tussen deze kunstwerken 
en de voormalige Engelbewaarderskerk zijn in 
elk geval groot. Mogelijk is Hendriks dan ook 
verantwoordelijk geweest voor het glas-in-lood 
kunstwerk. De Gebr. Dullaart uit Leiden leverden de 
beglazing voor het kunstwerk waarvoor een groot 
aantal verschillende glassoorten werd toegepast. 
Bijzondere glassoorten waren bijvoorbeeld Brokaat 
in verschillende kleuren, Cannelee in smalle en 
brede stroken wel of niet gematteerd, Wafelglas, 
Klarglas, Crepi, Brute, Confetti, Waterdrup, Twist, 
Master carré en Kathedraalglas.
Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn probeert 
in samenwerking met de eigenaresse, Rita Feld 
Persoonlijke Uitvaartzorg, de glas-in-loodkunst 
te reconstrueren. Omdat het originele ontwerp 
van het kunstwerk niet bekend is, gebeurt deze 
reconstructie op basis van de nog resterende 
originele beglazing en historische foto's. Er bestaan 
enkele historische opnamen van kort na de realisatie 
van het kerkgebouw in 1961. Deze foto's zijn echter 
niet erg scherp en de glas-in-loodvensters zijn niet 
helemaal zichtbaar. Er is dus meer informatie nodig 
voor een correcte reconstructie. 

Om een compleet overzicht van de kunstvormen 
en toegepaste beglazing te kunnen maken zijn 

oude foto's nodig waarop de ramen goed zichtbaar 
zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld trouwfoto's zijn of 
bijeenkomsten van enkele jaren terug. Het betreft 
zowel het exterieur als het interieur.

Hierbij een oproep voor ieder die goede foto's 
heeft waarop de glas-in-loodramen zichtbaar 
zijn om zich te melden bij Pieter Meijers 
(tel. 252682) of Nico Happé (tel. 252683) 
van Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn.

wandelingen seizOen 2013-02-20
In het nieuwe wandelseizoen hopen wij u weer bij onderstaande wandelingen te mogen begroeten.

Vrijdag 19 april.  Veliuswandeling n.a.v. de presentatie deze week van zijn biografie.
 Start: Veliusmonumentje op het Nieuwland. Afsluiting in het Westfries Museum met 

een bezichtiging van de maquette van Bleau.

Zondag 26 mei.  Kinderwandeling. Start: Weeshuistuin. Aanvang 11.00 uur.

Vrijdag 31 mei.  Tuinenwandeling. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 14 juni.  Noorderkerkwandeling. Start: Plantsoen t.o. Station NS. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 28 juni.  Schuilkerken en Hofjeswandeling. Start: Plantsoen t.o. Station NS. 
 Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 12 juli.  Van stadhuis naar stadhuis. Start: Roode Steen. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 26 juli.  Bossuwandeling. Start: Oosterpoort. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 9 augustus.  Wallenwandeling. Start: Oosterpoort. Aanvang 19.30 uur.

Deelname is gratis. Voor meer informatie: www.oudhoorn.nl 
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cOen en ziJn tiJd

egbert Ottens1

Wie een leven redt, redt een hele wereld. Wie een 
leven vernietigt, vernietigt een hele wereld. Deze 
talmoedische wijsheid toegepast op Jan Pietersz. 
Coen zet Coen weg als moordenaar. Wanneer het 
leven zo simpel zwart-wit zou zijn, waren we snel 
klaar met de veroordeling van Coen. Maar het leven 
is niet zwart-wit. Vernietigt iemand die zonder opzet 
de dood van een ander veroorzaakt de hele wereld? 
Voor de nabestaanden ongetwijfeld. Ontdaan 
van elke emotie is het, hoe vreselijk ook, geen 
misdrijf tegen de mensheid. Is iemand schuldig, 
medeschuldig zo u wilt, aan het vernietigen van de 
hele mensheid als een door zijn land democratisch 
gekozen regering, een andere natie de oorlog 
verklaart en daarbij doden vallen? Bestaat iets als 
de rechtvaardige oorlog? Bovendien: de joodse wet 
die het 'Gij zult niet doodslaan', als één van de Tien 
Geboden voorschrijft, is enkele bladzijden verder al 
met zichzelf in tegenspraak als de Mozaïsche regels 
worden uitgewerkt. En om het nog ingewikkelder 
te maken: wat als er levens worden gedood om 
andere levens te redden? Zelfs moslimtheologen 
strijden met dit duivels dilemma waar in de Koran 
staat dat 'wie een mens doodt, behalve wegens het 
doden van anderen of het scheppen van chaos in 
het land, het is of hij het gehele mensdom heeft 
gedood…' En omgekeerd dat wie een leven redt 
ook het mensdom redt. Een universele gedachte 
dus. Maar ook een utopisch ideaal. 

Voor- en tegenstanders
Omdat de discussie over 'onze' Jan Pietersz. Coen 
de afgelopen jaren keer op keer en naar het 
lijkt steeds heftiger oplaaide, heb ik mij in de 
achtergronden van Coen en zijn tijd verdiept. Is 
een meer genuanceerd oordeel over Coen mogelijk 
dan zijn tegenstanders voortdurend naar voren 
brengen? Of zijn de voorstanders van Coen te naïef 
in hun oordeel? Duidelijk werd mij dat de discussie 
vaak wordt vertroebeld doordat niet de feiten maar 
de emoties de boventoon voerden en meningen als 
waarheid werden verkondigd die niet met de feiten 
stroken. En ook niet in overeenstemming zijn met 
de mores in de tijd waarin Coen leefde, of met de 
werkelijkheid waarmee Coen te maken had. Zo is 

Coen bijvoorbeeld van genocide beschuldigd. Maar 
dat is dan wel met onze eenentwintigste-eeuwse 
bril op. Het juridische begrip bestond in Coens tijd 
niet. Het werd als zodanig pas in 1944 gemunt. 
De Leidse emeritus hoogleraar Piet Emmer schreef 
over dit dilemma vorig jaar in Trouw 'Wij erkennen 
geen morele drempel tussen het heden en het 
verleden en zijn er rotsvast van overtuigd dat vorige 
generaties in alle omstandigheden net zo over goed 
en kwaad dachten als wij nu.'

Coens leven in vogelvlucht
Jan Pietersz. Coen wordt januari 1587 in Hoorn 
geboren, in een woning op de hoek van de 
Wisselstraat en de huidige Gravenstraat, die 
overigens pas twee jaar na Coens geboorte wordt 
aangelegd. Het pand dat daar nu staat is van 
veel later datum. Coens familie behoort tot 
Hoorns gereformeerde burgerklasse, kooplieden 
met connecties in Malaga, het Spanje waar de 
republiek mee in oorlog is, en Rome, zetel van de 
door de calvinisten verfoeide paus. Desondanks 
wordt Coen naar 'het hol van de leeuw' gestuurd, 
zoals de gereformeerde geschiedschrijvers Algra en 
Algra het noemden, om bij de familie Pescatore, 
oorspronkelijk uit het Vlaamse Oudenaerde 
afkomstig, zijn opleiding tot koopman te volgen. 
Hij leert er 'modern' boekhouden en zijn talen, 
vakken waar hijzelf en de VOC veel aan zullen 
hebben. Na zijn terugkeer naar Hoorn, treedt hij op 
twintigjarige leeftijd bij de VOC in dienst. Enkele 
dagen voor kerst 1607 zeilt Coen, als onderkoopman 
op de Hoorn, met een vloot van dertien VOC-
schepen naar Indië uit. Onderkoopman is, gelet 
op diens jeugdige leeftijd, een hoge positie. Na de 
kapitein en de opperkoop man is Coen de derde 
in rang op het schip en slaapt hij 'achter de mast', 
ver van het voetvolk dat met honderdvijftig tot 
soms tweehonderd man voor de mast bivakkeert. 
Het driemanschap is verantwoordelijk voor de 
leiding en de rechtspraak aan boord. Een soldaat 
die op het schip een sergeant ombrengt, wordt in 
opdracht van de drie gekielhaald en vervolgens 
op een onbewoond eiland achtergelaten. De vloot, 
onder leiding van admiraal Verhoeff, met ook de 
later bekend geworden Piet Heijn en 750 soldaten 
aan boord, tracht in opdracht van de Heren 
XVII – weinig succesvol overigens – verscheidene 
Portugese forten in te nemen. Na het ingaan van 
het Twaalfjarig Bestand wijzigt de opdracht van 
Verhoeff. De vloot moet nu de Banda-eilanden 
en de Molukken onderwerpen en het Hollandse 
monopolie vestigen op de handel in specerijen. In 

1 Dit artikel is, evenals het gelijknamige boek dat wordt 
aangekondigd, op persoonlijke titel geschreven. Bestuur 
van Vereniging Oud Hoorn en de redactie van het 
Kwartaalblad hebben met publicatie van het artikel in het 
Kwartaalblad ingestemd. 

