
37e jaargang

2015

Oud HOOrn 3
Kwartaalblad

In dIt nummer o.a.: 
• BIdden en werken In de stIlte van de Bangert • Het wapen van west-FrIesland • de tekenIngen van syBe HuItema    
• Betsy HuItema-kaIser: laatBloeIer uIt een kunstzInnIge FamIlIe • aankomst Halve maen In de Haven van Hoorn 
• sIvert Cortsen adeler, de 'Jonge adelaar': een Hoornse admIraalszoon • de wIndas In de BoterHal van Hoorn



110

Kiem 'Soestdijkaffaire' naast Oud Hoorn

Soms is geschiedenis net een kermisloterij: je trekt aan 
een touwtje en weet niet waar je uitkomt. Dat maakt 
geschiedenis altijd weer verrassend en spannend. Onlangs 
kregen we bij Oud Hoorn vier schetsboeken met in totaal 
zo'n 140 kinderportretjes, getekend door Sybe Huitema. 
In dit nummer is daar aandacht voor. Helaas ontbreken de 
namen van de geportretteerden. Zo ontstond het idee van 
een tentoonstelling in ons verenigingsgebouw. Huitema 
was getrouwd met de kunstenares Betsy Huitema-Kaiser 
over wie in dit blad een artikel is opgenomen. Zij was één 
van de vier kinderen van dokter Kaiser, oprichter van de 
Ziekenverpleging in de Villa, aan de Draafsingel. Op zoek 
naar achtergrondinformatie stuitte ik op een onverwachte 
vondst. Zo woonde de familie rond de vorige eeuwwisseling 
in hun statige stadsvilla Onder de Boompjes 20. Dus pal 
naast het pand van Oud Hoorn. Bekender nog dan zijn zus 
Betsy werd haar broer Wim. In de 'Soestdijkaffaire', ook wel 
de Greet Hofmansaffaire genoemd, komt zijn naam minstens 
zo vaak voor als die van Hofmans.  
Die Soestdijkaffaire laat historici niet los. Onlangs verscheen 
van de hand van Han van Bree de nauwgezette studie De geest 
van het Oude Loo naar de vriendenkring van Juliana. Daarin 
wordt een beeld geschetst van de illustere bijeenkomsten die 
aanvankelijk onder haar auspiciën plaats vonden. Wim Kaiser 
was er als 'religieus secretaris' de organisator van, terwijl 
Greet Hofmans op de achtergrond het 'geestelijk medium' 
was. Kaiser was autodidact, met een grote belangstelling voor 
religie, occultisme, esoterie en psychologie. Hij schreef er 
artikelen en boeken over en belandde via-via in aan het hof 
gelieerde kringen. Een van zijn lezers was Greet Hofmans, 
die vanwege de oogziekte van prinses Marijke, op advies 
van de vriendenkring van Juliana en Bernhard naar Soestdijk 
was gehaald. Kaiser beschouwde haar 'doorgevingen van 
Boven' als authentiek. Prinses Wilhelmina en koningin 
Juliana waren onder de indruk van de ideeën van beiden. 
Zo ontstonden de 'Oude Loo-bijeenkomsten', waar een 
grote groep min of meer gelijkgestemden uit binnen- en 
buitenland in een vrije uitwisseling van ideeën nadacht over 
de dreigingen van die tijd. Het ultieme doel van sommigen 
was het vestigen van een wereldtheocratie langs pacifistische 
weg. Prins Bernhard vond dat Hofmans en de 'zweverige 
kliek' om Juliana heen een ongewenste invloed op Juliana 
hadden, temeer daar de vriendenkring van Juliana kritiek 
oefende op zijn buitenechtelijke escapades. Uiteindelijk 
moest de koningin, op advies van een commissie van wijze 
mannen, haar betrokkenheid bij de Oude Loo-bijeenkomsten 

laten varen en zelfs een deel van haar vriendenkring in hun 
rol van hoffunctionarissen ontslaan. Van Bree beschrijft de 
grote en bijzondere rol van Kaiser in het geheel en diens 
moeilijke persoonlijkheid. Volgens de auteur was Kaiser een 
man met een 'schrijnend gebrek aan empathie', 'dogmatisch 
ondogmatisch'. Godsdiensthistoricus Gilles Quispel, die 
hem gekend heeft van de bijeenkomsten in het Oude Loo, 
noemde Kaiser 'een opgewonden standje met een mooie 
vrouw.' Greet Hofmans karakteriseerde hem als iemand 'met 
een groot gevoel voor de mensheid, maar geen gevoel voor 
mensen.' Met onze tegenwoordige etiketteringsdrift zouden 
we hem misschien autistisch noemen.  
Pas in 2054 wordt het persoonlijk archief van Juliana 
openbaar. Tot dan zullen ongetwijfeld ook anderen hun licht 
over de nog altijd met raadsels omgeven affaire laten schijnen. 
Maar met deze kennis loop je nu al net even anders over dat 
laatste stukje Onder de Boompjes naar ons verenigingspand.

Egbert Ottens

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
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Onder:  voorzijde met ingang 
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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 en vrijdag, 9.00-17.00 uur

Voor meer informatie: 

zie www.westfriesarchief.nl

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
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Bij de voorplaat
Egbert Ottens

Daar ligt-ie dan: de Halve Maen! In ónze haven. 
In no time is het directeur Ad Geerdink van 
het Westfries Museum gelukt voldoende steun 
te vergaren voor één van de vele projecten 
waarmee hij onze stad Hoorn, zijn museum en 
de Gouden Eeuw op de kaart zet. Duizenden 
konden getuige zijn van de binnenkomst van de 
replica van het schip waarmee de Britse VOC-

kapitein Henry Hudson het huidige New York ontdekte. Niet veel later vierden we het vertrek 
van de Eendracht en de Hoorn uit onze haven, vierhonderd jaar geleden, waarbij tijdens de 
gevaarvolle en avontuurlijke vaart de uiterste zuidpunt van het Zuid-Amerikaanse continent 
naar onze stad Kaap Hoorn werd genoemd. Als je alle gratis publiciteit bij elkaar optelt, loopt 
dat in de tonnen, vertelde een ingewijde mij. Een mirakel. Staande voor de Halve Maen, een 
soortgelijk schip als de Hoorn, besef je – nog groter wonder – dat die vroeg-zeventiende 
eeuwse zeevaarders een bijna onmogelijk prestatie leverden, waarmee ze voor rijkdom en bloei 
in hun vaderland zorgden. Natuurlijk er zitten ook kwalijke kanten aan onze geschiedenis. 
Maar mag ik dat voor één keer vergeten. Zuurpruimen doe ik later wel weer. Hoewel misschien 
zijn die wel goed tegen scheurbuik. Kruip-door-sluip-door over de Halve Maen ervaar je hoe 
het moet zijn geweest om met tientallen bemanningsleden dicht opeengepakt maanden en 
maanden de oceanen te doorkruisen met alleen maar zee om je heen. De bewondering voor 
hun prestaties wordt er slechts groter door. Op blz. 132 en 133 vindt u een aantal foto's van de 
glorieuze aankomst (foto's Halve Maen van Robert Gort en Benno Ellerbroek)    

  

I N  d I T  N U M M E r

ColofoN
Kwartaalblad 
Vereniging Oud Hoorn

Bestuur:
Egbert Ottens, voorzitter, 

Rita Lodde, secretaris, 

Piet van Iersel, penningmeester,

Eddy Boom, Ron Dol, Jan Floris, 

Henk Halsema, Wim Oussoren.

Ereleden:

J.C. Kerkmeijer (1875-1956)

mr.dr. B. R. Canneman  

(1909-1982) 

H. Krijgsman (1914-1990)  

D. Breebaart (1905-2002)  

C. Kuppers (1920-1990)  

drs. H. M. van den Berg 

(1918-2005) 

J.L.N. Dijkstra (1930-1992)  

J.M. Baltus (1939-1994)  

J.P.H. van der Knaap (1936-2007)

J.E.J. Lamers

A. de Graaf

L.P.M. Hoogeveen

A. Boezaard 

F. Uiterwijk

A.G.F. van Weel

Foto's/illustraties:
Collectie Minnema-Kaiser

Collectie Van der Veen-Kaiser

Bert-Jan Dierink

Benno Ellerbroek 

Robert Gort 

Frans van Iersel

Gerard Jacobs

Baukje Kalb-Bervoets

J. Ozinga sr.

Christiaan Schrickx

Stichting Nederlandse Kaap 

Hoorn-vaarders

Vereniging Oud Hoorn

Westfries Archief

Westfries Museum

Wil Wiggelaar

Rob Zaagman

Frans Zack

Martin van Zeben

ISSN: 2213-7009

Erratum
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Het tegendeel blijkt het geval. Dankzij een bewaard 
gebleven statutenboek, dat zich tegenwoordig in de 
collectie van het Keble College in Oxford bevindt, 
krijgen we een beeld van de organisatie van het 
klooster. Bethlehem neemt een bijzondere positie 
binnen het laatmiddeleeuwse kloosterlandschap in 
en geeft ons een kijk op het kloosterleven in die 
tijd. De geschiedenis en archeologie van Bethlehem 
staan uitgebreid beschreven in het boek 'Bethlehem 
in de Bangert' dat deze maand is verschenen.3 In 
dit artikel wordt niet de volledige inhoud van dit 
boek samengevat, maar wordt Bethlehem in de 
kloostergeschiedenis van Hoorn geplaatst.

De Moderne Devotie in Hoorn
Klooster Bethlehem is een opvallend late stichting 
in vergelijking met de kloosters die in de binnenstad 
van Hoorn hebben bestaan. Aan de geschiedenis 
van deze stadskloosters is in diverse publicaties 
aandacht besteed, maar dankzij recent onderzoek 
naar de laatmiddeleeuwse kloosterbeweging in het 
toenmalige bisdom Utrecht kan toch een nieuw 
beeld van deze gemeenschappen worden geschetst. 
Binnen de huidige landsgrenzen bestonden tot 
in de 14de eeuw weinig kloosters. Deze werden 
bevolkt door personen uit de adel of het 
patriciaat, aangezien kennis van de Latijnse taal en 

CHristiaan sCHriCkx

Inleiding
Het verdwenen klooster Bethlehem (1475-1572) 
aan de Bangert in Westerblokker spreekt tot de 
verbeelding. Het wordt genoemd in de diverse 
kronieken van de stad Hoorn, maar er staat 
geen steen meer van overeind. Tot voor kort 
stonden ter plekke tuinbouwkassen en herinnerde 
niets meer aan het klooster dat hier ooit moet 
hebben gestaan. Sinds 2003 is daar dankzij 
archeologisch onderzoek verandering in gekomen. 

Vanwege de geplande nieuwbouwwijk Bangert-
Oosterpolder is een groot deel van het voormalige 
kloosterterrein opgegraven.1 De resultaten waren 
boven verwachting: kloostergebouwen, een 
ommuring, bruggen, waterputten en zelfs een 
kerkhof kwamen tevoorschijn. Na afloop van het 
laatste archeologische onderzoek in 2008 is door 
de kloosterwerkgroep in Blokker een monument 
voor het klooster aan de Bangert gerealiseerd.2 
Tevens zijn de gevonden menselijke skeletten in 
een graftombe bij de Nederlands-hervormde Kerk 
van Blokker herbegraven. Op de tombe is een 
fraai beeld van een knielende zuster geplaatst. Het 
klooster is uit de vergetelheid gehaald en maakt 
voor altijd onderdeel uit van de historie van dit 
dorp.
De archeologische resultaten vormden de aanleiding 
voor een onderzoek naar de geschiedenis van 
dit klooster. De spaarzame vermeldingen in de 
kronieken en de weinige archiefstukken waarin 
Bethlehem wordt genoemd, deden vermoeden dat 
niet veel meer over dit klooster viel te achterhalen. 

Bidden en werken in de stilte van de Bangert:    Het plattelandsklOOster BetHleHem Onder de kruisBrOeders

Archeoloog Guus 

van den Berg en 

veldtechnicus Cees 

Aay meten en tekenen 

de houten palen van 

een brug van het 

klooster, in 2008

Detail van een pagina 

uit het statutenboek 

van Bethlehem uit 
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letter B is versierd met 

een miniatuur van het 

stalletje in Bethlehem 

met Maria met Kind.
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'medegaven' in de vorm van geld bij intrede in het 
klooster noodzakelijk waren. De oorspronkelijke 
kloosteridealen, vooral op het vlak van de armoede, 
werden in veel gevallen verzaakt. Dit leidde tot een 
breed gevoeld hervormingsbesef in Europa. 
Eind 14de eeuw kwam in Nederland een religieuze 
beweging van de grond die de Moderne Devotie 
wordt genoemd en die zeer succesvol zou zijn. 
De grondlegger was Geert Grote (1340-1384), die 
in zijn ouderlijk huis in Deventer een zusterhuis 
oprichtte. Samen met Florens Radewijns, een van 
de vroege moderne-devoten, stichtte hij bovendien 
een broederhuis. Centraal in het gedachtegoed van 
Geert Grote stonden nederigheid en soberheid. Hij 
maakte mystieke geschriften toegankelijk voor een 
breed publiek en zorgde voor een vertaling van het 
Latijnse getijdengebed in de volkstaal. Hierdoor 
stelde hij personen van lage komaf in staat een 
religieus leven te leiden.
Geïnspireerd door Geert Grote kwamen in 
diverse steden broeder- en zusterhuizen tot 
stand. Kenmerkend voor deze huizen was dat 
de ingezetenen een gemeenschappelijk religieus 
leven leidden en afstand van hun privébezit deden 
ten gunste van de gemeenschap. De broeders en 
zusters van het gemene leven, zoals de leden van 
deze gemeenschappen werden genoemd, legden 

niet de kloostergeloftes af en volgden geen kerkelijk 
erkende kloosterregel. In 1385 kwam in Hoorn 
zowel een broeder- als een zusterhuis tot stand, 
waarmee Hoorn een van de eerste steden was van 
de nieuwe religieuze beweging. De stichting van 
het broederhuis is uit de historische bronnen goed 
bekend. Twee leken schonken een huis aan de Gouw 
(nu Nieuwstraat) aan vijf personen, onder wie Paulus 
Albertsz. uit Medemblik, die het bestuurscollege 
van de nieuwe stichting vormden. De stichting 
van het zusterhuis is minder goed bekend uit de 
bronnen. In een kroniek is eenvoudig sprake van 
de oprichting van een 'nieuwe vergadering' in 
1385 in een huis achter de parochiekerk. Het gaat 
om het latere Agnesconvent (Agnietenklooster). 
Uit een akte uit 1399 blijkt dat het broeder- 
en het zusterhuis dezelfde bestuurders hadden. 
Op basis hiervan kunnen we veronderstellen dat 
beide gemeenschappen door dezelfde personen 
zijn gesticht. Enkele jaren later kwam nog een 
tweede zusterhuis tot stand, namelijk het latere 
Ceciliaconvent. De oudste vermelding dateert uit 
1396 en het kan eigenlijk geen toeval zijn dat de 
zusters een huis betrokken naast het broederhuis 
aan de Gouw. 

Onder de derde regel van Franciscus
Eind 14de eeuw heerste binnen de Kerk een 
repressieve sfeer ten aanzien van ideeën die niet 
strookten met de officiële kerkelijk leer. Vanwege 
deze dreiging kwam in 1399 een aantal moderne-
devoten, onder wie de hiervoor genoemde Paulus 
Albertsz., in Amersfoort bijeen. Zij besloten dat 

Bidden en werken in de stilte van de Bangert:    Het plattelandsklOOster BetHleHem Onder de kruisBrOeders
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kapittelbesluiten uit om het religieuze leven van 
de aangesloten conventen op uniforme wijze te 
regelen. In kloosters werd het volledige Latijnse 
koorgebed gebeden en dat nam een groot deel van 
de dag in beslag. In de conventen hielden de zusters 
zich aan de verkorte Nederlandstalige getijden, 
waardoor ze tijd over hadden voor werkzaamheden 
waarmee ze geld konden verdienen. De meeste 
conventen participeerden in de textielnijverheid, 
waarbij we vooral aan spinnen en weven moeten 
denken. De vijf conventen in Hoorn groeiden 
uit tot grote gebouwencomplexen en verwierven 
dankzij schenkingen veel land in de omliggende 
dorpen en diverse huizen in de stad. Van sommige 
gemeenschappen is bekend dat zij wel 50 zusters 
huisvestten.

Verkloostering
Hoewel we in strikte zin dus niet van kloosters 
kunnen spreken, leidden de tertiarissen wel 
degelijk een kloosterlijk leven. De derde regel bood 
aanvankelijk geen mogelijkheid tot het oprichten 
van eigen kapellen met begraafplaatsen. Nadat 
hier in 1430 toestemming toe was verleend en 
dit in West-Friesland in 1431 door de proost was 
bekrachtigd, konden de tertiarissen zelfstandig hun 
religie uitoefenen net zoals in een echt klooster. 
Ieder convent stond onder leiding van een priester 
als biechtvader.
Aanvankelijk legden de tertiarissen slechts de 
gelofte van kuisheid af en niet de drie monastieke 
geloften. In de praktijk deden ze echter wel afstand 
van hun privébezit en was gehoorzaamheid aan de 
biechtvader en het kapittel een vanzelfsprekendheid. 
In 1464 verbood het kapittel privébezit en in 
1487 werden de drie monastieke geloften 
alsnog ingevoerd. Vrouwenkloosters kenden een 
kloosterslot (clausuur), wat inhield dat de zusters 
niet zonder toestemming het klooster mochten 
verlaten en bezoekers het klooster niet in mochten. 
Deze strenge levenswijze was bij de tertiarissen niet 

de gemeenschappen waarbij ze betrokken waren, 
de derde regel van Franciscus zouden aannemen 
en gezamenlijk een kapittel zouden vormen, 
namelijk het Kapittel van Utrecht. De derde regel 
was in 1289 per pauselijke bul erkend als regel 
voor personen die een individueel religieus leven 
wilden leiden. De aanname van deze regel gaf 
de gemeenschappen een plaats binnen de Kerk. 
In 1401 werd pauselijke toestemming verkregen 
tot het houden van een jaarlijks generaal kapittel 
(vergadering) met wetgevende bevoegdheden. De 
oprichting van het nieuwe kapittel was daarmee 
een feit.
Het Agnesconvent in Hoorn en het Mariaconvent 
in Medemblik namen waarschijnlijk direct in 1399 
de derde regel van Franciscus aan. In 1400 wordt 

Paulus Albertsz. namelijk minister (bestuurder) van 
de zusters in Hoorn en Medemblik genoemd. In 
1401 volgde het Ceciliaconvent en niet lang daarna 
ook het Catharinaconvent en het Gertrudisconvent 
(Geertenklooster), die in 1400 respectievelijk 1404 
waren gesticht. Als laatste in de rij van conventen 
in Hoorn volgde het Mariaconvent (gesticht in 
1408) in 1413. Het aantal vrouwelijke derde-
ordeconventen in Hoorn kwam hiermee op vijf. Al 
deze gemeenschappen waren aangesloten bij het 
overkoepelende orgaan het Kapittel van Utrecht.
De tertiarissen, zoals de zusters van de derde regel 
worden genoemd, namen een geheel eigen positie 
binnen het monastieke landschap in. De derde 
regel was geen kerkelijk erkende kloosterregel. 
Aanvankelijk legden de zusters ook niet de drie 
monastieke geloften (kuisheid, armoede en 
gehoorzaamheid) af en vormden zij geen besloten 
gemeenschappen. Om die reden waren hun 
religieuze huizen kerkrechtelijk geen kloosters. 
We spreken van conventen, zoals ook gebruikelijk 
was in die tijd. De derde regel was niet bestemd 
voor een gemeenschappelijk leven. Het Kapittel 
van Utrecht stelde daarom statuten op en vaardigde 

(Links) 
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verplicht. Toch werden veel conventen in de 15de 
eeuw vrijwillig besloten. In Hoorn is dit bekend 
van het Ceciliaconvent in 1429. 
Bovenstaande maakt duidelijk dat het onderscheid 
tussen een echt klooster en een convent minder 
strikt is dan de definities doen veronderstellen. 
In de literatuur worden de tertiarissen vaak als 
semi-religieuzen aangeduid. Op basis van recent 
onderzoek naar de derde orde wordt deze 
aanduiding tegenwoordig afgewezen en worden de 
tertiarissen als volwaardige religieuzen beschouwd.

De minderbroeders
De gemeenschappen die de derde regel van 
Franciscus volgden (op basis van de pauselijke bul 
van 1289) vóór de oprichting van het Kapittel van 

Utrecht, stonden automatisch onder toezicht van de 
franciscaner minderbroeders, die leefden volgens 
de eerste regel van Franciscus. Deze kloosterorde 
was in de 13de eeuw door St. Franciscus in Assisi 
gegrondvest en breidde zich sindsdien over Europa 
uit. Het Kapittel van Utrecht wilde nadrukkelijk 
geen inmenging van de minderbroeders, die in 
de 14de eeuw nog niet als hervormingsgezind 
te boek stonden. Net als andere kloosterorden 
hielden ook de minderbroeders zich niet meer 
strikt aan het oorspronkelijke armoede-ideaal. In 
de 15de eeuw kwam hier verandering in. Een 
groep kloosters binnen de orde richtte zich weer 
naar de oorspronkelijke kloosterregels, een proces 
dat observantie wordt genoemd. In 1443 kregen 
de observanten toestemming tot het stichten van 
nieuwe kloosters, wat onder andere leidde tot een 
vestiging in Alkmaar in 1445.
De observante minderbroeders kregen dus vanaf 
de jaren veertig van de 15de eeuw voet aan de 
grond in de Noordelijke Nederlanden. Vanuit 
religieuze idealen en ook om hun eigen positie te 
versterken, richtten zij zich ook op de vorming van 
vrouwenkloosters onder hun hoede. Het hoogste 

ideaal was een clarissenklooster, een orde die 
de tweede regel van Franciscus volgde en sterk 
verwant was aan de minderbroeders. Ook bij de 
clarissen had een observantiestreven doorgezet. 
Tot dan waren er in de Nederlanden uitsluitend 
kloosters van 'rijke claren', die geen volledige 
bezitsloosheid nastreefden. Tussen 1461 en 
1513 kwamen in de Noordelijke Nederlanden 
diverse nieuwe clarissenkloosters tot stand die de 
oorspronkelijke 'regula prima' van St. Clara volgden 
en als 'arme claren' worden aangeduid. Zij kenden 
onder andere vestigingen in Amsterdam, Haarlem 
en Alkmaar. De minderbroeders verzorgden het 
biechtvaderschap en de visitatie (inspectie). Het 
aantal clarissenkloosters was zeer beperkt, zeker 
als we dit vergelijken met de conventen van 
tertiarissen. Voor een clarissenklooster was een 
stevige financiële basis noodzakelijk, aangezien 
de zusters een contemplatief leven leidden en dus 
geen inkomsten uit grond, huizen of nijverheid 
verwierven. De zusters leefden van begunstigingen 
van de burgers. Omdat de stichting van een 
clarissenklooster economisch niet altijd een haalbare 
optie was en omdat het de minderbroeders niet 
lukte hun invloed binnen het Kapittel van Utrecht 
uit te oefenen, gingen zij over tot de oprichting van 
eigen tertiarissenconventen. Deze gemeenschappen 
volgden dus de derde regel, maar streefden net als de 
'arme claren' naar bezitsloosheid. De zusters waren 
waarschijnlijk minder contemplatief ingesteld dan 
de clarissen en sloten in hun leefwijze meer aan bij 
de minderbroeders. Ze worden in de bronnen als 
grauwzusters, barrevoetzusters of observantinnen 
aangeduid. Het barrevoets (op blote voeten) lopen 
is een typisch kenmerk van religieuzen die een 
leven van armoede en boetedoening nastreven.
Twee van deze nieuwe gemeenschappen lagen in 
West-Friesland, namelijk het Claraconvent (1468) 
aan het Kleine Noord in Hoorn en het Claraconvent 
in Enkhuizen.4 In beide steden hadden de 
minderbroeders van Alkmaar een termijnhuis, waar 
ze verbleven als ze hun recht op preken en bedelen 
in die steden uitoefenden.5 Beide gemeenschappen 
waren gewijd aan St. Clara, wat de verwantschap 
met de clarissen aangeeft, en zijn geen lid geweest 
van het Kapittel van Utrecht. Ze waren vrijgesteld 
van belasting omdat ze tot de biddende orden 
werden gerekend en vielen kennelijk onder de 
vrijstelling van de minderbroeders.

De kruisbroeders
De verkloostering van de conventen leidde tot een 
laatste stap, namelijk de aanname van een echte 
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Dit gold niet alleen voor de minderbroeders, 
maar ook voor de kruisbroeders. De Orde van 
het Heilig Kruis was in 1248 door de Kerk 
erkend en net als bij de andere ordes was in 
de 14de eeuw de armoede en gehoorzaamheid 
verslapt. In 1410 keerde de orde terug naar de 
oorspronkelijke constituties en nam een reeks 
hervormingsmaatregelen. Vervolgens breidde de 
orde zich uit naar het noorden met vestigingen in 
onder andere Hoorn (1462) en Sneek (1464). In 
Hoorn werd een tertianenconvent dat was gesticht 
in 1457, omgevormd tot kruisbroedersklooster 
St. Pietersdal. Dit klooster stond aan het Dal op 
de plek waar nu het Pietershof is. De orde kende 
geen vrouwelijke tak en de kruisbroeders waren 
terughoudend in de zielzorg voor vrouwelijke 
gemeenschappen. De kruisbroeders namen op 
zeker moment wel de supervisie en visitatie van 
een aantal vrouwenconventen op zich. Een van 
deze was klooster Jerusalem in Venray, dat in 1467 
de regel van Augustinus aannam. Na Jerusalem 
volgden Bethlehem in Westerblokker en Nazareth 
in Idsega (Friesland). 
Uit de kronieken blijkt niet wie in 1475 het initiatief 
tot de stichting van Bethlehem heeft genomen, 
maar uit diverse andere historische bronnen valt af 
te leiden dat de kruisbroeders hierbij een centrale 
rol hebben gespeeld. Allereerst valt op dat de 
eerste zusters uit het Oegeklooster nabij Sneek 
kwamen, waar net als in Hoorn een vestiging van 
de kruisbroeders stond. Tussen de memories in 
de kalender van Bethlehem staat broeder Pieter 
Claesen als 'fondator (stichter) van dit convent'. 
In een grafelijke rekening (1474-1476) treedt 
namens Bethlehem broeder Gerit Geritsz. op. In 
beide gevallen is het aannemelijk dat het om een 
kruisbroeder gaat. Ten tijde van de stichting was 
Nicolaas van Haarlem magister-generaal van de 
orde en hij was daarvoor prior van Pietersdal 

kloosterregel. In de 15de eeuw maakten ongeveer 50 
conventen van het Kapittel van Utrecht de stap naar 
een andere orde. De meest gekozen kloosterregel 
was de regel van Augustinus. In West-Friesland 
is opmerkelijk genoeg geen enkele gemeenschap 
van regel veranderd. De enige uitzondering is 
Bethlehem, maar de regelverandering heeft een 
geheel andere achtergrond, zoals we hieronder 
zullen zien. Wel is in Hoorn nog een nieuw klooster 
gesticht, namelijk het Maria Magdalenaklooster aan 
het Grote Oost in 1464. Deze gemeenschap nam 
de regel van Augustinus aan, maar combineerde 
die toch met een lekenachtige leefwijze. De zusters 
worden conversinnen van Augustinus genoemd. 
De regel van Augustinus maakte een onderscheid 
tussen koorzusters en conversinnen (lekenzusters). 
Van die mogelijkheid werd gebruik gemaakt door 
gemeenschappen van uitsluitend conversinnen 
vorm te geven, die niet gehouden waren aan het 
bidden van het volledige Latijnse koorgebed. De 
leefwijze sloot dus aan bij die van de tertiarissen.
Religieuze motieven zullen bij het proces van 
verkloostering in de 15de eeuw zeker een grote 
rol hebben gespeeld. Maar het monastieke ideaal 
was ook ingegeven vanuit economische motieven. 
De religieuze gemeenschappen beconcurreerden 
elkaar in het verwerven van begunstigingen door de 
burgers. De belangrijkste rol die kloosters speelden, 
was het bidden voor het zielenheil van de omgeving. 
Burgers begunstigden de gemeenschappen door 
middel van schenkingen of legaten en in ruil baden 
de zusters voor hun ziel. Ze waren bemiddelaars 
tussen hemel en aarde. Echte kloosters stonden 
hoger in aanzien dan conventen en werden daarom 
ook meer door de burgers begunstigd.
Na het aanvankelijke grote succes van de Moderne 
Devotie en specifiek het Kapittel van Utrecht, 
veranderde het kloosterlandschap. Oude ordes 
hervormden en namen een nieuwe positie in. 