Omslag Dossier 
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1611 keert Coen van deze reis terug. Hij schrijft 
een uitgebreid verslag, dat helaas is verdwenen, 
voor de Heren XVII, waarmee hij de aandacht van 
de bewindhebbers op zich weet te vestigen. Medio 
1612 vertrekt Coen opnieuw naar Indië, nu als 
opperkoopman. Bij aankomst in Bantam treft hij 
een puinhoop aan. Pakhuizen zijn door brand 
verwoest, voorraden geroofd, de administratie is 
een puinhoop en het nog aanwezige VOC-perso-
neel verkeert in liederlijke staat. Hij schopt de 
directeuren letterlijk de straat op. Het wordt het 
begin van een stormachtige carrière in de rangen 
van de VOC. Eind 1614 wordt Coen boekhouder-
gene raal van de VOC en president van Bantam 
en Jacatra, de op één na hoogste post van de 
VOC in de Indische archipel. Twee jaar later volgt 
de benoeming tot gouverneur-generaal, in welke 
functie hij tevens landvoogd is, de vertegenwoordi-
ger van prins Maurits en de Staten-Generaal in de 
nieuwe kolonie. Co en is dan 29 jaar

De bouw van Batavia
Tijdens zijn eerste periode als gouverneur-generaal 
stelt Coen orde op zaken in de vestigingen van de 
VOC. Met de belangen van de compagnie wordt 
het niet nauw genomen. Het arbeidsethos is ver 
te zoeken. Veel compagniesdienaren zijn slechts 
op eigen gewin uit. Corruptie en diefstal vindt 
aan de lopende band plaats. De administratie is 
een chaos. Het ontbreekt zelfs aan papier voor de 
boekhouding. Met harde hand probeert Coen het tij 
te doen keren. Tevens verovert de VOC Portugese en 
Engelse nederzettingen en forten in de strijd om de 
alleenheerschappij over de specerijen. Vervolgens 
onderwerpt Coen Jacatra, waarna in 1619 de bouw 
van Batavia start. Als onderlegger voor de ordelijke 
samenleving die Coen voor ogen staat fungeren 
zijn ideeën over de geordende Hollandse stad, met 
grachten, bruggen, wallen, verdedigingswerken, 
kerken en woonhuizen van steen. Misschien had 
hij zijn oude stad Hoorn voor ogen, maar Nieuw 
Hoorn mocht de nederzetting niet heten. Batavia 
moet de stapelplaats van de goederen van de VOC 
worden en het rendez-vous van de onderneming, 
de centrale ontmoetingsplaats van de schepen en 
ook andere schepen die met de VOC handel willen 
drijven. Voor lange tijd hadden de Staten Generaal 
het alleenrecht op de handel in en de vaart op Indië 
aan de VOC verleend. In naam van de republiek 
mocht de VOC zelfs oorlogen voeren en verdragen 
sluiten. Het vestigen van de Hollandse hegemonie 
gaat niet zonder geweld. Zowel aan inlandse kant, 
zoals bij de inname en verwoesting van Jacatra, als 

aan VOC-zijde vallen vele slachtoffers. De Engelsen 
protesteren voortdurend tegen het optreden van de 
Hollanders, die al snel heer en meester zijn in de 
Indische wateren. Maar de Engelsen vallen op hun 
beurt Hollandse forten en schepen aan. 

Geen tinten grijs
Vanaf het eind van de negentiende eeuw, de tijd 
dat in Hoorn het beeld van Coen van beeldhouwer 
Leemhoff op de Roode Steen verschijnt en nadat 
Multatuli met zijn geschriften over de zwarte kanten 
van het kolonialisme het geweten van de natie heeft 
geprobeerd wakker te schudden, verschijnen de 
eerste, meer historisch onderbouwde kritieken op 
het optreden van de VOC onder Jan Pietersz. Coen. 
Sindsdien lijkt het steeds moeilijker om met nuance 
naar de persoon van Coen te kijken. De mening over 
Coen is zwart of wit. Er lijkt geen tussenweg meer. 
Coen wordt ofwel op een voetstuk geplaatst als 
een uitermate kundig bestuurder, een organisator 

Geschilderde kopie van 

een schilderij van een 

onbekende schilder. 

(Rijksmuseum, 

Amsterdam)
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pur sang, een groot militair strateeg, een visionair 
zelfs, die tot zijn ontijdige dood in 1629 zijn grote 
ideaal van een Hollandse staat in de Oost trachtte te 
realiseren. Ofwel hij is de spijkerharde, onbuigzame, 

niets ontziende calvinist, wiens killersmentaliteit 
Holland weliswaar rijkdom bracht, maar die diepe 
ellende uitstortte over de toenmalige bewoners van 
de archipel, waar hij als een misdadiger moordend 
en brandschattend rondtrok. Het moeilijke is dat 
de persoon Coen zowel aan het ene als het andere 
beeld lijkt te voldoen, afhankelijk van de optiek 
die wordt gekozen. De eersten stellen dat als over 
de geschiedenis en personen uit de historie wordt 
geoordeeld, rekening moet worden gehouden met 
de tijdgeest, de context waarbinnen gebeurtenissen 
plaatsvonden en personen opereerden. De tweede 
groep heeft daar geen boodschap aan en stelt dat 
ook in het verleden de humaniteit werd beleden in 
wetten en religie. Maar daarmee wordt, gewild of 
niet, de geschiedenis los gezongen van de context 
van de tijd. 

Drie gebeurtenissen uit Coens leven worden meestal 
aangevoerd als bewijs voor zijn onmenselijke 
optreden: de verovering van de Banda-eilanden in 
1621, de executie van tien Engelse onderdanen op 
het eiland Ambon in 1623, en de gebeurtenissen 

rond de aan Coen en zijn echtgenote Eva Ment 
toevertrouwde Saartje Specx en haar vrijer in 1629, 
tijdens Coens tweede ambtsperiode als gouverneur-
generaal. 

Het drama van Banda
De verovering van de Banda-eilanden en de 
daarop volgende gruwelijke gebeurtenissen 
vormen onweerspreekbaar een zwarte bladzijde 
op het blazoen van Coen én de VOC. Toch 
staat deze gebeurtenis niet op zich. Reeds de 
vroegste Hollandse kapiteins die de Banda-
eilanden aandeden, beklaagden zich over de 
onbetrouwbaarheid van de inheemse bevolking. 
Een eeuw na Coen zou dominee Valentijn in zijn 
meer dan vijfduizend pagina's tellende Oud en 
Nieuw Oost-Indiën over de Bandanezen schrijven: 
'de mans zijn doorgaans moorddadige, trouweloze, 
wrede mensen, op wie men niet kan vertrouwen en 
die iemand om een schelling of twee, drie, zonder 
onderscheid kunnen doodslaan.' Al tijdens zijn 
eerste reis wordt Coen hard met die mentaliteit 
geconfronteerd. De onderhandelingen onder leiding 
van admiraal Verhoeff over de bouw van een fort en 
het exclusieve voorrecht op de specerijenhandel 
willen niet vlotten. Wanneer Verhoeff met een 
gewapend escorte opnieuw in onderhandeling gaat 
met een aantal dorpshoofden, vragen dezen hem 

Het eiland Banda Neyra. 