Vereenvoudigde 

reconstructiekaart van 

het klooster Bethlehem 

omstreeks 1550
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is dat dit boek is overgeleverd en – zoals gezegd 
– tegenwoordig in Oxford ligt. Dankzij dit boek 
weten we aan welke regels de zusters zich onder 
de kruisbroeders moesten houden. De gang van 
zaken bij de mis, het bidden van de getijden, 
het regime van stilzwijgen, de regels omtrent 
vasten en aderlaten, het afleggen van de biecht en 
talloze andere voorschriften zijn hierdoor bekend. 
Daarnaast is in het boek een kalender opgenomen 
waarin de namen van zusters, biechtvaders en 
weldoeners staan genoteerd. We kunnen ons 

dankzij dit boek een heel goed beeld vormen van 
het religieuze leven in het klooster.

Het einde van de kloosters
In dezelfde tijd dat Bethlehem zich ontwikkelde 
tot een echt klooster binnen een kloosterorde, 
kreeg het protestantisme voet aan de grond. De 
houding van de burgers veranderde, wat zich onder 
meer uitte in een afname van de begunstigingen. 
De kloosters teerden steeds meer op verworven 
bezit. Voor het eerst vernemen we in de bronnen 
van gewelddadigheden tegen kloosterlingen. In 
1529 viel een aantal onruststokers de zusters 
van Bethlehem herhaaldelijk lastig. Ze braken 

geweest. Wellicht heeft hij een belangrijke rol bij 
het besluit tot de stichting gespeeld. Tot slot kan 
de naam Bethlehem geen toeval zijn als onderdeel 
van de rij Jerusalem, Bethlehem en Nazareth, de 
belangrijkste Bijbelse plaatsen.
De eerste jaren volgden de zusters de derde regel 
van Franciscus, maar al snel (in 1479) namen 
zij de regel van Augustinus aan. Dit was een 
vooropgezet plan. De eerste jaren bestond de nieuwe 
gemeenschap uit maar enkele zusters, afkomstig 
uit een tertiarissenconvent. De regelverandering 
vond plaats op een moment dat het klooster als 
organisatie was vormgegeven en voldoende zusters 
aanwezig waren voor het verdelen van alle taken. 
Belangrijk waren de agrarische werkzaamheden. 
Het klooster hield in Westerblokker en Zwaag 
koeien voor de zuivelproductie. Inkomsten uit 
melk, boter en kaas waren zeer belangrijk voor 
dit plattelandsklooster. Deze economische basis 
waarmee Bethlehem zich onderscheidde van de 
stadskloosters, zal een aantrekkingskracht hebben 
gehad op de plattelandsdochters uit de dorpen in 
de omgeving die een religieus leven wilden leiden.

Het succes van een nieuwe formule
De neiging bestaat de kloosterbeweging als een 
typisch 15de-eeuws fenomeen te zien. Na de grote 
stichtingsgolf kon niet anders dan een adempauze 
intreden. Dat wil niet zeggen dat in de late 15de en 
vroege 16de eeuw niet een bloeiend kloosterleven 
kon bestaan. Bethlehem maakte geen kwijnend 
bestaan door, maar was in de eerste helft van de 16de 
eeuw een succesvol klooster. Na het overlijden van 
de tweede biechtvader Gerardus Symonis in 1530 
namen de kruisbroeders het biechtvaderschap op 
zich. Hetzelfde deden zij in Jerusalem en Nazareth. 
Vanaf dat moment vormden deze drie kloosters een 
vrouwelijke tak onder de orde. De kruisbroeders 
kozen zeker niet de minsten uit hun midden uit 
om invulling aan dit ambt te geven. Bij Bethlehem 
is achtereenvolgens een aantal ex-prioren van 
kruisbroederskloosters als biechtvader aangesteld. 
De meest opmerkelijke is Franciscus Vaes van 
Tongeren, de grote kloosterhervormer van klooster 
Mariënlof in Kolen nabij Borgloon (België).
De laatste stap van opname van Bethlehem 
bij de Orde van het Heilig Kruis vormde een 
nieuw statutenboek, gebaseerd op dat van de 
kruisbroeders. Een Nederlandstalig statutenboek 
voor een vrouwenklooster was bij de kruisbroeders 
nog niet voor handen. In 1537 kreeg kruisbroeder 
Herman van Doesborch de opdracht om dit boek 
in klooster Pietersdal te maken. Zeer bijzonder 
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van Oranje koos, kwam het kloosterleven ten 
einde. Niet lang daarna is Bethlehem gesloopt, met 
uitzondering van één gebouw dat in gebruik werd 
genomen als boerenwoning. Ook alle religieuze 
gemeenschappen in de stad werden opgeheven 
en de gebouwen brak men af of gaf men nieuwe 
functies. Tegenwoordig zijn in het stadsbeeld nog 
een aantal gebouwen herkenbaar, waaronder de 
kapellen van het Ceciliaconvent, Mariaconvent en 
Claraconvent.

Bethlehem in de Bangert
In het rijk geïllustreerde boek 'Bethlehem in de 
Bangert' wordt een zo compleet mogelijk beeld 
van deze religieuze gemeenschap geschetst. Aan 
de hand van het statutenboek wordt het religieuze 
leven gereconstrueerd. De resultaten van de 
opgravingen worden uitgebreid besproken. De 
kloostergebouwen lagen gegroepeerd rondom een 
kloosterhof. Aan de Bangert stond de kapel, zodat 
mensen die de mis wilden bijwonen vanaf de 
weg eenvoudig binnen konden komen. Binnen 
het kloosterhof lag een kerkhof, waar zusters en 
weldoeners werden begraven. Op het achterterrein 
stonden bijgebouwen en een brouwhuis. Het 
klooster had een boomgaard en een kruidentuin. 
Rond 1550 bouwde men een ommuring rondom 
het gehele complex, waarvan een poortgebouw 
met brug onderdeel uitmaakte. Op het terrein 
waren sloten voor de afwatering, latrines 
en afvalkuilen, waarin zeer veel vondsten zijn 
gedaan. Vele honderden kookpotten, bakpannen, 
eetkommen en drinkkannen zijn aangetroffen. 
Speciale aandacht gaat in het boek uit naar de 
aardewerken heiligenbeeldjes, waarvan er veel in dit 
klooster aanwezig waren. Het verdwenen klooster 
Bethlehem, waarover zo weinig bekend was, heeft 
een plek in de geschiedschrijving gekregen.

onder meer in bij het brouwhuis. Het waren de 
voorboden voor de Beeldenstorm. In 1566 raasde 
deze aan Hoorn en omgeving voorbij, maar in 
1567 werd Bethlehem alsnog geplunderd door een 
groepje geuzen. Het klooster bleef daarna bestaan 
en er deed zelfs nog een nieuwe zuster in 1571 haar 
professie. Toen Hoorn in 1572 de kant van Willem 

Noten

1. De opgravingen stonden onder leiding van archeoloog Guus van den Berg en de aangetroffen sporen zijn door hem uitgewerkt. 

Berg, G.T.C. van den, 2008: Het buitenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker. Archeologisch onderzoek naar het laatmiddeleeuwse 

klooster Bethlehem (1475-1573) in het buitengebied van Hoorn. Deel 1 Sporen en structuren. Hoornse Archeologische Rapporten 6.

2. Zie de website: www.cultuurhistorischerouteblokker.nl.

3. Schrickx, C., 2015: Bethlehem in de Bangert. Een historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster 

onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572).

4. Volgens Brandt werd het Barrevoeten-klooster (het Claraconvent) in 1441 opgericht en was dit klooster in 1465 

'meest voltimmert'. Bij beide jaren noemt hij tevens het Ceciliaconvent. Hij lijkt hier een verkeerde interpretatie van ons 

onbekende bronnen te hebben gemaakt. De stichting van het Claraconvent in 1441 is eigenlijk niet mogelijk omdat toen het 

minderbroedersklooster in Alkmaar (1445) nog niet bestond. Mogelijk moet de stichting in 1465 worden geplaatst.

5. Het bestaan van het termijnhuis in Enkhuizen blijkt uit een conflict tussen de minderbroeders en de augustijner monniken in 

Enkhuizen in 1506. Het bestaan van een termijnhuis in Hoorn wordt verondersteld door Schoengen in het Monasticon Batavum.

De handelseditie van het proefschrift van Christiaan 

Schrickx Bethlehem in de Bangert; Een historische en 

archeologische studie naar de ontwikkeling van een 

vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in 

het buitengebied van Hoorn (1475-1572), is uitgegeven 

door Uitgeverij Verloren in samenwerking met de Stichting 

Archeologie in West-Friesland. Het boek kost e 49,95. Oud 

Hoorn kan de eerste 50 exemplaren aanbieden voor de 

prijs van e 35,- per stuk. Dus wees er snel bij. Terzijde: In de 

komende ledenvergadering houdt Christiaan Schrickx een 

lezing over zijn bevindingen. 
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rita lOdde-tOlenaar

Aan het Grote Oost nummer 38 staat een smal, 
hoog pand met een eenvoudige halsgevel. Op 
een natuurstenen cartouche valt het jaartal 1698 
te lezen, een verwijzing naar het bouwjaar van 
de gevel. Bouwsporen bewijzen echter dat de 
geschiedenis van het pand veel verder teruggaat, 
namelijk tot rond 1559. 

Ooit was Grote Oost 38 een bakkerij; een akte 
uit 1713 vermeldt dat het pand al 'sedert lange 
jaren koek en banquetbakkerij genaamd DE JONGE 
WINTHONT' was. Het pand heeft in de loop 
der eeuwen diverse soorten bewoners gekend uit 
voorname en minder voorname kringen. Zo komen 
we notaris Elias Agricola en de adellijke jonkheer 
Louis van Styrum tegen, maar ook kaaskoper 
Cornelis Messchaert, kostschoolhouder Adrianus 
van der Hoeven en fotograaf Johannes Huysen. 
De voorlaatste bewoners van Grote Oost 38 
zijn wellicht de meest opmerkelijke geweest: 
kunstschilder Cornelius (Cor) Bakker en zijn 
vrouw Martha van Velzen. Na hun scheiding begin 
jaren zestig van de vorige eeuw bleef Martha achter 
in het huis waar ze jarenlang kostgangers hield. Na 
haar overlijden in 2010 werd het pand verkocht, 

verbouwd en gerestaureerd. Voor de nieuwe 
eigenaar reden om onderzoek naar het eeuwenoude 
pand te laten doen, de historie te laten beschrijven 
en te publiceren. De historica Laura Jonkhoff heeft 
veel nieuwe en verrassende ontdekkingen gedaan. 
Het boek wordt uitgegeven door de Publicatie 
Stichting Bas Baltus en zal eind 2015 verschijnen 
in de Huizenreeks Hoorn als deel zes.

Voorinschrijving en korting
Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven en te 
profiteren van een korting op de verkoopprijs. Het 
boek kost €14,95, voor degenen die inschrijven is 
de korting €2,50, dus €12,45. Inschrijven via de 
website www.oudhoorn.nl  De betaling dient vóór 
5 oktober 2015 binnen te zijn op rekeningnummer 
NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. Publicatie 
Stichting Bas Baltus te Hoorn. Graag duidelijk 
vermelden voor Grote Oost 38. Het boek kan na 
verschijning worden opgehaald bij de Vereniging 
Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, 1621 GG 
Hoorn. Voor vragen: secretaris@oudhoorn.nl of 
0229 273570.

 

de JOnge wintHOnt

Het pand Grote Oost 38 tijdens het interbellum en na de restauratie in 2013
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Het wapen van west-Friesland

of verlieten. Daar komt dan nog bij de wagens 
die de stad door één van de drie overige 
poorten inreden 'en dan noch de menigte der 
huijsluijden die des selven daegs met schuijten in 
de stad quamen' (Velius/Centen, 1740, p.633).  
Om de verkeersproblemen het hoofd te bieden 
worden al in 1548 erven en huizen bij de 
Noorderpoort opgekocht en gesloopt om ruimte 
te maken voor de wagens. Tevens komt daar een 
nieuwe Paardenmarkt. 
Bij die poorten ontstonden logementen, meestal met 
een stalhouderij. Zo trof men bij de Westerpoort 
het 'Onvolmaakte Schip' en ''t Huis van Gemak'. Bij 
de Oosterpoort logement 'de Zon', bij de Koepoort 
'de Morgenster' en bij de Noorderpoort het 'Wapen 
van Westfriesland' en de 'Roskam'. De naam het 
'Wapen van Westvriesland' wordt reeds genoemd 
in een 'Reise- en Zak-atlas van de VII Vereenigde 

Nederlandsche Provinciën' uit 1773. Het is niet 
bekend wanneer het pand precies is gebouwd en 
voor wie. De oudste bekende geschiedenis begint 
in 1825. Uit dat jaar dateert een tekening van het 
kadaster. 
Op het noordelijke stukje van het Kleine Noord 
staan twee panden, nummer 133 is een logement 
en 134 een paardenstal. Eigenaar is de weduwe 
Van Klomp. Volgens een verkoopakte van 3 novem-

wil wiggelaar

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat er brand uitbrak 
in het gerenommeerde Hotel-Restaurant 'Het 
Wapen van West-Friesland'. Het was het tijdelijk 
eind van een onderneming die al sinds het begin 
van de 19e eeuw gevestigd was op de hoek van het 
Kleine Noord en het Scharloo. Het was een ramp 
voor de heer D.S. Koning, die toen de eigenaar 
was. Maar het kwam de gemeente eigenlijk wel heel 
goed uit. Plotseling ontstaat er een oplossing voor 
de ontsluiting van de Grote Waal. 

De oorsprong
Van oudsher komen mensen van buiten de stad naar 
Hoorn, als bezoeker, op doorreis voor zaken,  maar 
ook om goederen via de markten te verhandelen. De 
stad werd voor mogelijke aanvallen verdedigd met 
behulp van een muur met poorten en daarbuiten 
de stadsgracht aan de landzijde. Er waren slechts 
een paar toegangen om de stad binnen te komen. 
Midden 1500 liep een muur ter verdediging 
vanaf de Westerpoort via Noorderpoort, Koepoort 
naar de Nieuwe Oosterpoort. De belangrijkste 
toegangsweg vanuit Westfriesland (de Zwaagdijk 
en de zijpaden) naar Hoorn kwam over het Keern 
via de Noorderpoort de stad binnen en dan via 

het Noord richting de Kaasmarkt. Daarnaast was 
er een belangrijke vaarroute die via de Tocht 
parallel aan de Koepoortsweg en door de 
Waterpoort naast de Koepoort toegang gaf tot het 
Nieuwland waar de groentemarkt werd gehouden.  
Velius vermeldt voor begin 1600, dat op één 
marktdag 'niet veel min als een duijsend' wagens 
de stad door de Noorderpoort binnenkwamen 
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ber 1826, verkoopt zij een herberg genaamd 'Het 
Wapen van West Friesland' met aangrenzende stal-
len aan Koene Forma. Kastelein Koene woont dan 
al in deze panden volgens de kadastergegevens van 
1825. 

De oudst bekende afbeelding dateert van rond 
1878. De Noorderpoort is in 1850 afgebroken, 
maar de brug over de stadsgracht is er nog. In 
plaats van de poort zijn er twee wachthuisjes 
geplaatst. De wachthuisjes zijn in 1881 afgebroken.
Na Koenen kennen we N. Rins als uitbater 
vanaf 1856. Hij wordt in 1876 opgevolgd door 

Dirk Heuvel. Dirk verkoopt sterke drank in het 
benedenlokaal aan de straatkant. Nadat in 1879 
de Singel is gedempt, gaat het eigendom over op 
Lambertus de Boer, in 1892 opgevolgd door Jac. 
Bakker. 

Na Koenen kennen we N. Rins als uitbater vanaf 1856. Hij wordt in 1876 opgevolgd door Dirk Heuvel. 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die in dat jaar de nieuwe eigenaar is geworden, 
laat de paardenstal verbouwen tot garage. De hoge 
staldeuren zijn verdwenen en de hele voorgevel is 
veranderd. Geel laat nieuwe ansichtkaarten maken 
met zijn naam erop. 
Later brengt de N.V. Acetylena een benzine-
installatie aan met 'een ondergronds reservoir 
en bovengrondse aftapinrichting'. Het hek voor 
de serre heeft dan plaats moeten maken voor 
parkeerruimte.
In 1937 neemt Geel opnieuw het initiatief voor 
een grote verbouwing. De garage verdwijnt en er 
voor in de plaats komt 'de Zaal'. De Zaal zal een 
grote toekomst tegemoet gaan voor veel feesten en 
partijen van inwoners van Hoorn en omstreken. 
Het echtpaar heeft drie zonen: Arie, Willem en 
Martin. Geel behoort tot degenen die in de oorlog 
goede daden hebben verricht. Zo verstrekt hij 
zo nu en dan maaltijden aan kinderen. Op 6 
april 1945 verongelukt hotelhouder Geel. Bij zijn 
begrafenis is een krans met negen orchideeën van 
f15,- per stuk. Zijn vrouw zet het bedrijf voort. 
In 1948 neemt de heer Leering het 'Wapen' over. 
Het hotel-restaurant krijgt zijn oorspronkelijke 
naam terug. Als Leering korte tijd later overlijdt, 
neemt zijn weduwe, mevrouw Leering-Hopman 
het roer over. Zij verkoopt de zaak in 1958 aan de 
heer Van Bohemen, die de serre aan de noordzijde 
laat verbouwen tot eetzaal, het half ronde model.  
Hij zit er maar twee jaar en verkoopt alles aan Dirk 
en Rita Koning uit Grosthuizen. Het is dan een café, 
restaurant en een hotel met acht kamers. 
Het bedrijf is snel uitgegroeid tot dé pleisterplaats 
van boeren, middenstanders en vertegenwoordigers 
uit de regio. De ligging is ideaal vanuit het station 
gezien, en ook komend met eigen vervoer vanuit 
verschillende windrichtingen. Er wordt nog 
geen parkeergeld geheven en er is voldoende 
parkeerruimte. Ook wordt het Wapen in de ANWB 
gids vermeld als een uitstekende verblijfplaats voor 
amateur hengelaars. Er is zelfs een speeltuin voor 
kinderen! Viswater is op korte afstand aanwezig.  
Maar het hotel is ook het thuishonk van biljarters, 
kaarters, carnavalsvereniging Ospylac en vele 
andere verenigingen, zoals de motorclub M.A.C. 
(Motor en Auto Club) vertelt Petra Rhodes die er 
vaak op zondag te vinden was. De puzzelritten 
starten en eindigen altijd bij 'Het Wapen'.  In de 
serre wordt reisbureau 'De Magneet' opgericht door 
de heren Herman Beemster, Martin Schilder uit 
Limmen, Cees de Jong uit Hem en Broekman. Ook 
zit er elke woensdag zo'n wonderdokter. Die zit 
boven in de woonkamer. Wat hij daar doet, is een 

Rond 1900 is de paardentram nog actief. Er is nog 
geen serre, wel is de brug verdwenen en zijn de 
twee gaslantaarns vervangen door één lantaarn op 
de hoek van de uitspanning. In 1910 wordt het 
hele logement ingrijpend verbouwd en er komt een 
grote serre aan het pand. Vanaf dat moment komt 
de naam 'Het Wapen van West-Friesland' voor het 
eerst prominent op de gevel. 
In 1920 komt er een nieuwe ontwikkeling. De 
paarden zijn vrijwel verdwenen als vervoermiddel 
en de auto heeft zijn intrede gedaan. P.C. Geel, 
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vraag, maar dat zijn klanten altijd koffie nemen is 
natuurlijk wel mooi!

Brand
26 februari 1965. In de namiddag rond 17.00 
uur, breekt er brand uit in 'Het Wapen van West-
Friesland'. Voor de meeste inwoners zit de werkdag 
erop en al snel staat het er zwart van de mensen. 
Ook burgemeester Canneman en de wethouders 
onderbreken de vergadering om te gaan kijken. 
De brand is ontstaan op de 1e verdieping, in de 
woonkamer van eigenaren Dirk en Rita Koning.  
Rita komt boven in de woonkamer en daar ziet ze 
een vuurzee. Ze rent naar beneden waar Dirk zit 
te praten met de heren Piels en Visser. Er wordt 
onmiddellijk bij de buren Salm & Holthuis een 
brandblusser gehaald en deze wordt leeg gespoten 
in de vuurhaard, echter zonder het gewenste 
resultaat. De houten bovenverdieping staat al snel 
helemaal in brand.Er zitten ook nog bezoekers in 
het restaurant, die voorbijgangers zien zwaaien en 
wijzen op de rookontwikkeling en dan ook naar 
buiten vluchten. Gelukkig zijn er geen slachtoffers, 
alleen papegaai Lorre kan het niet meer navertellen. 
Piet Schouten, die bij Salm & Holthuis werkt, gaat 
nog naar boven om de papegaai van dochter Rita te 
redden. Deze zit in z'n kooi in de woonkamer, maar 
de kooi is zo heet dat Piet deze niet op kan tillen. 
De brandweer is er snel, maar met moeite komt er 
een klein straaltje water uit de spuit die op het dak 
wordt gericht. Pas nadat er gaten in het dak zijn 
gemaakt kan men met water naar binnen en bij het 
vuur komen. Ook het eerste gebruik van het kleine 
motorpompje aan de kant van het Scharloo is geen 

succes. De motor wil in het begin niet aanslaan 
en als hij eindelijk loopt geeft de pomp alleen 
maar modderwater. De reactie van de brandweer 
is dat het komt omdat de singel vol bagger zit. 
Het lijkt op een ware klucht met de titel 'Spuit 
11 geeft modder'. Daarna wordt het hele geval 
versleept en aangesloten op een standpijp van de 
waterleiding. De vlammen hebben ondertussen 
meer tijd gekregen om hun vernietigend werk te 
doen.
Destijds is het gemeentebestuur in gebreke gebleven. 
Er is onvoldoende prioriteit aan brandweer- 
voorzieningen gegeven met o.a. deze desastreuze 
brandbestrijding als gevolg. De brandweer heeft 
gedaan wat ze kon en er valt haar dan ook niets te 
verwijten.

Kort na de brand zijn er nog plannen voor 
wederopbouw. Voor de heer Koning, is het de 
vraag of er al dan niet opnieuw hotelruimte 
moet worden gecreëerd. Het komt zover dat 

De klanten moeten het voortaan zonder de vermaarde gebakken tong van moeder Rita doen. 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er tekeningen worden gemaakt waarbij ook 
een herbouw van de hotelkamers is gepland. 
Maar dan komen er onderhandelingen met de 
Gemeente over de aankoop van de grond op gang.  
De Gemeente koopt de ruïne vier maanden na de 
brand op 10 juni voor f90.000,-. De bedoeling is 
de opstallen te slopen waardoor men een mooie 
gelegenheid krijgt voor een toegangsweg tot het 
uitbreidingsplan Grote Waal. Men heeft bij het 
opstellen van een behoorlijk plan altijd dit hotel 
als een geduchte sta-in-de-weg ervaren. Plotseling 
ontstaat er een oplossing voor de ontsluiting van 
de Grote Waal. Na de brand trekt de familie Koning 
aan de overkant van de Westersingel in een tijdelijk 
geplaatste barak. Op de school van Rita wordt een 
collecte gehouden en ze krijgt een parkiet in een 
kooitje. Een jaar later doet Koning een bod op de 
kapperszaak van Eggerts aan het Breed waarin hij 
een nieuw 'Wapen van West-Friesland' begint. Ze 

gaan van 300 naar 50 vierkante meter. In 1971 
stoppen ze ermee en verhuizen naar de Grote Waal.  
Koning komt als administrateur in dienst bij de garage 
van Geerling & Winkelaar. De klanten moeten het 
voortaan zonder de vermaarde gebakken tong van 
moeder Rita doen. Na sloop door de gemeentewordt 
een groot trottoir op de oude plek van het Wapen 
aangelegd, dat enige jaren later door een kruispunt 
voorzien van verkeerslichten wordt vervangen. Het 
aangrenzende pand, voorheen Salm & Holthuis, 
is dan in gebruik bij de Doe het Zelf-zaak RENO.  
Ook het RENO-pand wordt verbouwd en 
later gesloopt en vervangen door nieuwbouw-
appartementen met vrij uitzicht op het verkeer. Die 
dame op de fiets, op de foto links, staat nu bij wijze 
van spreken midden in het restaurant.

Met dank aan Fred de Vries en Hans Moolenbel.
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de tekeningen van syBe Huitema 
verdieping bevond, moest je een lange steile trap op. 
Het was er altijd donker. Mevrouw Huitema was een 
lange, excentrieke vrouw. Ze droeg lange rokken, vaak 
meerdere over elkaar, op haar hoofd een vilten hoedje 
in de vorm van een tulband. In het atelier heerste 
totale stilte. Als kind mocht je niets zeggen. Geen van 
de twee sprak met de te portretteren kinderen en ook 
met elkaar wisselden ze nauwelijks een woord. Soms 
bracht meneer Huitema een glaasje limonade, wat zijn 
vrouw duidelijk stoorde. Meneer Huitema zat altijd 
op dezelfde plek.' De vader van mevrouw De Vries, 
die bij Vishandel Hoogland werkte, vertelde wel eens 
dat Betsy was langs geweest om viskoppen te kopen, 
kabeljauw, die ze voor haar stillevens gebruikte. Haar 
geschilderde portret heeft ze nog. De tekening kan ze 
niet meer vinden. Maar die vond ze ook niet mooi. 
Ze stond er voor haar gevoel veel te ouwelijk op. 
De herinneringen van mevrouw Kalb-Bervoets doen 
hier niet voor onder. Zij en haar zusje werden door 
Betsy Huitema in een dubbelportret vastgelegd. Ze 
vond het in huis 'een beetje eng. Ik was bang als ik 
er alleen naar toe moest. Mevrouw was excentriek, 
droeg een lang schort en ook in huis een soort hoed 
zonder bovenkant. Meneer was een stille, statige man. 
Om beurten moesten wij als zusjes elkaar voorlezen. 
Mijn zusje werd dan gecorrigeerd. Ze moest op een 
andere toon praten. Het was net logopedie. Ik vond 
dat heel vervelend. Soms vertelde mevrouw wat. 
Onder andere dat ze in Amsterdam les van 'De Joffers' 
had gehad.' De moeder van mevrouw Bruin-Wittebol 
deed huishoudelijk werk bij de familie Huitema. Als 
er geen oppas was moest ze mee. Dan werd ze in het 
atelier gezet waar ze stil moest zitten. Ook zij vond 
het er eng. 'Mevrouw was heel bijzonder, met kort 
haar onder haar hoedje. Het was er donker in huis, 
altijd warm en het rook er naar verf en terpentijn. Er 
stond nooit een raam open. Werd ik geschilderd dan 
kreeg ik een blaadje om zelf wat te tekenen. Maar als 
ik iets van houding veranderde, werd mevrouw een 
beetje boos.' Ook de uitspraak van mevrouw Bruin 
werd gecorrigeerd.   
Bij de redactie van het Kwartaalblad bestond al een 
tijdje het voornemen om een artikel aan de Hoornse 
kunstenares Betsy Huitema-Kaiser te wijden. Het 
volgt hierna. Toen we de kinderportretjes van Sybe 
Huitema zagen, ontstond het idee om de tekeningen 
in ons verenigingsgebouw te exposeren in de hoop de 
namen van de geportretteerden alsnog te achterhalen. 
Vanaf begin september is de expositie te bezichtigen. 
Wie meer kan vertellen over Sybe Huitema, Betsy 
Huitema-Kaiser, of de portretteersessies, kan contact 
met Oud Hoorn opnemen (info@oudhoorn.nl) of 
0229-273570. 

egBert Ottens 

Onlangs kregen we bij Vereniging Oud Hoorn vier 
schetsboekjes onder ogen, met daarin een 140-
tal potloodtekeningen. Fragiele portretjes van 
vooral kinderen, vermoedelijk allen uit Hoorn en 
omstreken. Helaas ontbreken zowel de namen van 
de geportretteerden als de data waarop de tekeningen 
zijn gemaakt. De tekenaar was Sybe Huitema, die met 
zijn echtgenote Betsy Kaiser aan het Weeltje, nu De 
Weel, woonde. 