Gravure uit Oud- en 
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zijn soldaten terug te sturen. Met het mes op tafel 
is van onderhandelen immers geen sprake. De 
soldaten zijn nauwelijks vertrokken of een hels 
kabaal weerklinkt. Als de VOC-soldaten terugkeren 
vinden ze hun admiraal en de kooplieden die hem 
vergezelden ontzield terug. Bij de strijd die volgt 
sneuvelen tientallen schepelingen en soldaten. Het 
is geen al te boude bewering dat deze gebeurtenis 
diepe indruk op de pas twintigjarige Coen heeft 
gemaakt en dat hij daaraan een permanente haat 
jegens de Bandanezen heeft overgehouden. Het 
lukt de VOC tot grote ergernis van de Heren XVII, 
ondanks haar overmacht, ook de komende vijftien 
jaar niet om een machtsbasis op de eilanden te 
vestigen. Voortdurend eisen de bewindhebbers van 
de compagnie en op steeds hogere toon van hun 
achtereenvolgende gouverneurs-generaal in Indië, 
om eindelijk eens korte metten te maken met de 
Bandanezen die weigeren zich te onderwerpen. 
Waarom geen grof geweld toegepast, want waartoe 
anders heeft de compagnie zoveel militairen, 
zeelieden en wapens naar Indië gestuurd, schrijven 
ze keer op keer? Als de bouw van Batavia op 
schema ligt, is Coen voornemens om naar 
Nederland terug te keren. De Heren XVII vragen 
hem nadrukkelijk langer aan te blijven. Immers 
de successen van Coens optreden zijn duidelijk. 
De schepen uit de Oost keren rijk beladen in de 
vaderlandse havens weer. In 1621 besluit Coen zelf 
een poging tot onderwerping van de eilandengroep 
te ondernemen. Als de onderhandelingen met de 
Bandanezen opnieuw op niets uitlopen wordt een 
aanval ingezet. De Bandanezen zetten wapentuig in 
dat zij van de Engelsen hebben gekregen. Het loopt 
aanvankelijk rampzalig voor de VOC af. Tientallen 
doden zijn er te betreuren, nog meer gewonden 
vallen er. Uiteindelijk weten de mannen van Coen 
een bruggenhoofd op het vasteland te vestigen. 
Wanneer in het holst van de nacht een lamp in 
de slaapplaats van een aantal VOC-soldaten – 
weinig respectvol een dorpsmoskee – naar beneden 
valt, vrezen de troepen een nieuwe aanval van 
de eilandbewoners. Er volgt een moorddadige 
slachtpartij. Honderden inlanders verliezen het 
leven, is het niet door het musket of het zwaard dan 
later wel door uithongering. Velen storten zich van 
de rotsen, een zekere dood tegemoet, om aan de 
wraakzucht van de VOC-soldaten te ontkomen. Niet 
veel later wordt op Lontor een complot tegen Coen 
ontdekt. Of het waar is weten we niet. Een aantal 
dorpshoofden bekent, al dan niet na marteling. 
Een gebruikelijke praktijk, die in die tijd ook in 
het vaderland werd toegepast. Zij worden onthoofd 

door Japanse samoerai die in dienst van de VOC 
zijn. Honderden gevangen genomen Banda nezen 
worden als slaaf naar Batavia afgevoerd, waar ze een 
kommervol bestaan tegemoet gaan. Uiteindelijk 
blijven zo'n vijftienhonderd bewoners op de kleine 
eilandengroep achter. In een publicatie uit 1636 
wordt voor het eerst het getal van vijftienduizend 
slachtoffers genoemd, dat sindsdien een eigen 
leven is gaan leiden. Sonck, uit een Hoorns 
regentengeslacht, die als militair de opdracht voor 
Coen uitvoert, schrijft dat het optreden van de 
VOC ongeveer tweeduizend 'heidenen' het leven 
heeft gekost. Coen bericht zijn opdrachtgevers 
dat 'alle de steden ende sterckten van Banda door 
Gods genaede ingenomen[zijn], geraseert [met de 
grond gelijk gemaakt], verbrandt ende omtrent 
1200 zielen becomen' [gevangen genomen]. Verder 
meldt hij dat 789 Bandanezen als slaaf naar Jacatra 
zijn overgebracht. Een van de officieren, een zekere 
Artus Gijsels, noteert in zijn dagboek 'ongeveer 
2.500 zijn der zo van honger ende ellende als met 
den zwaarde vergaan.' Hij trekt de vergelijking met 
de vaderlandse vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden 
en twijfelt aan de proportionaliteit van het geweld, 
'gheen behagen hebbende in sulcken coophandel'. 

Toch meer tinten grijs
Critici van Coen beweren dat Coen de Banda-
eilanden heeft ontvolkt. Laurens Reael, Coens 
voorganger en een gematigd man, die al na korte 
tijd zijn ambt opgeeft omdat de Heren XVII hem 
geen passend salaris willen betalen, schrijft een jaar 
voor de operatie van Coen op de Banda-eilanden, 
in een rapport aan zijn opdrachtgevers dat de 
eilanden in het verleden zeer bevolkt zijn geweest. 
En hij vervolgt dat de compagnie in vrede met 
de dorpen op het oostelijke deel van het eiland 
Lontor afspraken had gemaakt, maar dat de andere 
bewoners dat niet accepteerden. 'Die van Lontoir 
bleven even obstinaet ende in vijantschap sitten.' 
Ook de reprimande die de bewindhebbers van 
de VOC Coen zou hebben gegeven, 'die er veel 
doet vrezen moet veel vrezen', dateert volgens 
Coens biograaf Colenbrander en de gebroeders 
Algra, van voor de vreselijke gebeurtenissen op 
Banda. Het is volgens hen geen uitbrander maar 
een advies. Pas op, maak je met je harde optreden 
niet te gehaat. Want ook onder de vele losbandige 
medewerkers van de compagnie was Coen weinig 
geliefd. Coen snapt er overigens weinig van. Wel 
de rijke 'retouren' zonder gewetenswroeging in 
ontvangst nemen, schampert hij in één van zijn 
vele boeiend geschreven brieven. Dat het drama 
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op Banda de Heren XVII niet al te zwaar valt kan 
ook worden opgevat uit Coens herbenoeming voor 
een tweede termijn, slechts enkele maanden na zijn 
terugkeer in Holland.  
Vijfentwintighonderd of vijftienduizend slachtoffers, 
het drama is er niet minder om. De slachting op de 
Banda-eilanden blijft een inktzwarte bladzijde in 
onze koloniale geschiedenis. 

Een ruwe tijd
In Hoe een klein rotgodje God vermoordde schrijft 
Guus Kuijer: 'Het is nog niet zo lang geleden dat 
regeren zonder wreedheid ondenkbaar was, ook 
koningen met een goede naam, van David tot 
Karel de Grote, stonden tot aan hun lippen in 
het bloed van hun slachtoffers. 'Wijs bestuur' was 
een verwarrende combinatie van zorgzaamheid en 
wreedheid, hemel en hel.' In Coens tijd was het 
niet anders. De Spanjaarden moordden Hollandse 
steden uit die naar de prins waren overgelopen. 
De geuzen op hun beurt hadden geen consideratie 
met katholieke geestelijken en verraders. In 
Hoorn werden tweehonderd krijgsgevangenen 
aan boord van een schip gebracht en op de 
Zuiderzee overboord gezet. Velius verhaalt er met 
afschuw over. Luther steunde het neerslaan van de 
boerenopstand, een tragedie met twintigduizend 
doden, Calvijn was als bestuurder verantwoordelijk 
voor vierhonderd doodvonnissen. De sultan van 
Mataram, een koninkrijk op het eiland Java, een 
dictator zonder weerga, waar Coen in zijn tweede 
termijn een zware strijd om het behoud van Batavia 
mee uitvocht, moordde in 1627 de familie van de 
regent van Patti en de gehele mannelijke bevolking 
van diens koninkrijk uit, omdat zij tegen hem 
in verzet gekomen waren, tweehonderdduizend 
doden. Deze korte opsomming schetst slechts een 
beeld van een ongekend ruwe tijd. Het maakt het 
drama op Banda er niet minder om.  

Ambon 
De berechting en ophanging van de tien Engelsen 
op Ambon vindt plaats als Coen zijn ambt al 
heeft overgedragen en onderweg is naar Holland. 
Deze gebeurtenis, die Coen dus niet kan worden 
aangewreven, en waar zelfs de Britse vorst 
zich in mengt, is om politiek-opportunistische 
redenen door de Engelsen opgeklopt. De Britten 
konden de Hollandse suprematie niet zetten. Voor 
Cromwell, verantwoordelijk voor de moord op 
vele tienduizenden Ierse mannen, honderdduizend 
noemen sommige bronnen, is die gebeurtenis een 
van de aanleidingen voor de Eerste Nederlands-

Engelse oorlog. De Hollanders weigerden immers 
Engelse schadeclaims uit de tijd van Coen te 
voldoen. En de Hollanders visten te veel haring uit 
de Noordzee.  

Saartje Specx
De affaire rond Saartje Specx is vooral bekend 
geworden door het toneelstuk van Slauerhoff, dat 
veel stof deed opwaaien. Tegenstanders van Coen 
stellen dat uit de geseling van het dertienjarige 
meisje en de executie van haar vrijer, een vaandrig 
in dienst van de VOC, het morbide karakter 
van Coen blijkt. Maar de vermaarde hoogleraar 
Gerretson toonde in een wijdlopig betoog aan dat 
alles geheel volgens de toen geldende wetten en 
regels is verlopen. Er was hoogverraad in het spel. 
Vanuit de bestaande rechtsopvattingen voerde Coen 
een hard maar geen onrechtmatig beleid. Gerretson 
concludeert dat de strafbepalingen uit Coens tijd 
'ons wreed, de procedures ons absurd voorkomen.'

Coen en zijn tijd
In Coen en zijn tijd, dat eind juni aanstaande uitkomt 
bij de Hoornse Uitgeverij PolderVondsten, heb ik 
getracht een beeld te schetsen van het leven en de 
mores uit Coens tijd en een aantal misverstanden 
over Coen recht te zetten. Aandacht wordt besteed 
aan de rol van de kerk, de politieke en theologische 
opvattingen uit de zeventiende eeuw en aan de 
persoon van Coen, zijn karakter. Coen komt daar 
niet brandschoon uit te voorschijn. Wie is dat wel? 
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Coen 
is een moeilijk mens, met een moeilijk karakter, 
een steile calvinist. Maar Coen is geen sadist. Hij 
beleeft geen genoegen aan moord en marteling. 
Hij had een ideaal voor ogen waarvoor veel moest 
wijken. Hij trachtte een ordelijke samenleving te 
bouwen ten dienste van de VOC en zijn vaderland. 
En met alle geboortepijn waarmee dat gepaard ging, 
is hij desondanks één van de grondleggers van de 
huidige eenheidsstaat Indonesië. 

Het boek dat ca 128 bladzijden gaat tellen, kost €10,- 
in de boekhandel. Het is voor leden van Oud Hoorn 
bij voorintekening bij Uitgeverij PolderVondsten bv, 
te Hoorn verkrijgbaar à €7,50. Daarvoor dient de 
antwoordkaart te worden gebruikt die bij dit blad 
is ingesloten. Bij betaling vooraf kunnen leden van 
Oud Hoorn het boek eind juni in de winkel van 
Oud Hoorn ophalen. Wie het per post toegestuurd 
wil krijgen dient €10,- over te maken op rekening 
van Uitgeverij PolderVondsten.  

Coen
en zijn tijd

Egbert Ottens

Omslag 

Coen en zijn tijd
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Suffragettes

Op de website van Frans Kwaad kwam onderstaand 
bericht met bijgaande foto's binnen.

Geachte mijnheer Kwaad,

Mij werd dit programma uit Holland toegestuurd. 
Ik was verbaasd zoveel nieuws over Hoorn te 
ontdekken. Mijn familie van moeders kant stamt 
uit Hoorn en ik heb daar veel gelogeerd bij 
grootouders en tante. Mijn vader, moeder en broer 
waren alle drie in Hoorn geboren, ik zag het licht 
in Amsterdam! Ik sluit hierbij een plaatje in, uit 
Hoorn, dat U wel niet bekend zal zijn! Mijn oma 
en moeder waren n.l. suffragettes. Ik denk dat deze 
foto in Den Haag is genomen. Ik vermoed niet dat 
er nog iemand is die dit tegen kan spreken, want 
ik ben ook al 93 jaar oud! In 1952 ben ik hier 
in Australië beland. Maar Nederland had ik al in 
1946 verlaten. Wij woonden toen in Amsterdam. 
Na altijd buiten de grote stad gewoond te hebben 
in Santpoort en de buitenkant van Haarlem vond 
ik dat maar niets. Het was nog oorlogstijd ook! 
Toen ik de kans schoon zag om de benen te 
nemen vertrok ik naar Indonesië. Daar ontmoette 
ik mijn man en samen besloten we om niet meer 
naar het overvolle Nederland terug te gaan. Kees 
was dienstplichtig officier en had door de oorlog 
(POW) zijn roeping gemist!! Hier was een vrije 

lezers scHriJven

universiteit, dus daar gingen we op af! Werken en 
studeren ging hem goed af! Als oud-Utrechter heeft 
hij zijn doctoraal van de universiteit in Utrecht 
gehaald! Hij was toen 49!! Hier was hij aangesteld 
bij de University. Misschien komt mijn kletspraatje 
nergens terecht, maar het heeft mij weer bezig 
gehouden! De computer is een uitkomst voor 
ouden van dagen, de hele wereld staat voor ze 
open! Ik ben nog maar een junior op dit apparaat, 
ik zal wel enige misgrepen gepleegd hebben, 
sorry. 
Kind regards, 

Aty de Heer-Bouwes.

P.S. Mijn grootvader had een steenhouwerij aan 
de Appelhaven en heeft heel wat kinderen uit het 
water gevist.



  

Welstand voorgelegd. Een met een 
verhoogde deurkalf, om de entree 
meer cachet te geven, het andere met 
handhaving van het bestaande kalf. 
Vanuit het oogpunt van de monu-
mentenzorg ging de voorkeur naar 
het tweede model uit. Maar welstan-
delijk is er geen bezwaar tegen het 
eerste ontwerp. De commissie gaf de 
opdrachtgever een aantal adviezen 
mee betreffende het stucwerk en de 
kleur van het metselwerk. 

Grote Oost 107. 
Rijksmonument
De kapconstructie wordt in overleg 
met het Bureau Erfgoed gereno-
veerd. De Commissie Welstand en 
Monumenten had graag gezien dat 
meer dan alleen de kap wordt aan-
gepakt. 

Munnickenveld 29.
Beschermd stadsgezicht
Een op het oog simpel bouwplanne-
tje: het verplaatsen van een dakkapel 
en een dakraam. Maar het onderha-
vige pand bevindt zich op een unieke 
en historisch waardevolle plek. 
Wanneer de kwalitatieve adviezen 
van de Commissie Monumenten en 
Welstand door de aanvrager worden 
overgenomen, kan het plan worden 
uitgevoerd. 

Roode Steen 14. 
Rijksmonument
Op advies van Bureau Erfgoed heeft 
eigenaar Centipede Vastgoedbeheer 
uit Hoorn TPHAG Architecten ver-
zocht een bouw- en kleurhistorisch 
onderzoek te verrichten voor het 
pand Roode Steen 14. Dit heeft 
geleid tot het terugbrengen van de 
oorspronkelijke kleur op de voorge-
vel. De gepleisterde gevel was oor-
spronkelijk in een paars-rode kleur 
geschilderd. De oudste verflagen op 
de dakkapel hadden een donkere 
okergele kleur. Het resultaat is bij-
zonder. 

stadsbeeld
restauraties, wijzigingen en verval

egbert Ottens 

Achterstraat 4E. 
Beschermd stadsgezicht
In dit voormalige kantoorpand 
komen acht appartementen. Een 
eerder bouwplan heeft het indertijd 
niet gered. Het nieuwe plan met 
grotere dakkapellen en een ver-
hoogde gevel pakte naar de mening 
van de Commissie Monumenten en 
Welstand wel wat erg fors uit. Een 
nieuw ontwerp volgde, met loggia's 
in het dakvlak, dat meer waardering 
oogstte. Aandacht werd gevraagd 
voor de toepassing van hoogwaardig 
materiaal en een zorgvuldige detail-
lering. Indien daar gevolg aan wordt 
gegeven kan het plan worden uitge-
voerd.   

Dal 8 - Mosterdsteeg. 
Beschermd stadsgezicht
De bovenverdieping van het voorma-
lige bankgebouw wordt verbouwd tot 
woonruimte. Hoewel kleur en mate-
riaalgebruik nog beoordeeld moe-
ten worden, stemde de Commissie 
Monumenten en Welstand met het 
plan in. 

Gedempte Turfhaven 46. 
Beschermd Stadsgezicht
Voor het wijzigen van de winkel-
pui werden twee modellen aan 
de Commissie Monumenten en 
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Roode Steen 15. 
Rijksmonument
De bouwmuren van de voormalige 
burgemeesterswoning (zie ook het 
artikel over de familie Carbasius, 
thans in gebruik bij de Orde der 
Rozenkruizers) verzakken. Het is te 
zien aan de hoeken van het pand en 
binnen merkbaar aan de scheeflopen-
de balklagen en vloeren. Er is sprake 
van een constructief gebrek. De fun-

dering biedt onvoldoende ondersteu-
ning. Ook het naastgelegen pand van 
het Westfries Museum ondervindt 
schade. De gemeente stelde een kre-
diet beschikbaar voor een bouwkun-
dig onderzoek naar de oorzaak en de 
te nemen maatregelen. 

Schuijtjeskade.
Rijksmonument
Bij de restauratie van de monumen-
ten op het Oostereiland is de poort 
die toegang tot de binnenplaats gaf, 
om onnaspeurbare reden verdwe-
nen. Deze poort maakte deel uit 
van het oorspronkelijke monument. 
Daarom dringt het Bureau Erfgoed 
aan op het terugplaatsen van een 
poort. De oude betonnen poort, ver-
moedelijk uit de jaren tachtig van de 
vorige eeuw daterend en gebaseerd 
op een oudere versie, had de functie 
van gevangenispoort. Het eiland en 
de binnenplaats hebben een openba-
re functie gekregen. Een kopie van 
de verdwenen poort past daar niet 
bij. Uiteindelijk kon de Commissie 
Monumenten en Welstand zich op 
hoofdlijnen vinden in een nieuwe 
poort, uitgevoerd in cortenstaal, 
welke zich als een 'passepartout' in 

de steeg voegt en naar de zijkanten 
is afgeschuind. Het basisontwerp 
wordt verder uitgewerkt met moge-
lijk enkele kleine beeldmerken in 
het staal. 