Betsy Kaiser werd op 26 augustus 1894 als tweede 
kind van huisarts Karel Frederik Lodewijk Kaiser 
(1864-1915) en Maria Stooter (1865-1950) geboren. 
De familie woonde in de kapitale woning Onder 
de Boompjes 20. Louis, zoals vader Kaiser werd 
genoemd, was de oprichter van het particuliere 
ziekenhuis 'De Villa', aan de Draafsingel, waar nu 
een sportschool is gevestigd. In 1967 ging 'De Villa' 
op in het Streekziekenhuis, dat in 1985 met het St. 
Jans Gasthuis werd samengesmeed tot het Westfries 
Gasthuis. Over Sybe Huitema (1884-1970) is weinig 
bekend. Hij kwam in 1928 als leraar Duits aan de 
Rijks HBS naar Hoorn. Daar leerde hij de tien jaar 
jongere Betsy kennen, die er biologieles gaf. Of, zoals 
dat toen heette: natuurlijke historie. In de zomer van 
1930 trouwden ze, waarna Betsy Kaiser, conform de 
toenmalige overheidsregels, haar baan moest opgeven 
en zich geheel aan de schilderkunst wijdde. In 
1942 werd de HBS door de Duitsers gevorderd en 
nam Huitema ontslag. Vermoedelijk wenste hij zich 
daarvan te distantiëren. De Kaisers waren anti-Duits. 
Sommigen spraken hun familienaam daarom als 
Keizer uit. Het huwelijk van Sybe en Betsy Huitema 
bleef kinderloos.
In de familie wordt Sybe Huitema herinnerd als 
een stille, 'wat teruggetrokken man, die ervan hield 
kruiswoordpuzzels op te lossen'. Hij zette zich vaak 
in een hoekje van het atelier van zijn vrouw neer 
en maakte dan potloodschetsen van de kinderen 
die door zijn vrouw werden geschilderd. 'Hij vond 
dat gezellig en had daar aardigheid aan', weet nog 
een nicht die door beiden werd geportretteerd. De 
tekeningen zijn alle vanuit hetzelfde gezichtspunt, en 
profile, getekend. Soms kregen de geportretteerden 
ook de tekeningen van Sybe Huitema mee naar 
huis. Sommigen, zoals mevrouw De Vries-Van Dijk, 
kunnen zich dat nog herinneren. Zij en haar broer 
werden in een serie sessies op woensdagmiddagen 
geschilderd. 'Altijd op woensdagmiddag. Dan kon je 
dus niet met je vriendjes spelen. Voor het atelier, dat 
zich aan de achterzijde van de woning op de eerste 

Twee kinderportretjes 

van Sybe Huitema
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Betsy Huitema-kaiser (1894-1978):        laatBlOeier uit een kunstzinnige Familie

Jaap grOeneveld

Betsy Kaiser werd geboren in Hoorn op 26 augustus 
1894 als tweede kind van de toenmalige huisarts Karel 
Frederik Lodewijk Kaiser (1864-1915) – kortweg Louis 
of Lou – en Maria Johanna Stooter (1865-1950). Zij 
woonden in een groot huis aan Onder de Boompjes 
20. Louis zou een jaar later in Hoorn het aanvankelijk 
particuliere hospitaal 'De Villa' aan de Draafsingel 
oprichten. Deze maatschappelijk en cultureel 
vooruitstrevende familie Kaiser heeft overigens, voor 
zover bekend, geen relatie met de familie Kaiser die al 
medio 18e eeuw in Hoorn woonde.1 

Artistieke familie
De familie Kaiser waarover het hier gaat stamt 
uit het graafschap Nassau-Diez. Johan Wilhelm 
Kaiser (Kaltenholzhausen 1769-1818 Diez) kwam 
als werkzoekende naar Den Haag. Vanwege een 
lichamelijk ongemak kon hij geen dienst nemen in 
de Nassause regimenten tijdens de Franse Revolutie. 
Enkele van zijn broers waren omgekomen in 
de veldtocht in Brabant in 1794/1795. In 1801 
trouwde Johan Wilhelm in Den Haag met Anna 
Sibilla Liernur (Scheveningen 1778-1870 Den 
Haag) en zij vestigden zich in Amsterdam, waar 
hij zich als 'leraar Hoogduitsche taal' vestigde. Voor 
het onderhoud van zijn vrouw, wegens zijn zwakke 
gezondheid, schafte hij een Duitse leesbibliotheek 
aan. Hij overleed tijdens een bezoek aan vrienden 
in Diez. 
Het gezin had drie zonen en vijf dochters. Daaronder 
was de grootvader van Betsy, die naar zijn vader 
Johan Wilhelm was genoemd (Amsterdam 1813-
1900 Leiden). Hij was een succesvol graveur en 
ontwierp de eerste bankbiljetten en postzegels 
van Nederland. Later werd hij directeur van de 
Grafeerschool, professor aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunst en tot slot directeur van het 
Rijksmuseum van Schilderijen in het Trippenhuis, 
allemaal in Amsterdam. 
De grafische vaardigheden in de familie Kaiser lijken 
hun wortels te vinden in de familie Liernur, want 
telgen uit deze familie waren actief in de grafische 
kunst, zoals Alexander Liernur (1770-1815), 
Paulus Anthonius Liernur (1826-1947), Martinus 
Wilhelmus (1833-1901) en Willem Adriaan 
Alexander Liernur (1856-1917). De laatste twee zijn 
het bekendst. Betsy's oom Johan Wilhelm Kaiser 
(1847-1920) en diens zuster Elisabeth Louise Ibels-
Kaiser (1854-1934) volgden die traditie. Betsy's 
nicht Louise Ibels (1891-1965), hun neef Anne 
Cornelis Veth (1880-1962), evenals achterneef 

Willem (Stefaan) Couwenberg (1892-1981), passen 
in dat plaatje als beroepskunstenaars. Betsy's neef 
(tantezegger) Johan Willem (Dick) Kaiser (1933), 
die al vele jaren in Noorwegen woont, sluit die 
rij. Ook Betsy's zus Louise (Wies; 1891-1973) 
schilderde en tekende niet onverdienstelijk uit 
liefhebberij naast en na haar loopbaan aan de 
Universiteit van Amsterdam als onderzoeker en 
hoofddocent tot 1958.

Betsy Kaiser en Sybe Huitema
Nu meer over Betsy zelf. Zij kon goed piano spelen, 
zodat ze aanvankelijk koos voor een opleiding 
als pianiste. Ze realiseerde zich echter dat ze 
vermoedelijk zou eindigen als 'piano-juffrouw', 
wat haar niet aantrok. Daarom ging ze in april 
1909 naar de Rijks Normaalschool in Haarlem 
voor een opleiding als onderwijzeres. In 1913 
keerde ze terug naar haar ouders die inmiddels in 
Amsterdam woonden. Ze deed een vervolgstudie 
aan de Universiteit van Amsterdam om als botanicus 
opgeleid te worden bij Prof. Stomps, zodat ze 
lerares aan een HBS kon worden. Op 8 september 
1917 ontving ze de Akte van Bekwaamheid voor 
Middelbaar Onderwijs in de onderwerpen Delfstof-, 
Aard-, Plant- en Dierkunde en vervolgens werkte ze 
als assistente van prof. Johanna Westerdijk op het 
Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin 
Scholten in Baarn. 

Betsy Kaiser als jonge 
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Minnema-Kaiser)
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Betsy Huitema-kaiser (1894-1978):        laatBlOeier uit een kunstzinnige Familie

Na een korte periode in Groningen vond Betsy per 
13 juli 1921 een baan als parttime lerares 'natuurlijke 
historie' aan de HBS in haar geboorteplaats Hoorn, 
waar ze blijkbaar goede jeugdherinneringen had 
liggen.2 Ze woonde omstreeks 1921 in Bussum, 
maar via Amsterdam verhuisde ze in juni 1927 
naar Blaricum. Ze pendelde naar Hoorn. Blaricum 
en vooral Laren (N.H.), waar haar moeder als 
weduwe woonde, vormden toen een levendige 
schilderskolonie. 
In Hoorn kwam ze in contact met Sybe Huitema, 
geboren in Wymbritseradeel op 13 maart 1884, die 
in 1928 leraar Duits werd aan de HBS. Op 21 juli 
1930 trouwden Betsy en Sybe, waardoor ze moest 
stoppen met haar werk, zoals dat toen regel was. 
Sindsdien lijkt ze haar werk alleen maar te signeren 
met 'B. Huitema-Kaiser', wat een aanwijzing is bij 
de datering van haar werk. Het echtpaar woonde 
op het adres 't Weeltje, later 20 genummerd. Het 
huwelijk bleef kinderloos. 

Betsy Huitema-Kaiser, 

stilleven van een 

gedekte tafel, olieverf 

op doek, 1932 (coll. 
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biologie moest ze planten tekenen. Eenmaal kon 
ze haar zuster Wies voor dat karretje spannen, die 
dat vrij goed kon, maar de tweede keer moest ze 
het zelf maar doen. Zo ontdekte ze dat ze het toch 
wel kon en kreeg er aardigheid in. Ze nam lessen 
bij Jacoba Surie (1879-1970) en Ans van den 
Berg (1873-1942), bekend als de 'Amsterdamse 
Joffers'. Ook nam ze les bij John Ruys (1891-
1945) in Blaricum. Haar stijl van schilderen wordt 
beschouwd als Amsterdamse School.3 Door de 
afwezigheid van kinderen had ze veel vrije tijd. Ze 
maakte en verkocht kinderportretten en stillevens, 
meestal met bloemen. Er is nog steeds werk van 
haar in de familie en ook is er werk van haar in het 
Westfries Museum. Soms wordt het aangeboden op 
veilingen.
Haar eerste tentoonstelling had ze van 25 juli 
tot en met 25 augustus 1928 in haar atelier 
'De Zeven Linden' aan de Angerechtsweg 16 te 
Blaricum, waar ze inwoonde. De regionale krant De 
Gooi- en Eemlander gaf een bemoedigende kritiek: 
'Onder het zeer uiteenloopende werk van deze nog 
jeugdige schilderes zijn de stillevens verreweg het 
beste. Eenvoudig van opvatting, zijn deze over het 
algemeen verantwoord wat den vorm betreft, terwijl 
ook de kleur en de manier van schilderen getuigen 
van begrip en studie.'4 De aan de grote wereld 
gewende Nieuwe Rotterdamse Courant maakte er 

Over Sybe is verder weinig bekend. Hij wordt 
herinnerd als een 'aardige, maar teruggetrokken 
man die ervan hield kruiswoordpuzzels op te 
lossen'. Maar hij bleek nog een liefhebberij te 
hebben. Nicht Ismay Kaiser weet dat hij haar zat te 
schetsen toen Betsy haar als kind portretteerde. Hij 
vond dat gezellig en had daar aardigheid aan. De 
tekening heeft ze niet (meer). 
Door de eigenaar van Sybes schetsboeken, waaraan 
de Vereniging Oud Hoorn een tentoonstelling wijdt, 
wordt dit bevestigd. Hij werd ook zo geschilderd 
en getekend. Betsy zat in flamboyante kleding, 
met een grote hoed op, achter de schildersezel te 
schilderen. Sybe tekende, onopvallend zittend in 
zijn goede pak, alsof hij er niet was. Hij had talent 
voor tekenen. Ina Veen, die pianolerares was en 
bevriend met Betsy, speelde kinderen door om te 
portretteren. Betsy en Sybe leefden erg op zichzelf; 
ze hadden weinig of geen contact met hun naaste 
omgeving in Hoorn. Sybe zou in 1942 ontslag 
hebben genomen. Hij overleed op 12 oktober 1970 
in Hoorn. Uit het spaarzame dat we over hem 
weten, lijkt hij in de schaduw van Betsy te hebben 
geleefd.

Betsy ontdekt haar tekentalent
Aanvankelijk had Betsy geen belangstelling voor 
tekenen en schilderen. Echter, tijdens haar studie 
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besjeshuis te Hoorn naast elkaar achter een gele 
tafel in een rood interieur. Hierin, en in een aquarel 
van een konijnenhok is het begin van iets eigens, 
dat hoop voor de toekomst geeft.'7

De volgende keer dat ze exposeerde bij Aalderink 
van 21 juni tot en met 10 juli 1941 was samen met 
haar nicht Louise Ibels (1891-1965), die in Parijs 

heel wat anders van: 'Een dilettantische getinte 
[sic] houdt te Blaricum een tentoonstelling. Na het 
conscientieuse van een Arend Hendriks doet het 
werk van mej. B. Kaiser wel erg onbeholpen aan. (...) 
Men kan een zekere aangename kleurgevoeligheid, 
die somwijlen wel iets verkwikkends heeft (...) aan 
de beginnende schilderes niet ontzeggen.'5 Ze liet 
zich niet ontmoedigen.
Er volgden enkele andere exposities: drie dagen in 
een tekenschool in mei 1929, anderhalve maand 
in februari en maart 1930 in de Nijmeegsche 
Vrouwenclub.6 In september 1938 exposeert 
Betsy bij kunsthandel Aalderink in Amsterdam. 
Vele jaren later schreef iemand 'ze exposeerde 
zelfs tweemaal in Aalderink', wat betekende dat 
ze zich vertoonde aan de grote kunstwereld in 
Nederland. De kunstcriticus Kasper Niehaus 

schreef: 'Dit debuut heeft nog weinig opmerkelijks. 
Deze schilderijen en teekeningen, figuren, 
koppen, stads- en dorpsgezichten, o.a. uit Metz, 
havens, binnenplaatsjes, interieurs, stillevens met 
visschen, vruchten, bloemen, muilen, maskers e.a. 
bruiloftsartikelen, onderscheiden zich niet gunstig 
van dergelijke werken op vereenigingsexposities, 
welke men met stilzwijgen voorbijgaat. En er 
is geen reden of noodzaak er uitvoeriger gewag 
van te maken. Eén schilderijtje valt eruit als 
iets oorspronkelijks: twee oude vrouwtjes uit het 
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daarin tot zuivere werkjes als zij, op reis, de sfeer, 
de kleuren, de dingen die haar troffen, spontaan 
noteert, zoals de Avondzon op de Mont Bré, 
het Meer van Lugano, of een paar fris gewassen 
zuidelijke straatjes, en dus iets wil vasthouden 
zonder opzettelijk te streven naar 'kunst'. Maar 
neemt zij meer tijd, dan worden haar kleuren en 
vegen opzettelijker, harder, minder vloeiend en 
vooral minder echt. En zet zij zich aan stillevens in 
een Oosters aandoende stijl, dan wordt haar werk 
slecht en lelijk van grof gewilde behaagzucht.'9

Waarschijnlijk zal ze de kritiek van deze door velen 
gemeden krant niet hebben gezien. 
Geslaagd is in elk geval het ongedateerde portret 
van prof. Jacobus Heimans, dat naar onze mening 
vermoedelijk is geschilderd in of omstreeks 1959, 
ter gelegenheid van zijn emeritaat. 