Gedempte Turfhaven. 
Gemeentelijk monument
Een kapvergunning is aangevraagd 
voor drie door zwammen aangetaste 
linden. De bomen zijn niet te red-
den. Laten staan geeft teveel risico. 
Er wordt een andere boomsoort 
herplant. De Commissie Welstand 
en Monumenten betreurde de kap, 
maar zag geen redenen om aan het 
advies van de deskundige te twijfe-
len. De commissie drong aan op de 
herplant van volwassen bomen. De 
commissie adviseerde de gemeente 
om vanuit het oogpunt van cultuur-
historie en ruimtelijke kwaliteit vast 
te leggen waar in de binnenstad 
bomen behoren te staan en, bij 
vervanging, aan welke kwaliteit de 
nieuwe bomen moeten voldoen. 

't Hoofd.
Beschermd stadsgezicht
Het Hoogheemraadschap heeft 
na raadpleging van de Commissie 
Monumenten en Welstand een plan 
uitgewerkt voor herstel van de kade-
muur tussen de Hoofdtoren en de 
nieuwe brug naar het Oostereiland. 
Gekozen is voor een nieuwe kade-
muur zo dicht mogelijk tegen de 
oude kade. De dragende damwand 
komt er 1,5 meter voor te staan en 
wordt weggewerkt onder een houten 
steiger. De Commissie Monumenten 
en Welstand wil, naast andere wen-
sen, een bredere steiger dan voor-
gesteld, zodat de damwand beperkt  
zichtbaar is. De commissie wijst 
ook een lager gemetselde kade af, 
zoals door de afdeling Beheer van 
de gemeente werd voorgesteld.  De 
dijkjes tussen de stoep en de rijweg 
verdwijnen. Zij hebben geen histo-
rische waarde. Stoepparkeren dient 
te worden voorkomen. De commis-
sie suggereert om de loop van de 
eerste stadsmuur van Hoorn in het 
plaveisel zichtbaar te maken. Het 
Hoogheemraadschap heeft onder-

zoek gedaan naar de mogelijke effec-
ten die het bouwen van de nieuwe 
muur heeft op de fundering van de 
Hoofdtoren. De vertegenwoordiger 
van Oud Hoorn in de Commissie 
Monumenten en Welstand heeft 
de gemeente gevraagd hoe zij de 
kwaliteit van deze onderzoeken 
beoordeelt en of nader onderzoek 
noodzakelijk is. Deze vraag werd 
ingegeven vanwege de grote schade 
die monumenten in het recente 
verleden hebben opgelopen bij 
het vernieuwen van kades aan de 
Doelenkade (woonmonumenten) 
en Onder de Boompjes (Weeshuis). 
En: hoe cynisch, het herstel van de 
kade is mede noodzakelijk door 
de nogal ruwe wijze waarop de 
fundering van de nieuwe brug naar 
het eiland is gerealiseerd. Ondanks 
dat de Hoofdtoren behoort tot het 
visitekaartje van onze stad lijkt de 
gemeente vooralsnog niet bereid 
zich te verdiepen in het voorkomen 
van schade aan de fundering van de 
Hoofdtoren.

Veermanskade. 
Beschermd stadsgezicht
De gemeente wil het voetgangers-
gedeelte langs de Veermanskade 
om veiligheidsredenen (bereik-
baarheid brandweer Oostereiland) 
herinrichten en vroeg advies van 
de Commissie Monumenten en 
Welstand. De palen dienen te 
worden vervangen door een beton-
nen band zoals langs de Oude 
Doelenkade. De commissie achtte 
het verwijderen van de palen een 
verbetering, evenals het leggen van 
een betonnen band. Maar de kas-
seienstrook langs de waterkant moet 
bewaard blijven. 

Reclame-uitingen
Het Cruijffiaanse adagium dat elk 
nadeel zijn voordeel heeft, blijkt ook 
in deze rubriek.  Het aantal bouw-
plannen dat bij de gemeente wordt 
ingediend, is door de recessie sterk 
teruggelopen. Nu is er tijd om weer 
eens naar de reclame-uitingen in de 
stad te kijken, zoals een aantal win-
kels en bedrijven heeft gemerkt. 
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Jaarverslag 2012 vereniging Oud HOOrn

rita lOdde-tOlenaar, secretaris

1. Algemeen
'Het jaar 2012 wordt een bijzonder jaar'. Met 
deze woorden begon de voorzitter tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers, de 
traditionele start van het nieuwe verenigingsjaar, 
zijn toespraak. De voorzitter blikte vooruit op 
het lustrum en de speciale aandacht voor Bleijs 
vanwege de herdenking van zijn sterfjaar. Ook 
richtte hij de aandacht op de plannen die bij de 
gemeente worden ontwikkeld voor de Poort van 
Hoorn en voor het waterfront. 

Op 22 juni werd het vernieuwde Oostereiland 
feestelijk geopend door mr. Pieter van Vollenhove. 
Het eiland met diverse functies, ondergebracht in 
historische gebouwen met moderne aanpassingen, 
is een aanwinst voor de stad. De Vereniging heeft 
een prachtige gevelsteen laten aanbrengen ter 
herinnering aan de Monumentenprijs 2011. 
De viering van het 95-jarig bestaan van de vereniging 
vond in november plaats in de Oosterkerk. 
Mevrouw prof. dr. Marita Mathijsen sprak over de 
literatuur en de grootscheepse vernieuwing op het 
gebied van stedenbouw, gezondheid en hygiëne 
in de negentiende eeuw. De auteur van het lijvige 
en prettig leesbare boek Hij komt van Hoorn, Jos 
Leenders, tilde op zijn onnavolgbare wijze een 
tipje van de sluier op en liet de aanwezigen alvast 
genieten van een voorproefje van zijn boek. De 
burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, 
gestoken in het burgemeesterskostuum van zijn 
vader, feliciteerde de vereniging en gaf een paar 
goede tips voor het wekken van belangstelling 
voor de vereniging onder jongeren. Orgelmuziek 
door Marc Heerink zorgde voor de sfeer van de 
negentiende eeuw. Het boek Hij komt van Hoorn 
bleek zo gretig aftrek te vinden dat het in januari 
2013 al uitverkocht was.  

Ook op andere manieren is aandacht besteed aan 
de negentiende eeuw. In de kwartaalbladen van 
dit jaar zijn reisverslagen uit die tijd opgenomen 
die reizigers die Hoorn hebben bezocht, schreven. 
Zij beschrijven gebouwen die deels verdwenen zijn 
en schetsen een aardig beeld van de stad en zijn 
bewoners.

In de najaarsvergadering is Bleijs ruimschoots aan 
bod gekomen in de lezing van Jeroen Damen, die 
vooral met Bleijs' tekeningen van gebouwen en 
ornamenten verraste. Ook in het Kwartaalblad 

is het werk van Bleijs belicht door een van zijn 
nazaten. In diezelfde vergadering is de stand van 
zaken rond de maquette besproken (zie hierna). 
Bijzondere gebeurtenissen waren het plaatsen van 
de gedenksteen aan het pand Grote Oost 35 
door Gré Visser, waarmee haar moedige daden 
levend gehouden worden en later in het jaar 
het aanbrengen van zestien Stolpersteine bij 
negen huizen van Joodse oorlogsslachtoffers. Dit 
vond plaats in aanwezigheid van familie van de 
slachtoffers. Ook ereburger Gré Visser die zo nauw 
betrokken is geweest bij de hulp aan onderduikers 
was daarbij. Kinderstadsdichter Lieke Koen las 
op iedere plaats een prachtig gedicht in negen 
coupletten voor.
In dit jaar hebben we van Gré Visser afscheid 
moeten nemen evenals van Henk Zantkuijl, die 
zich jarenlang actief heeft ingezet voor het behoud 
van historische waarde onder meer als lid van de 
Commissie voor Monumenten en Welstand.
Hoewel niet voor de eerste keer blijft het van belang 
te wijzen op het feit, dat de vaste activiteiten van de 
vereniging alleen kunnen plaatsvinden dankzij de 
meer dan honderd vrijwilligers die ervoor zorgen 
dat de vereniging op tal van terreinen actief is. De 
vereniging vervult een belangrijke rol als vraagbaak. 
Het aantal leden van de vereniging is in het 
afgelopen jaar ondanks een aanwas van 62 nieuwe 
leden enigszins achteruit gegaan. Per 31 december 
2012 stonden ruim 1850 leden ingeschreven. 
Tijdens de wandelingen, lezingen, in de winkel 
en bij tentoonstellingen wordt het belang van 
een lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap onder 
de aandacht gebracht. Dit laatste heeft nog niet 
veel nieuwe leden gebracht, maar bij diverse 
gelegenheden en contacten met scholen wordt op 
de mogelijkheid geattendeerd. Dit jaar ontvingen 
twaalf personen via vrienden of bekenden een 
cadeaulidmaatschap. De helft van hen blijft na een 
jaar lid. 