Hoornse exposities
Het lijkt alsof Betsy hierna de confrontatie met de 
grote kunstwereld niet meer is aangegaan, want na 
1959 is het stil in de landelijke of grootstedelijke 
pers. Vanaf 1967 – ze is dan al 72 jaar – lijkt ze 
volgens haar plakboek actiever met exposities, die 
slechts regionale aandacht krijgen. 
Na de opening op 11 januari 1967 van een 
nieuwe vleugel aan de oude HBS, die omgedoopt 
is tot Westfries Lyceum, stelt ze een selectie van 
34 uit 300 werken tentoon, die voor het grootste 
deel bij haar thuis aanwezig waren. De werken 
worden als 'naturalistisch-impressionistisch' 
gekwalificeerd. Opvallende stukken waren de fris 
gekleurde aquarellen van strandtaferelen aan de 
Franse kust. Het Westfries Museum kocht twee van 
haar tekeningen, die volgens kunstcriticus D.P. van 
Wigcheren de beste stukken waren: 'Zonnebloemen 
I' en 'Jannie E.'. 
In een interview vertelt ze: 'Portretten maken 
vind ik het prettigst. Gewoonlijk maak ik vier 
of vijf schetsen. Landschapjes schilder ik buiten 
ter plaatse.' De onbekende verslaggever stelt 
vast: 'Mevrouw Huitema-Kaiser wordt innerlijk 
sterk gedreven tot schilderen en tekenen. Haar 
eerste penseelstreken zijn aarzelend en zoekend, 
maar dan werkt ze in een ruk verder zonder 
kijkpauzes.' Afgezien van uitschieters komt volgens 
het commentaar van Van Wigcheren Betsy Kaiser 
in het algemeen niet boven het niveau van een 
amateur uit.10 Zo'n professioneel oordeel klinkt 
hard, maar vanuit een 'lekenperspectief' zou 
men wat positiever kunnen schrijven: 'ze is een 
begenadigd amateur'. In september 1967 wordt 
werk van Betsy tentoongesteld in de Boterhal, 

woonde en werkte. Louise krijgt de meeste en 
waarderende aandacht. Zij had een heel andere stijl. 
De onbekende criticus schrijft: 'Betsy Huitema-
Kaiser (...) bezit stellig talent. Het schilderstukje 
'Hyacinth bij naam' (cat. 10), vrij ingewikkeld 

geval met, behalve de paarse bloem, citroenen en 
een witte kom op een blauwgroene tafel, een stukje 
baksteenen muur en een uitkijkje door een venster, 
getuigt van compositievermogen en kleurgevoel 
en is daarenboven vol leven. (...) In het algemeen 
stelt Betsy Huitema-Kaiser zich met het resultaat 
van haar arbeid te spoedig tevreden.' Op enkele 
uitzonderingen na vond hij het werk veel te slordig: 
het 'rammelt'.8 
Betsy exposeert vaker in Amsterdam; bijvoorbeeld 
in April 1950 en in 1953 in Kunsthandel Santee 
Landweer en in 1959 in galerie 'De Drie Hendricken' 
waar zij samen met Diet Andringa exposeerde. In 
verband daarmee stond een positief kritische en 
interessante beoordeling in De Waarheid: 'Betsy 
Huitema-Kaiser werkt met waterverf en komt 
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c.q. St. Jans Gasthuis, tezamen met werk van Adri 
Pieck, Ellen Buys, Carel Haeck, Frederick Teding 
van Berkhout, Anneke Tienhoven en Marijcke 
Visser.11 In 1972 krijgt ze daar nog eens een eigen 
expositie ter gelegenheid van haar vertrek naar het 
bejaardenhuis voor kunstenaars, het Rosa Spierhuis 
te Laren N.H., nadat Sybe Huitema was overleden 
in 1970. 

Vernieuwing met unicaprenten
Nog in Hoorn, in 1970 laat Betsy zich stimuleren 
door de dichter/graficus J.C. van Schagen over te 
gaan op het maken van unicaprenten of monotypen. 
Zij kreeg in de loop van jaren reuma in haar 
handen, waardoor het tekenen en schilderen haar 
steeds moeilijker afging. Unicaprenten worden 
vervaardigd door een glazen of metalen plaat in te 
rollen met verf. Daarop worden sjablonen gelegd 
en daarop het papier voor de prent. Het afdrukken 
gebeurt met de hand of een ander voorwerp. 
Daarna wordt de prent afgenomen en de plaat 
schoongemaakt en wordt er een andere kleur op 
gerold. Dezelfde sjabloon of een andere wordt op 
de prent gelegd en het proces herhaalt zich. Er 
kunnen variaties zijn in het proces, maar de clou is 
dat niet één prent dezelfde is; uniek dus en vandaar 
'unicaprenten'.
Waar eerder Betsy dicht bij het realisme bleef, is 
zij nu volop bezig met figuratieve, c.q. abstracte 

grafische kunst. In het Rosa Spierhuis heeft 
ze haar eerste tentoonstelling met dit werk in 
februari-maart 1973, die wordt geopend door 
haar achterneef Stephaan Couwenburg, die daar 
ook woont. Ze had met deze techniek succesvolle 
exposities in o.a. Alkmaar, Amsterdam, Laren N.H. 
(Rosa Spierhuis), Breda, Bussum, Bilthoven en 
Hoorn (In de Frahchtwage).12 In Bussum gebeurde 
dat onder de kop 'Prachtige unica's in centrum 
Wladimir'.13 
De Laarder Courant 'De Bel' besteedde in 1976 
aandacht aan haar werk. Een samenvattende 
opmerking luidt: 'Mevrouw B. Huitema-Kaiser 
is nu al 81 jaar (...), maar haar leeftijd is in geen 
enkel opzicht een belemmering gebleken om zich 
in de beeldende kunst volledig te vernieuwen. Haar 
unicaprenten ademen een jeugd en frisheid die 
bepaald weldadig aandoet.' Volgens de verslaggever 
doen,' zoals veel mensen suggereren, de prenten 
denken aan primitieve grottenkunst, maar Betsy ziet 
dat niet zo; voor haar 'spreekt kleur naast vorm'.14 
Zij gaf aan dat ze graag in Singer Laren en Museum 
'de Vaart' in Hilversum zou willen exposeren, maar 
dat de voorbereidingstijd daarvoor te lang was. In 
1978 wordt, juist voor haar overlijden, werk van 
haar tijdens de destijds zeer bekende jaarlijkse 
Herfstflora in Singer Laren geëxposeerd.15

Op 22 oktober 1978 overleed Betsy in het Rosa 
Spierhuis te Laren. Zij was een gedreven kunstenares 

die tussen de amateurs en de professionals zweeft. 
Haar succes lijkt vooral op oudere leeftijd met 
gewaardeerde unicaprenten te zijn doorgebroken.

Voor bronnen en noten zie blz. 145.
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aankOmst Halve maen in de Haven van HOOrn, 23 mei 2015

Zaterdag 23 mei j.l. voer de Halve Maen onder grote publieke belangstelling de haven van Hoorn 
binnen. Het schip dat voor een periode van vijf jaar aan het Westfries Museum in bruikleen is gegeven 
werd verwelkomd door de Amerikaanse ambassadeur dr. Timothy M. Broas en burgemeester Onno van 
Veldhuizen. (Foto's: Benno Ellerbroek en Robert Gort).
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FOkke F. van der meer1

Op 12 december 1655 trouwde Coert Sijvertsen, 
adelborst, met Engeltje Sijverts aan de Westerdijk 
in Hoorn2. Bij de trouwplechtigheid stond tussen 
hen in een klein jongetje, Sijvert Coertsz, van wie 
de echtelieden bezwoeren dat het hun zoon was. 
Bij zijn overlijden in 1675 stond Coert bekend als 
Cort Adeler en was hij generaal-admiraal van de 
Deens-Noorse vloot. De oudste zoon van Coert, 
Sijvert Coertsz (Deens: Sivert Cortsen), was bij zijn
overlijden in 1683 gouverneur van de Deense 
kolonie Trankebar aan de oostkust van India.
Door het digitaliseren en indexeren van documenten 
in het Westfries Archief zijn nieuwe feiten aan het 
licht gekomen, die een ander beeld geven van deze 
interessante personen.

Coert Sijvertsen werd geboren in het Noorse stadje 
Brevik op 16 december 1622, volgens de Juliaanse 
kalender3. Brevik ligt aan de Noorse zuidkust, 
ongeveer halverwege Oslo en Kristiansand in de 
gemeente Porsgrunn. Coerts vader, Søfren Jensen, 
was er houthandelaar nadat hij gedurende een 

jaar of tien de administratie had gevoerd van 
een door de Friezen4 op het eiland Langøya 
gebouwde zoutraffinaderij (1602). Op de kaart van 
Wagenaer van Enckhuysen (1583) wordt Langøya 
nog aangeduid als Connicx Eylandt. Brevik ligt 
op een schiereiland tussen de Frierfjord en de 
Eidangerfjord. Het gebied werd in vroeger eeuwen 
veel bezocht door Nederlandse kooplui, vooral 
op zoek naar eiken- en dennenhout voor masten, 
balken, planken en brandhout.

Het leven van Coert Sijvertsen kan ingedeeld 
worden in drie perioden: de Noorse, tot ongeveer 
1637, de Hollandse, tot 1663 en de Deense, tot zijn 
dood in 1675.
Veel van onze kennis over de Hollandse, de tweede 
levensfase, van Coert Sijvertsen is terug te vinden in 
de biografie van Peter Benzon Mylius5, uitgegeven 
in Kopenhagen in 1740. Zoals we hierna zullen 
zien nam Mylius het niet altijd even nauw met zijn 
bronnen.  Het boek is te vinden op de website van 
de Nationale Bibliotheek van Noorwegen. Het is 
geschreven in het Deens en grotendeels gezet in 
gotisch schrift.

Naar Hoorn
Volgens Mylius kwam Coert Syvertsen op 15-jarige 
leeftijd naar Hoorn om als adelborst te worden 
opgeleid in navigatie en mathematiek. Al op 
17-jarige leeftijd nam hij deel aan de zeeslag 
bij Duins onder Maarten H. Tromp. In de jaren 
daarna deed hij dienst onder kapitein Reiersen aan 
boord van de Grote St. Joris van Enckhuysen. Dit 
schip, met relatief zwaar geschut, was verhuurd 
aan de Republiek Venetië en maakte deel uit 
van de Venetiaanse vloot onder een Venetiaanse 
bevelhebber.
Vrij vertaald schrijft Mylius: 'Anno 1646 verzocht 
hij (Coert S.A.) voor een korte tijd verlof om 
zijn familie en vrienden te bezoeken. Hij reisde 
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eerst naar Noorwegen, waar hij zijn beide ouders 
nog in leven trof. Van Noorwegen begaf hij zich 
naar Holland. Op de 16e juni van hetzelfde jaar 
maakt hij zijn liefdevolle huwelijksbelofte waar aan 
Madame Engelke (Angelica) Sophronia, met wie de 
heer Adeler een tijd lang verloofd geweest was en 
die familie was van de grote admiraal Martin Tromp. 
Zijn echtgenote baarde hem twee zonen, Sigvard en 
Johannes, welke laatste slechts korte tijd leefde. 
De oudste zoon genaamd Sigvard Adeler werd 
door Zijne Koninklijke Majesteit van Denemarken 
benoemd tot Schout bij Nacht en daarna, op 13 
november 1672, benoemd tot commandant van 
Danseborg aan de kust van Coromandel in Indië. 
Hij stierf op de terugweg naar Denemarken en werd 
plechtig begraven op Kaap de Goede Hoop.'
Op het eerste gezicht lijkt dit betrouwbare 
informatie en gedeeltelijk is het ook te staven, wat 
we later zullen zien. Zoeken we echter naar Coert 
in het Westfries Archief, dan blijkt er (tot nu toe) 
niets te vinden in de jaren 1646-1647. Wel vinden 
we geregistreerd een 'Huwelijksafkondiging Coert 
Sijvertsz Adelborst en Engeltje Sijverts, 27-11-
1655'. Met andere woorden: Coert en Engeltje 
trouwden meer dan negen jaar later dan Mylius in 
1740 schreef, en wat tot nu toe door historici voor 
waar werd gehouden. Echt interessant wordt het als 
we het huwelijksprotocol lezen. We citeren daaruit 
het volgende:
'Huwelijk Coert Sijvertsz en Engeltjen Sijverts, 
12-12-1655'6: 'Ten woonhuijse vande voornoemde 
egtelieden aende Westerdijk. Verclaerenden dattet 

soontjen genaemt Sijvert Coertsz staende tusschen 
haer beiden, was haer beider kint, belovende 't 
selve te sullen houden en tracteren, als een echte 
ende wettig kindt.' We weten niet hoe oud Sijvert 
Coertsz toen was, en tot nu toe zijn er geen 
gegevens gevonden over zijn geboorte en/of doop. 
Het Westfries Archief heeft Sijvert Coertsz niet 
opgenomen in de personendatabase. Waarom is 
niet duidelijk. Op andere plaatsen worden getuigen 
wel genoemd in de database en hoewel Sijvert 
formeel dat niet was, was hij wel degelijk bij het 
huwelijk aanwezig, getuige het protocol.

We mogen aannemen dat Sijvert Coertsz dezelfde 
is als de door Mylius genoemde Sigvard. In de 
Deense literatuur wordt hij gewoonlijk aangeduid 
met Sivert Cortsen. Vast staat inmiddels dat de 
toekomstige gouverneur van Trankebar in India een 
Hoornse zoon was van een Hoornse moeder en een 
Noorse adelborst die het tot admiraal zou brengen.
Het is wat speculatief, maar het zou best kunnen 
dat Sijvert ongeveer negen maanden na de door 
Mylius genoemde trouwdatum van 16 juni 1646 
is geboren. Dat zou de geboortedatum ergens in 
maart 1647 plaatsen. Het kan zijn dat Mylius, 
onder invloed van het piëtisme van zijn tijd, geen 
boek kon publiceren waarin zijn grote held met 
een buitenechtelijk kind zat opgescheept. Ook in 
de archieven van Alkmaar, Haarlem, Beemster en 
Amsterdam is (nog) niets gevonden over de doop 
van Sijvert. 
Hoe het met Engeltje na het trouwen ging, is 
onzeker. In het Westfries Archief vinden we onder 
'1702-17_82 DTB Hoorn 82. Begraafinschrijvingen 
Grote Kerk, 1653-1688' een 'Impost op begraven 
Engeltje Sijvers, 21-09-1656. Grafsectie: Middel-
kerk. Bijzonderheden: Begrafenisrechten: f8.-; 
Gehuurd graf.' De begrafenis vindt dan iets meer 
dan negen maanden na de huwelijksvoltrekking 
plaats. Dan zou Engeltje gestorven kunnen zijn als 
gevolg van een bevalling. Zou dat de zoon kunnen 
zijn die door Mylius Johannes wordt genoemd? 
Precies weten we het niet. Zeker is dat als Coert 
voor de tweede keer trouwt (1662) hij weduwnaar 
van Engeltje is.
 
Of Engeltje familie was van Maarten H. Tromp, 
zoals Mylius beweert, is ook onzeker. De nieuwste 
genealogie7 van Tromp, die op mijn verzoek nog 
eens door de schrijvers is doorgenomen, wijst 
hier niet op. De derde echtgenote van Tromp 
heet Cornelia Teding van Berckhout, een adellijke 
familie die zich over Nederland had verspreid. 
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gebouwd in 1620. Het bestaat nog en verkeert 
in een redelijk goede staat van onderhoud. De 
voorbereidingen voor het vertrek uit Kopenhagen 
worden beschreven door de correspondent van de 
Gazette de France12. Het schip vertrekt uiteindelijk 
op 10 oktober 1668. Slechts zelden wordt de 
sluier opgelicht over de bijzonderheden van 
zo'n tocht. Van deze reis bestaat een dagboek 
met aantekeningen van het dagelijks gebeuren, 
geschreven door dominee Henricus Johannides 
Morvill. Zo vertelt hij dat er op 25 april 1669 een 
matroos genaamd Oluf Rømer overboord viel met 
de loodlijn in zijn hand en jammerlijk verdronk13. 
In het geheel kwamen 35 leden van de 200 koppige 
bemanning niet terug.
In september 1670 keerde Sivert terug in 
Kopenhagen, waar hij veel waardering kreeg voor 
het succes van zijn missie14. Hetzelfde jaar werd hij 
benoemd tot Schout bij Nacht. In juni 1671 is Sivert 
terug in Nederland om zich verder te bekwamen in 
de zeedienst onder leiding van admiraal Michiel 
de Ruiter. Hij kwam met een aanbeveling van 
de Deense koning Christiaan V, die in 1670 zijn 
vader, Frederik III had opgevolgd. Christiaan kende 
Nederland uit de periode van de afsluiting van zijn 
opleiding. Zestien jaar oud, in 1662, bezocht hij 
Nederland als eerste land op zijn Europese Grand 
tour15. Michiel de Ruiter was tien jaar eerder al, 

Een onderlinge familierelatie tussen Cornelia en 
Engeltje valt niet uit te sluiten. Maar of dat vanwege 
de naam Berkhout, die meer inwoners van Hoorn 
droegen, zo is, zou wel erg toevallig zijn.  
Als Coert in 1660 zijn terugkeer uit Venetië 
voorbereidt – hij is inmiddels ridder in de Orde 
van St. Marcus, met een jaarlijkse uitkering – 
heeft hij nog steeds wat met Hoorn. Hij verkoopt 
een vordering op de Venetiaanse republiek voor 
een derde van de waarde. Voor hem spreekt 
Edick Jacobsz Stampanove van Hoorn8, over wie, 
mogelijk door zijn veritalianiseerde naam, jammer 
genoeg niets te vinden is in het Westfries Archief.
Ook bij zijn tweede huwelijk was Hoorn in beeld: de 
ondertrouw werd zowel in Hoorn als in Amsterdam 
aangekondigd en Coerts getuige was een oud 
schepen van Amsterdam, wonende te Hoorn. In 
een brief die Coert op 23 januari 1663 schrijft aan 
generaal C. Ahlefeld, bevelhebber over de militie 
in Noorwegen, vermeldde hij het afzendadres9. Zo
weten we dat hij vlak na zijn huwelijk met Anna 
Pelt aan de Prinsengracht 325 woonde, d.w.z. 
een huis dat op het erf stond dat vandaag het 
nummer 325 draagt10. Of zijn zoon Sijvert nu 
naar Amsterdam is verhuisd is onzeker. Wel krijgt 
Sijvert er op 15 november 1663 een halfzusje bij, 
genaamd Susanne. Zeker is dat Sijvert in dat jaar, 
als zijn vader Coert tot admiraal is benoemd en 
naar Kopenhagen is verhuisd, de familie volgt en 
Deens wordt. Sijvert wordt nu Sivert. 
 
Naar Trankebar
Al in 1666, op zijn 19e, wordt Sivert tot kapitein 
benoemd en twee jaar later krijgt hij het commando 
over het schip Færø, dat oorspronkelijk een 
Nederlands fregat was met de naam Agathe. Het 
werd in 1666 gekocht en bij de Deense vloot 
gevoegd11. Sivert kreeg opdracht zich naar Trankebar 
te begeven, een Deense bezitting aan de oostkust 
van India, iets ten noorden van Sri Lanka, om de 
handelsactiviteiten van de Deense Oost-Indische 
Compagnie nieuw leven in te blazen. Trankebar 
werd beschermd door een fort genaamd Dansborg, 

Het fort Dansborg, 

India

Uit: Gerard Brandt, 

Leven en bedrijf van 

Michiel de Ruiter
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onder de regering van Frederik III, in de Deense 
adelstand opgenomen en onderhield nauwe relaties 
met zowel Cort Adeler als het Deense koningshuis.
In de biografie van Gerard Brandt wordt Sivert niet 
bij naam genoemd, maar aangeduid als 'de jonge 
Adelaar'. Over zijn identiteit kan echter geen twijfel 
bestaan, want de tweede jonge Adelaar, Siverts 
halfbroer Christiaan Frederik, werd geboren in 
1668 en was dus in 1671 nog maar drie jaar oud.

Bij deze tocht onder De Ruiter zal zijn Nederlandse 
moedertaal hem zeker goed geholpen hebben. 
Het volgende jaar wordt Sivert benoemd tot 
commandant van Dansborg en gouverneur van 
Trankebar in India. Hij verblijft daar tien jaar 
en komt op de weg terug naar Denemarken te 
overlijden op een leeftijd van nog geen 36 jaar. 
Mylius schrijft dat Sivert Cortsen begraven is op 
'Cap de bonne Esperance', dat is Kaap de Goede 
Hoop. Zijn graf lag in de gereformeerde kerk in 
Kaapstad. Het graf is in de loop van de geschiedenis 
een paar maal beschreven, onder andere door 
predikant, geschied- en aardrijkskundige François 
Valentijn16 in 1724 en in 1850 door Pieter Arend 
Leupe, officier bij de Nederlandse Mariniers.17

François Valentijn was theoloog en filosoof, op de 
andere terreinen autodidact. Hij werd door de VOC 
uitgezonden voor de behartiging van de geestelijke 
belangen van het VOC-personeel. Uit zijn zeer 
uitgebreide beschrijving van Kaap de Goede Hoop 
is het volgende stukje geknipt:

Het heeft er alles van weg dat onze Hoornse 
zoon zelfs in het graf nog in de schaduw van zijn 
beroemde vader verkeert. Ondanks veel inspanning 
is het niet gelukt de tekst op, laat staan een 
afbeelding van de grafsteen te bemachtigen. De 
kerk bestaat nog steeds, maar de graven schijnen 
geruimd te zijn. De grafstenen zijn in een crypt 
ingemetseld en moeilijk(?) toegankelijk. Mede als 
gevolg daarvan is ook het raadsel van de geboorte- 
respectievelijk de doopdatum van Sivert Cortsen 
nog altijd onopgelost.
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hofjes van het St. Jans Gasthuis, was aangesteld als 
hijsman van de turf.
In 1860 werd het pand grondig verbouwd tot 
onderkomen voor het militaire garnizoen, waarbij 
de begane grond ingericht werd als magazijn voor 
kledingstukken en de eerste verdieping als wapen-
zaal. Daarbij is de windas op zolder verplaatst naar 
de huidige locatie en zijn er (nieuwe) openingen 
in de verdiepingsvloeren aangebracht met luiken 
voorzien van zwaar hang- en sluitwerk.
Het opmerkelijk fraaie gebouw werd door de 
aanwezigheid van een windas ook voor ons uit 
de hijs- en heftechniekcultuur techniekhistorisch 
extra interessant. De windas is in tekeningen van 
voor en na de verbouwing van 1894 schetsmatig 
aangegeven. Ook de plaatsing van de luiken in de 
verdiepingsvloeren is zo aangeduid.

Wat is een windas?
De windas bestaat in principe uit een ronde balk 
(de windas) waarover het touw gewikkeld wordt 
met daaraan vast het rad waarover het aandrijftouw 
loopt. De windas in de Boterhal is opgenomen in de 
dakspanten. De windas zelf en het wiel draaien over 
een ijzeren staf in een frame dat aan de dakspanten 
bevestigd is. Staaldraden werden pas gangbaar 
vanaf het begin van de 20e eeuw, daarvoor werd 
ketting of touw gebruikt. Touw heeft het voordeel 
dat het goed handelbaar en verkrijgbaar was en 

gerard JaCOBs

Inleiding
Tijdens het bezoek aan een expositie in de Boterhal, 
van oorsprong het St. Jans Gasthuis, in september 
2014, keken we ook rond in het gebouw zelf. Het 
gesprek met de suppoost over onder andere een 
'rond ding' op zolder had onze nieuwsgierigheid 
getrokken en zoals verwacht troffen we tussen de 
dakspanten een windas.
Een windas is een antiek hijswerktuig, 
handgedreven, om lasten op te hijsen of te laten 
vieren. De windas is bovenin het gebouw geplaatst 
zodat lasten vanaf de begane grond tot op elke 
verdieping via hijsopeningen recht onder de 
windas gehesen konden worden. De windas zal 
vermoedelijk tijdens de bouw van het St. Jans 
Gasthuis zijn geïnstalleerd.

De begane grond werd gebruikt als ziekenzaal 
en de eerste verdieping als slaapzaal. Weer 
daarboven waren verschillende zolderruimten, die 
in bijvoorbeeld de 18e eeuw gedeeltelijk verhuurd 
werden als zaadzolders. Het gasthuis had zelfs een 
kledingzolder en een turfzolder in gebruik. Hierop 
werd jaarlijks ruim 1000 ton 'korte' en 'lange 
turf' opgeslagen, Er was ook nog een kaaszolder. 
De verschillende zolders lagen achter en boven 
elkaar, gescheiden door houten schotten. Eén 
van de proveniers, vaste bewoner van een van de 

de windas in de BOterHal van HOOrn

     

De windas in de 

Boterhal vanonder 

gezien op de as en 

het aandrijfwiel met 

de ijzers

Verdiepingsvloeren (ten tijde van het Garnizoen) met de 

luiken.



139

gemakkelijk te buigen. Het hijstouw wordt aan één 
einde van de windas met krammen vastgemaakt 
en vervolgens opgewikkeld. Aan het eind van 
het touw zit de haak waarmee de last of hijsstrop 
wordt aangeslagen, deze is bevestigd met behulp 
van een splits (in elkaar vlechten van het touw). 
De as wordt aangedreven door een groot wiel 
waarop aan de omtrek ijzeren V-vormige pennen 
zijn bevestigd waarover het eindloze aandrijftouw 
loopt. De V-vorm is zodanig gekozen dat het touw 
niet door de ijzers slipt. Het touw loopt in een lus 

naar beneden door alle verdiepingen tot ca. 1 meter 
boven de begane grond. Hierdoor kan men op alle 
verdiepingen de windas bedienen.

De werking
Door aan het aandrijftouw te trekken wordt het grote 
wiel rondgedraaid en het hijstouw opgewikkeld 
zodat de last omhoog gaat. Het spreekt vanzelf dat 
de trekkracht aan het touw voldoende moet zijn 
om de last te lichten en vast te houden. Het vieren 
is precair, want de windas heeft geen rem. In feite 
moet men het aandrijftouw wat door de handen 
laten slippen en ook voldoende snel overpakken 
anders geeft het slippen veel warmte af.
De diameter van de windas is 180 mm en de 
omtrek van de V-vormige ijzers is 1800 mm, een 
verhouding van 1:10. Als de last 200 kilo weegt, 
moet er minimaal met 20 kilo aan het aandrijftrouw 
worden getrokken (de wrijving niet meegerekend).
De goederen worden vanaf de begane grond 
omhoog gehesen tot de vereiste verdieping, daar 
wordt de last opzij getrokken tot naast de opening 
in de vloer en neergelaten. In principe zijn er 
dus voor het karwei twee personen nodig, met 
betrekkelijk lichte lasten, één man, de 'hijser', die 
het aandrijftouw bedient en de last opzij trekt en 
een andere persoon die de last op de begane grond 
oppikt.

de windas in de BOterHal van HOOrn
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Het touw
Bij alle hijswerkzaamheden is de verbinding tussen 
de hijshaak en windas van essentieel belang. 
Touw wordt hiervoor van oudsher gebruikt. 
Hoorn had al zeer vroeg een eigen touwindustrie 
gezien de lijnbanen en touwslagerijen op de oude 
stadsplattegronden. Op een kaart uit 1596 is 
op het Baadland een lijnbaan aangegeven. Naast 
de beschadiging door schuren langs een scherp 
luikrand, is vocht het grootste kwaad, omdat 
het tot interne rotting leidt. Rotting kan worden 
verminderd door het impregneren van het touw. 
Vanwege de gelimiteerde fabricagelengte van het 
touw was de maximale diepte met een windas 
direct boven de last zelden meer dan 40 meter.

Windassen in en rond Hoorn
Net als in andere watergebonden steden vonden 
in Hoorn windassen vooral toepassing bij 
waterbouwkundige constructies als schutsluizen, 
scheepshellingen en overtomen (of overhaal). 
De schutsluizen dienden voor de afwatering van 
de gebieden binnen de West-Friese Omringdijk 
naar de Zuiderzee. Het ging hier vrijwel steeds 
om handgedreven windassen voor één of meer 
personen.
Voor het zwaardere werk waren er windassen met 

Materialen en geschiedenis
As, aandrijfwiel en ophanging zijn van hardhout, 
de staaf waarover de as draait en ander beslag is 
van smeedijzer. Het touw kan van hennep of sisal 
zijn, licht geïmpregneerd om de interne wrijving te 
verminderen maar vooral om rotting tegen te gaan. 
De haak en beslag zijn van smeedijzer.
Het principe van de windas is al zeer oud en wordt 
nog steeds gebruikt bij de waterput, maar vroeger 
ook bij erts- of kolenmijnen. Tot aan het begin van 
de 20e eeuw geschiedde al het reguliere hijs- en 
hefgebeuren met natuurlijke, menselijke of dierlijke 
spierkracht, daarna werden veel hijswerktuigen 
mechanisch aangedreven, eerst met waterdruk of 
stoomkracht, later elektrisch.