Postuum is Johan Kerkmeijer, een van de oprichters 
van de Vereniging, in oktober benoemd tot erelid 
van de Vereniging. 

2. Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal 
vergaderd. Coen Droog, Piet van Iersel en 
Egbert Ottens traden volgens het rooster in de 
voorjaarsledenvergadering af en zijn herbenoemd. 

3. Contact met de gemeente 
Met wethouder Westenberg voor monumentenzaken 
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heeft een constructief gesprek plaatsgevonden, 
waarin onder meer is gesproken over de dijk bij de 
Oosterpoort, de ontwikkelingen aan het waterfront 
en de gaten in de stad, 
Met wethouder Pijl is overleg geweest over de 
bijdrage van Oud Hoorn aan de plaatsing van de 
Hoornse kermis op Unesco-lijst van immaterieel 
erfgoed. Tot nu toe zijn drie tradities op de 
nationale lijst geplaatst. Daar is de kermis van 
Hoorn nog niet bij.

Een gemeentelijk ambtenaar, Ton van der Lee, heeft 
in de voorjaarsvergadering het rijksbeleid voor het 
Markermeer toegespitst op de positie van Hoorn 
aan het water en de rol van de gemeente daarin 
belicht. 
Namens de Vereniging heeft Frans van Iersel 
deelgenomen aan de klankbordgroep voor de Poort 
van Hoorn. Op de basisvisie, het voorontwerp en 
het definitieve voorstel voor de Structuurvisie Poort 
van Hoorn heeft de vereniging naar het college en 
de raad gereageerd. Het belangrijkste knelpunt 
zit volgens de Vereniging in de volgorde van de 
plannen. De Vereniging pleit voor aanpak van het 
noordelijk stationsgebied voordat de tunnel e.d. 
worden gerealiseerd. Ook de financiering van het 
geheel roept nog steeds vraagtekens op. 

Het platform Religieus Erfgoed waarin met name de 
eigenaren van historische kerkelijke gebouwen zijn 
vertegenwoordigd, komt een- à tweemaal per jaar 
bijeen, maar veel verder dan het uitwisselen van 
informatie is het tot nu toe niet gekomen. Enkele 
bestuursleden van de vereniging maken deel uit 
van dit platform. 

De relatie met de gemeente is goed te noemen. Bij 
diverse gelegenheden zijn vertegenwoordigers van 
het college aanwezig geweest.

4. Eigendommen
De panden die de Stichting Monumenten 
naast Onder de Boompjes 21/22 in bezit heeft 
(Schoolsteeg 7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de 
Boompjes 8) zijn het gehele jaar verhuurd. 

5. Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn 
grotendeels gelijk aan die van het voorgaande jaar. 
In de Commissie voor Monumenten en Welstand 
is Frans van Iersel  de vertegenwoordiger namens 
de Vereniging en Jaap Bronkhorst is zijn plaats-
vervanger. In de stichting Kerkmeijer-De Regt 

vertegenwoordigt Ton van Weel de vereniging. 
In de Stichting Open Monumentendag wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Eddy Boom. 
In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door Ton van Weel 
en Rita Lodde. Per 1 januari 2013 trad Ton van 
Weel terug. Ben Leek neemt zijn taak over. Henk 
Overbeek heeft de relatie met het Nationaal contact 
Monumenten onderhouden. 
Aan de commissie Naamgeving openbare ruimte 
neemt Marjan Faber namens de vereniging deel 
en haar plaatsvervanger is Hieke Stapel. Bij de 
Hoornse Schouw is de Vereniging vertegenwoordigd 
door Femke Uiterwijk. Overwogen wordt of deze 
vertegenwoordiging moet worden omgezet in een 
vertegenwoordiging bij de stichting Varend Erfgoed. 
De financiële commissie voor 2012 is tijdens de 
ledenvergadering benoemd. Piet de Munnik trad af, 
Dick Louwman is in zijn plaats benoemd en vormt 
samen met Jan Wigard de commissie.

Historisch informatiepunt  
De Vereniging Oud Hoorn is een partner van het 
samenwerkingsverband van de bibliotheek, het 
Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het 
Westfries Museum.

Monumentenprijs 2012
De monumentenprijs is tijdens de najaarsleden-
vergadering in de Oosterkerk toegekend aan 
Aannemingsbedrijf Wit en A-Zeven Project-
ontwikkeling B.V.  voor het project De Distilleerderij, 
panden bekend als de Schermerpanden, omdat de 
'natte' Schermer hier vroeger distilleerderij De 
Kroon en een azijnfabriek had. Het is hen gelukt 
de monumentale elementen waar mogelijk intact te 
laten en te restaureren, een groot winkeloppervlak 
en acht binnenstadswoningen op een zeer 
bijzondere wijze in de binnenstad in te weven. De 
gebroeders Nic en John Wit hebben de bordjes in 
ontvangst genomen
.
Maquette 
De plannen die met het Westfries Museum zijn 
ontwikkeld om de maquette na de verbouwing in 
de kelderruimte te plaatsen beginnen steeds meer 
vorm te krijgen. Echter de financiering van een en 
ander heeft op zich laten wachten en om die reden 
kon de overdracht aan het Museum nog niet in dit 
verslagjaar plaatsvinden. In april 2013 zal dat gaan 
gebeuren compleet met een moderne presentatie. 
Ad Geerdink liet tijdens de najaarsvergadering een 
voorproefje zien. 
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Kwartaalblad
De redactie heeft nog steeds te 'kampen' met de luxe 
van zoveel aangeleverde kopij dat soms moeilijke 
keuzes moeten worden gemaakt om binnen de 
grenzen van het maximaal aantal pagina's te blijven. 
Het blad was ook in 2012 weer een prachtig 
visitekaartje van de vereniging met veel interessante 
en fraai geïllustreerde artikelen. 

6. Educatie
Het project met scholieren van het voortgezet 
onderwijs is in 2012 voortgezet. Heel wat leerlingen 
van basisscholen hebben deelgenomen aan de 
speciale wandelingen onder de inspirerende leiding 
van gidsen van Oud Hoorn. In het kader van een 
maatschappelijke stage dragen middelbare scho-
lieren hun steentje bij aan verenigingsactiviteiten, 
met name die activiteiten die op jongeren zijn 
gericht. 

7. Werkgroepen 
Vrijwilligers algemeen.
De inzet van de vele vrijwilligers is groot en 
onmisbaar en het aantal is weer toegenomen.
De vereniging bloeit en boeit door nieuwe 
initiatieven om het aanbod van de vereniging nog 
interessanter te maken. 

Beheer Pakhuis.
Het beheer van het Pakhuis was weer in de 
vertrouwde handen van een vaste groep vrijwilligers 
die de winkel en het beheer van het Pakhuis regelt 
en ervoor zorgt dat mensen graag langs komen en 
een praatje komen maken. In de expositieruimte 
worden geregeld groepen scholieren ontvangen.
 
Ledenadministratie.
Deze is door een deskundig vrijwilliger 
geautomatiseerd en gestroomlijnd. De contributie-
nota's worden nu voor een belangrijk deel digitaal 
verstuurd. Bovendien worden brieven en berichten 
aan de meeste vrijwilligers per mail verzonden.

Documentatiecentrum.
De verzameling boeken is ook dit jaar weer 
uitgebreid door aankopen en schenkingen. Zo is 
het boek van de Vereniging Hendrick de Keyser 
over monumentale panden een aanwinst, maar dat 
geldt ook voor de reisverslagen waaronder die van 
Henry Havard uit de negentiende eeuw en uit de 
jaren vijftig. Om de discussie over Coen kon men 
dit jaar niet heen; het Zwartboek van Nederland 
overzee werd aangekocht. 

Stadswandelingen
Ook dit jaar was de belangstelling voor de stadswan-
delingen op de vrijdagavond groot. Aantrekkelijk 
is de speciaal voor kinderen georganiseerde zon-
dagmiddagwandeling. De tuinenwandeling blijft 
favoriet. Na de ledenvergadering van oktober is 
een speciale Bleijswandeling gehouden langs zijn 
panden. Het aantal deelnemers is ongeveer gelijk 
aan het jaar daarvoor.

Beeldbeheer.
Door de werkgroep Beeldbeheer is weer veel werk 
verzet. Het scannen en het rubriceren vragen veel 
tijd. Er wordt nog steeds nieuw materiaal, oude 
foto's en ansichtkaarten, aangeleverd. Binnen de 
werkgroep en het bestuur is gesproken over de 
mogelijkheden om alles goed onder te brengen 
bij het Westfries Archief en de toegankelijkheid 
te garanderen. In 2013 wordt hierover verder 
gesproken.
 
Website.
Gemiddeld bezoeken 790 mensen per dag de 
website. Daarmee is het aantal bezoeken van de 
website ten opzichte van 2011 aanzienlijk gestegen. 
Totaal gaat het om ruim 28.700 bezoekers/
bezoeken. Ook dit jaar is het Kwartaalblad het 
meest bekeken onderwerp. De kwaliteit van de 
website is zoals steeds heel hoog en kan zich meten 
op landelijk niveau dankzij de inzet van een aantal 
echte liefhebbers. Bij de Geschiedenisonlineprijs 
werd een keurige zevende plaats behaald. Veel 
mensen besteden er veel tijd aan.

Lezingen 
Ook dit jaar zijn interessante lezingen georganiseerd, 
maar de belangstelling laat ietwat te wensen over. Er 
wordt nagedacht hoe deze kan worden verbeterd. 

8. Tentoonstelling en publicaties
Twee nieuwe tentoonstellingen zijn dit jaar te 
zien geweest. De presentatie van de biografie 
van Kerkmeijer was aanleiding om de tekeningen 
van de Bouwcommissie, waarvan hij lid was te 
presenteren.

Vanaf november zijn illustraties uit het boek Hij 
komt van Hoorn te zien, vooral aardige stadsbeelden 
uit de negentiende eeuw op groot formaat. 
Het was een druk jaar voor publicaties. Bij de 
start van het jaar verscheen Stegen en Gloppen in de 
Binnenstad van Peter Tack en Arie Boezaard.  
In juni kwam de Publicatiestichting Bas Baltus met 
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het boek over Oostereiland geschreven door Willeke 
Jeeninga en anderen. Kort daarna gevolgd door de 
biografie over Johan C. Kerkmeijer van de hand van 
Rob de Knegt.
Het boekje over Nieuwstraat 18, een monumentaal 
pand met een rijke historie geschreven door Laura 
Jonkhoff verscheen in september.   
Het boek Hij komt van Hoorn een monumentaal werk 
van de hand van Jos Leenders werd gepresenteerd 
tijdens de jubileumviering in november. 

9. Ledenexcursie 
De jaarlijkse ledenexcursie vond op 30 juni 
plaats. In Leiden werd onder leiding van gidsen 
gewandeld en een bezoek gebracht aan de Lakenhal 
of het Museum Boerhaave. Zoals steeds was de 
belangstelling groot en de bus snel vol.

10. Gesprek van de dag, gesprek van het jaar
Ook in 2012 was er in Hoorn heel wat om over 
te praten. Het meest gehoord werden de voor- en 
tegenstanders van Coen, van zijn standbeeld en van 

de tekst op het standbeeld. De raad heeft met zijn 
besluit over een nieuwe tekst een einde gemaakt 
aan dit laatste deel. Over de rest gaat men nog door.

Over het vernieuwde Oostereiland, de Cinema, het 
Museum van de Twintigste Eeuw en de brasserie 
met hotelkamers werd in het algemeen heel lovend 
gesproken. Meer discussie was er over de locatie 
van de witte vloot, zowel bij de informatie- en 
gespreksavonden over het waterfront als over de 
havenvisie. 

Over de Poort van Hoorn is in de klankbordgroep, 
de vervolgavonden, raadscommissies en de raad 
heftig gediscussieerd en dat gaat in 2013 nog even 
verder. De structuurvisie zal in dat jaar worden 
vastgesteld en dan komen het bestemmingsplan en 
de vervolgstappen nog.

Voor de vereniging was 2012 een jaar vol bijzondere 
activiteiten, maar het dagelijks werk van de 
vrijwilligers ging inmiddels gewoon door.
 

van de bestuurstaFel

egbert Ottens

ISSNummer
Het ISBNummer – meestal uitgesproken als ISBN-
nummer – zal de meesten van u bekend zijn. Het 
nummer wordt in de boekenbranche gebruikt als 
unieke code om een boek te herkennen. Vanaf 
deze nieuwe jaargang treft u in het colofon van 
het Kwartaalblad een soortgelijk nummer aan: het 
ISSNummer. ISSN staat voor International Standard 
Serial Number. Het wordt door de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) toegekend aan tijdschriften welke 
voldoen aan bepaalde opnamecriteria. Periodieken 
met een ISSNummer worden opgenomen in de 
catalogi van de KB en andere databases. Ons 
Kwartaalblad met ingang van dit jaar dus ook. 

Hij komt van Hoorn
We hadden het als bestuur niet zo snel verwacht, 
maar twee maanden na de presentatie van Hij komt 
van Hoorn is het boek uitverkocht. Een enorm 
succes. 

Op naar de honderd jaar
In 2017 bestaat Oud Hoorn honderd jaar. Het 
bestuur denkt al na over de feestelijkheden rond 
dat grote jubileum. Een enkel lid kwam al met 
suggesties.  

Havenvisie en Buitenhaven
Onlangs kwamen enkele watersportorganisaties, 
bewonersvertegenwoordigingen, Stichting Water-
front Hoorn en Vereniging Oud Hoorn bijeen 
om over de plannen van de gemeente voor de 
buitenhaven te praten. De toenemende vloot witte 
cruiseschepen die aan het Oostereiland aanlegt, 
beneemt steeds meer het zicht op het fraai 
gerestaureerde Oostereiland, de Hoofdtoren en 
de panden aan de Veermanskade. Er werden zelfs 
proefballonnetjes opgelaten voor de aanleg van 
extra steigers  aan de kant van het Julianapark en 
een busbaan vanaf de Nieuwe Wal door het park. 
Over één ding waren alle partijen het hartgrondig 
eens: blijf van de buitenhaven en het park af. 
Tussen haakjes: het Julianapark kan wel een stevige 
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opknapbeurt gebruiken. We hopen van harte dat 
deze onzalige gedachten geen plek gaan krijgen 
in de gemeentelijke Havenvisie waar aan gewerkt 
wordt. 
In een deels dezelfde, deels andere samenstelling 
spraken enkele bestuursleden met adviseurs van 
de gemeente over het project Terug naar de kust. 
Het gesprek was inventariserend bedoeld. Ook 
hier bestond weerstand tegen de toename van 
de witte vloot in de buitenhaven. Als mogelijke 
aanlegplaats voor de lange cruiseschepen werd de 
werkhaven van Ooms genoemd. Verder wenste een 
meerderheid geen bebouwing in het Julianapark. 
Gepleit werd voor de aanleg van een groene 
promenade rond de oude stad. 
 
LED-scherm Oostereiland
Tijdens de rondvraag in de najaarsledenvergadering 
2012 werden vragen gesteld over het LED-bord 
op het Oostereiland. Ook daarna is de vereniging 
benaderd met de vraag waarom de vereniging geen 
actie onderneemt. Voor een aantal functies op het 
eiland is reclame noodzaak. Om te voorkomen dat 
overal grote borden worden opgehangen is voor dit 
scherm gekozen. De technologie van LED-borden 
is in opmars en het lijkt Oud Hoorn goed om de 
mogelijkheden uit te proberen, onder auspiciën van 
de gemeente. De beelden, zoals ze nu te zien zijn, 
zijn wel erg fel en schreeuwerig. Misschien dat daar 
iets aan gedaan kan worden. Overal reclameborden 
op het eiland heeft ook zijn beperking. Oud Hoorn 
is geen partij in het geschil tussen bewoners, die 
het scherm willen laten weghalen, de partijen die 
de reclame gebruiken en de gemeente. 

Welstandsnota
Binnenkort wordt een nieuwe welstandsnota aan 
de raad voorgelegd. De nota bevat geen  nieuwe 
visie op het welstandsbeleid. Er worden slechts 
zaken 'gerepareerd' waar  men in de praktijk 
tegenaan liep. Met de nieuwe nota wordt aan de 
wettelijke vereisten voldaan. Wel wordt een begin 
gemaakt met het onderzoek naar een nieuwe 
visie op ruimtelijk kwaliteitsbeleid, waarvan het 
monumenten- en welstandsbeleid deel uitmaken. 

Nieuwsbrief Stichting Varend Erfgoed
Het nieuwe Centrum Varend Erfgoed op het 
Oostereiland wordt een dezer dagen opgeleverd. 
Een prestatie van formaat om dat in zo korte tijd 
te realiseren. De Stichting Varend Erfgoed die het 
centrum beheert, heeft een nieuwsbrief het licht 
doen zien. En er worden nog donoren, 'opduwers' 

gevraagd. Voor nadere informatie: info@sveh.nl 
en www.sveh.nl. Bij het centrum is plaats voor 
een vijfentwintigtal historische bedrijfsschepen, 
waaronder een fraaie collectie varende monumenten.  

Hoorn admiraliteitsstad
Begin januari 2013 werd in een aantal 
oorspronkelijke marinesteden de vlag gehesen om 
stil te staan bij het feit dat de Hollandse Zeemacht 
525 jaar bestaat. In Hoorn gebeurde dat door 
burgemeester Van Veldhuizen in aanwezigheid 
van een delegatie van de Koninklijke Marine bij 
het stadhuis. Afwisselend in Hoorn en Enkhuizen 
was de Admiraliteit van het Noorderkwartier 
gevestigd. In Hoorn was het Admiraliteitshuis, 
ook wel Prinsenhof geheten, gehuisvest in het 
Agnietenklooster. In een hoek van het Kerkplein 
bevindt zich nog de fraaie toegangspoort uit 1607. 
De Admiraliteit bezat verschillende gebouwen in de 
stad, een werf op het Oostereiland en een magazijn 
op het Baadland. 

Gemeentelijk antennebeleid
Mogelijk als gevolg van ons bezwaar tegen het 
verhogen van de telecom-zendmast op de toren van 
de Engelbewaarderskerk van medio vorig jaar, stelt 
de gemeente voor de achterhaalde beleidsregels uit 
2002 te actualiseren. Voor plaatsing van een antenne 
op een monument of in beschermd stadsgezicht is 
een tweeledige omgevingsvergunning nodig: A – 
voor het oprichten van een 'bouwwerk' en B – voor 
het aanbrengen van wijziging aan het monument 
of in beschermd stadsgezicht. Een antenne-
installatie mag geen afbreuk doen aan de waarde 
van het monument of het beschermd stadsgezicht, 
stelt de nieuwe richtlijn. Maar plaatsing op een 
monument verdient voorkeur boven plaatsing op 
een woongebouw, indien er geen ander alternatief 
is. Het proeft toch een beetje alsof de gemeente 
achteraf probeert haar gelijk te halen in de kwestie 
rond de mast op de Engelbewaarderskerk. De 
kerk is namelijk een gemeentelijk monument en 
uitgerekend de toren is één van de meest markante 
onderdelen van het gebouw. Bovendien was een 
alternatief voorhanden: plaatsing van de mast tegen 
de achterzijde van het gebouw.  

Voorlichtingsavond monument-eigenaren
Te laat om nog mee te nemen in het vorige 
Kwartaalblad, maar de door het Bureau Erfgoed in 
november 2012 georganiseerde voorlichtingsavond 
zorgde voor een volle Oosterkerk. Informatie 
werd gegeven over de mogelijkheden voor 

Verzameldoos Oud 

Hoorn
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Belangstelling voor de 

gerestaureerde maquet-

te tijdens de najaarsle-

denvergadering

verbouwingen, het isoleren van monumenten, de 
subsidiemogelijkheden voor rijks- en gemeentelijke 
monumenten en bouwhistorisch onderzoek ten 
behoeve van bouwplannen. Een prima initiatief dat 
een periodiek vervolg verdient.

Zwaar verkeer binnenstad
Eveneens in november vorig jaar vond een gesprek 
met een groot aantal bewoners van de binnenstad 
en een enkele ondernemer plaats over het zware 
verkeer door de binnenstad. Het idee van een 
busbaan door de Draafsingel werd algemeen 
afgewezen. De snelheid van het verkeer en het 
rijgedrag werden als een groter probleem dan het 
gewicht van het vrachtverkeer ervaren. Vooral in 
het havenkwartier ervaren de bewoners veel hinder 
van de vrachtauto's die cafés bevoorraden. Ook 
werd gepleit voor een betere wegfundering waar 
nodig. Vanaf 2016 wordt er waarschijnlijk met 
kleinere Connexxionbussen gereden. 

Nieuwe verzameldozen
We waren door de voorraad bewaarmappen heen. 
Nieuwe zijn aangeschaft. De kleurige verzameldozen 
zijn in de winkel van Oud Hoorn verkrijgbaar. Ze 
kosten €7,50 per stuk. 

Nationale Monumenten organisatie (NMo)
Het bestuur heeft met belangstelling vernomen dat 
een aantal grote landelijke en regionale bezitters 
van momumenten de koppen bijeen heeft gestoken 
om na te gaan hoe, gezamenlijk met de rest van 
het monumentenveld in ons land, het hoofd kan 
worden geboden aan de voornemens van het 
rijk tot afstoting van tal van rijksmonumenten 
en de problemen waarmee vrijwel alle 
monumentbezitters worden geconfronteerd. De 
instellingen, waaronder Hendrick de Keyser, 
enkele 'Stadsherstellen' en woningcorporaties met 
veel monumenten, bezitten samen over Nederland 
verspreid 1500 monumenten. De initiatiefnemers 
staat een organisatie voor ogen zoals de Engelse 
National Trust, welke maar liefst 3,8 miljoen 
leden telt, dat is zes procent van de bevolking en 
daarnaast zo’n 60.000 vrijwilligers. De instelling 
weet haar middelen voor het overgrote deel 
uit de particuliere sector te halen. NMo wil 
aan deskundigheidsbevordering doen, kennis 
uitwisselen, de band met het publiek versterken 
en monumenten die afgestoten dreigen te worden 
overnemen. Wij zullen de ontwikkelingen 
nauwgezet volgen en als dat wenselijk is ons bij 
het initiatief aansluiten. 

Maquette Hoorn 1650
De inmiddels gerestaureerde maquette Hoorn 1650 
zal tijdens de aanstaande voorjaarsledenvergadering, 
woensdagavond 17 april, in langdurig bruikleen 
aan het Westfries Museum worden overgedragen.

Doctor Theodorus Velius en Velius-wandeling
In de loop van april wordt de Velius-biografie, 
voluit: Doctor Theodorus Velius, Hoorns geneesheer, 
regent en chroniqueur gepresenteerd. Het is het 
derde deel in de Hoornse biografische reeks van 
Publicatiestichting Bas Baltus in samenwerking 
met Oud Hoorn, na in 2011 Junius en vorig jaar 
Kerkmeijer. Piet Boon en Marit Veerman-Boon 
zijn de auteurs van de Velius-biografie. Opnieuw 
wordt een schitterend verzorgd en geïllustreerd 
boek aan de inmiddels rijke reeks van publicaties 
over Hoorns verleden toegevoegd. Veel illustraties 
zijn nieuw. Een must voor iedereen die belang stelt 
in de uiterst boeiende jaren rond het eind van de 
zestiende en de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw in Hoorn. Wie niet heeft vooringetekend kan 
het vanaf eind april in de winkel van Oud Hoorn 
en bij de boekhandel kopen. 
Vrijdagavond 19 april start om 19.30 uur bij het 
beeld van Velius op het Nieuwland een speciale 
Velius-wandeling onder leiding van gidsen van Oud 
Hoorn.
 
Bij dit Kwartaalblad
Bij dit Kwartaalblad treft u de uitnodiging aan 
voor de Voorjaarsledenvergadering van 17 april a.s. 
Tijdens die vergadering wordt de Maquette Hoorn 
1650 in bruikleen aan het Westfries Museum 
overgedragen. Tevens treft u een dubbele kaart aan. 
De Hoornse Uitgeverij Poldervondsten biedt leden 
van onze vereniging aan om via de antwoordkaart 
een gratis nummer van het blad VIND aan te vragen. 
Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om het 
boek Coen en zijn tijd tegen een gereduceerde prijs 
bij dezelfde uitgeverij te bestellen.
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Het stationplein zeker 
honderd jaar geleden. Op de 
zijkant van het stationsge-
bouw staat met grote letters 
HOORN, maar op de oude 
foto is dat niet te zien. De 
gevelsteen waar die letters 

toen al opstonden, is hele-
maal zwart geworden door de 
zwarte rook die toen uit de 
schoorsteen van de locomotie-
ven kwam! Achter de dames 
in wandelkostuum ziet u 
soldaten opgesteld staan. 

Het zal het garnizoen zijn, 
dat in die tijd nog aan de 
Veemarkt gelegerd was! Toen 
was een reisje met de trein 
nog iets bijzonders! Als je nu 
de trein mist, gaat er na een 
half uur al weer één.  
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