Windas op de zolder 

van een magazijn 
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Amsterdam)
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werden met behulp van kaapstanders de haven 
ingetrokken, zeilend was dat niet toegestaan. Een 
kaapstander is een soort verticale windas. De kranen 
ontwikkelden zich langzaam vanaf een simpele 
balk die als een soort wip de last kon verplaatsen, 
tot bouwwerken uit steen of hout die geheel of 
gedeeltelijk konden draaien (zwenken). De windas 
bevond zich dan binnen of buiten de constructie 
met een of meerdere tredmolens. Vanaf ca. 1590 
staan er kranen op de plattegronden van de stad, 
mastenkranen op het Baadland bij de haveningang 
en bij de Ottobrug op de Kraanwal (1596) en 
op de Oude Doelenkade, tussen Korenmarkt en 
Mallegomsteeg (1496). Tot ca. 1690 bleven de 
havenactiviteiten in Hoorn ongeveer op hetzelfde 
niveau. Daarna liepen deze sterk terug. Vanaf 
de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) telde de 
Hoornse scheepvaart nauwelijks meer mee.
  
   

De auteur is secretaris van de Nederlandse Stichting Erfgoed 

Kranen (NedSEK), www.kranenprojekt.nl 

Met speciale dank aan: Koos van Bentem en Giel van Hooff.
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tredmolens, enorme wielen met een diameter van 
4 à 5 meter, zodat meerdere mensen deze konden 
'treden'.

Windassen in de stadskranen
Al snel na het ontstaan van Hoorn was het een 
belangrijk handelscentrum, waar ondermeer bier en 
vee werd ingevoerd en visserij- en zuivelproducten 
uitgevoerd. Het lijdt geen twijfel dat daarbij ook 
hulpmiddelen zijn gebruikt om niet draagbare 
goederen aan en van boord te hijsen. In 1420 was 
er al sprake van grote havenwerken. Grote schepen 
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CHrist stOFFelen

Deze keer besteed ik niet alleen aandacht aan de 
aanwinsten uit de periode mei t/m juli 2015, maar 
ook aan enkele uit de eerste vier maanden van dit 
jaar. Daarvoor was in de speciale Kaap Hoorneditie 
van ons blad in juni niet genoeg ruimte. Ik begin 
met het vermelden en bespreken van een aantal van 
de aankopen die ik voor het documentatiecentrum 
heb gedaan. December 2014 werd het boek Krassen 
op je ziel, het levensverhaal van Jan van der Gracht, 
gepresenteerd. Deze door Yvon van der Meer 
geschreven biografie van 'Witte Jan' of 'De Witte', 
zoals de markante Horinees in de volksmond wel 
wordt genoemd, heeft op mij veel indruk gemaakt. 
Hierbij ziet u als illustratie de voorkant van het 
boek. Inmiddels heeft Jan weer een hoofdstuk aan 
zijn levensverhaal toegevoegd. In juni hield hij vier 
dagen lang een hongerstakingsactie op de Roode 
Steen. Hiermee vroeg Jan aandacht voor een betere 
armoedebestrijding en ouderenzorg. 
Ik heb twee boeken over slavernij aan onze 
verzameling toegevoegd. In 2013 verscheen van 
de hand van historicus Dirk J. Tang het boek 
Slavernij Een geschiedenis. U kunt Tang al kennen 
van zijn artikel 'Wilden, reuzen en inwoners' in 
ons kwartaalblad van juni dit jaar. In zijn boek 
over de slavernij beschrijft hij hoe de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden een grote rol is 
gaan spelen in de internationale slavenhandel en 
de vele aspecten daarvan. Tang probeert de vele 
vragen betreffende dit tegenwoordig erg gevoelig 
liggende onderwerp te beantwoorden. Hoewel de 
slavernij onder de Nederlanders in Oost-Indië 
ook aan bod komt, ligt het zwaartepunt in dit 
boek toch op de slavernij onder de West-Indische 
Compagnie. Uitvoerig wordt aandacht besteed aan 
het systeem van slavenhandel dat op verwerpelijke 
wijze winstmaximalisatie nastreefde. Ook lezen 
we hoe het alledaagse leven er in Nederlands 
grootste slavenkolonie, Suriname, uit heeft gezien. 
Ten slotte beschrijft Tang hoe de slavenhandel en 
slavernij moeizaam en langzaam uit Nederland en 
de Nederlandse koloniën verdwenen. Het tweede, 
kleinere boekwerk over de slavernij is het dit jaar 
verschenen boek Kleurrijke tragiek. De geschiedenis 
van slavernij in Azië onder de VOC. Schrijver 
Matthias van Rossum is niet de eerste die over 
dit slavernijverleden van Nederland schrijft, maar 
waarschijnlijk wel de eerste die duidelijk maakt hoe 
groot de omvang en het belang van de slavenhandel 
en slavernij onder de VOC is geweest. Hij besteedt 
niet alleen aandacht aan de verschillen, maar vooral 

aan de overeenkomsten tussen de slavernij in de 
Oost en in de West. Van Rossum benoemt duidelijk 
de vele aspecten van de slavernij in Azië die nog 
beter bestudeerd en beschreven dienen te worden 
alvorens daaraan net zoveel aandacht besteed zal 
zijn als aan de slavernij in de West. 
In Vrijheid Gelijkheid Broederschap uit 2013 beschrijft 
Jan J.B. Kuipers de geschiedenis van België en 
Nederland gedurende de Franse tijd (1794-1815). 
Hij besteedt aandacht aan zowel de grootschalige als 
de kleinschalige, de positieve als negatieve gevolgen 
van de Franse overheersing voor beide landen 
en de bewoners daarvan. Kuipers bespreekt de 
overeenkomsten en verschillen in de geschiedenis 
van beide landen tijdens de Franse tijd, maar ook 
gedurende de voorgeschiedenis en de nasleep 
daarvan. Hij toont aan dat beide landen zonder 
hun eigen, verschillende ontwikkeling in en rond 
de Franse tijd niet in hun huidige vorm zouden 
hebben bestaan. Voor Kuipers luidde de Belgische 
Revolutie in 1830 dan ook het logische einde in van 
de kortstondige en ongelukkige hereniging van de 
'Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden'. 
Hans Goedkoop en Kees Zandvliet, in 2012 al 
succesvol met het boek en de tv-serie over de 
Gouden Eeuw, zijn er in geslaagd ook over de 
19e eeuw een dergelijk informatief boekwerk en 
dito tv-serie te realiseren, getiteld De IJzeren Eeuw. 
Net als in 2012 was er ook bij dit onderwerp een 
goed en mooi opgezette tentoonstelling in het 
Amsterdam Museum. 
Dit jaar verscheen het door historicus Jur van 
Goor geschreven boekwerk Jan Pieterszoon Coen 
1587-1629 Koopman-koning in Azië. Deze biografie 
van Coen is het zeer gedetailleerde resultaat van 
Van Goors jarenlange studie en onderzoek in vele 
archieven in binnen- en buitenland, alsook van 
het raadplegen van veel literatuur en andersoortige 
bronnen. De schrijver besteedt in dit boek niet 
alleen aandacht aan de daden en methodes van 
Coen, maar ook aan de hem daartoe moverende 
redenen. Van Goor velt zelf geen moreel oordeel 
over Jan Pieterszoon Coen, maar biedt iedereen, 
die dat wel wil doen, daarvoor zoveel mogelijk 
informatie. Deze wetenschappelijke studie is geen 
gemakkelijk leesbaar boekwerk geworden, maar 
voor de geïnteresseerde de moeite van het lezen 
meer dan waard. De meeste illustraties zijn in 
zwart-wit, verspreid over het hele boek. Ongeveer 
halverwege het boek bevinden zich zestien apart 
genummerde pagina's met kleurenillustraties. Op 
bladzijde 508 is in zwart-wit de plattegrond van 
Batavia afgebeeld, zoals het er in 1629 uitzag tijdens 
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de belegering, waarbij Coen op 21 september 
overleed. Van die plattegrond ziet u hier een 
ingekleurde versie. Wat dat inkleuren betreft kunt 
u verderop iets meer lezen. 
Van de hand van Michel Ketelaars is de in 2014 
verschenen literatuurstudie Compagniesdochters, 
Vrouwen en de VOC (1602-1795). Ketelaars 
laat hierin zien dat de VOC niet alleen een 
mannenaangelegenheid was. Recente onderzoeken 
tonen aan dat vrouwen onder andere als echtgenotes, 
onderneemsters, ronselaars, zielverkoopsters en 
avonturiersters wel degelijk een niet-onaanzienlijke 
rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de 
Compagnie. 
Vervolgens vermeld ik hieronder een aantal 
schenkingen uit de betreffende periode, waarvoor 
ik de gulle gevers graag hartelijk wil bedanken. 
Van mevrouw H.J. Hoogendoorn te Lutjebroek 
ontvingen we een grote schenking uit de 
nalatenschap van wijlen haar zwager Hans de 
Ruyter de Wildt, ons wel bekend van verscheidene 
op Hoorn betrekking hebbende publicaties. De 
schenking bevatte veel informatief materiaal dat 
De Ruyter de Wildt gebruikte voor uitgaven zoals 
'Hoornse Herinneringen' en 'Toen Hoorn nog Oud-
Hoorn was', alsook voor de heruitgave van 'De 
historische schoonheid van Hoorn'. Tevens waren 
er enkele van die uitgaven bij, maar ook andere 
boeken. Daarvan noem ik er hier enkele: Het boekje 
uit 1950 met de titel N.V. Goud- en Zilverindustrie 

v/h Gebr. Rozendaal, een korte beschrijving van 
dit Hoorns bedrijf vanaf de oprichting in 1833. 
Het Jubileumnummer Caïssa 1922-1982 van de 
Hoornse Schaakclub Caïssa. De schenking bevatte 
ook een aantal foto's en prenten. Daarbij bevond 
zich de hierbij als illustratie afgebeelde fraai 
ingekleurde prent van De Groote Kerk te Hoorn. 
Volgens het onderschrift is deze in 1726 getekend 
door Cornelis Pronk (1691-1759) en tot gravure 
verwerkt door Hendrik Spilman (1721-1784). Het 
drukken van de prent heeft vermoedelijk ca. 1750 
plaatsgevonden in opdracht van uitgever Isaak 
Tirion te Amsterdam. Het inkleuren kan toen 
meteen hebben plaatsgevonden, maar het kan ook 
enige tijd later zijn gebeurd. Inkleuren gebeurde 
namelijk door zogenaamde 'afsetters' of 'verlichters', 
die een onafhankelijke beroepsgroep vormden. Zij 
werkten meestal niet voor de uitgever, maar in 
opdracht van de eigenaar van het in te kleuren 
object. Als laatste onderdeel van de schenking noem 
ik nog het schilderij Korenschoven op Walcheren van 
Johan C. Kerkmeijer uit 1915. Het is een van de 
vele korenveld- en korenschovenwerkstukken die 
Kerkmeijer maakte in de periode 1910-1930.
Albert de Graaf, erelid van onze vereniging, schonk 
ons het boek Oog voor Architectuur in Europa. 
Een 'petit tour' door de geschiedenis. Prof. Dr. Nico 
Nelissen bespreekt in dit in 2001 verschenen 
boek vijfentwintig architectuurprojecten, verspreid 
over Europa en over verschillende perioden van 
onze westerse cultuurgeschiedenis. Hij behandelt 
de architectuur tegen de achtergrond van tijd en 
plaats waarin een en ander tot stand is gekomen, 
zich heeft ontwikkeld en functioneert. Nelissen 
illustreert zijn beschrijvingen met zelfgemaakte 
foto's van de mooie en interessante gebouwen en 
plekken in Europa die hij op zijn reizen bezocht. 
Om de verscheidenheid van het besprokene aan 
te geven noem ik als voorbeelden de Acropolis 
te Athene met bebouwing uit de 5e eeuw v.Chr., 

Het dOCumentatieCentrum van Oud HOOrn      

Vogelvluchtplattegrond 

van Batavia in 1629. 

Handgekleurde 
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Jacobus van der Schley, 

ca. 1763

De Groote Kerk te Hoorn, 

Cornelis Pronk 1726 
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Mevrouw Back uit Hoorn schonk ons o.a. het 
boekwerkje Hoorn, bestaande uit tien gekleurde 
ansichtkaarten. De kaarten zijn ons al wel 
bekend, enkele zoals deze in kleur, maar de 
meeste ongekleurd. Het is heel speciaal dat het 
boekje compleet en nog ongeschonden bewaard is 
gebleven. Ter illustratie ziet u hierbij de ansichtkaart 
van de Koepoortsweg omstreeks 1920. Links op de 
voorgrond zien we de villa van wethouder J.C. van 
de Blocquery, Koepoortsweg 35, die helaas in 1931 
werd gesloopt. 
Van de heer John Buis kregen we het leuke boek 
Rijtuig voor..... De roman van een Plattelandsdokter. 
Deze in 1946 verschenen historische roman werd 
geschreven door Jac. Broersen, die hiermee een 
beeld beoogde te schetsen van het leven en werken 
van een 'typisch ouderwetschen plattelandsdokter, 
omstreeks den jare 1900 op het Westfriesche 
platteland'. In zijn voorwoord benadrukt Broersen 
dat Rijtuig voor..... niet het leven beschrijft van 
dokter Van Balen Blanken van Spanbroek, maar hij 
draagt zijn boek wel aan hem op. 
De heer en mevrouw Entius schonken onze 
vereniging een flinke hoeveelheid boeken, waarvan 
ik er hier slechts enkele vermeld. Naast de voor 
Hoorn heel bekende uitgaven zoals Hoorn, huizen, 
straten, mensen en Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was, 
bevatte de schenking ook meerdere boeken die op 
een groter gebied betrekking hebben. Als voorbeeld 
daarvan noem ik de zeer informatieve vijftiendelige 
serie West-Friesland toen en nu. 
Van de familie Bakker uit Hoorn kregen we o.m. 
twee afdrukken van pentekeningen, die eind 
18e eeuw werden getekend door Pieter Aartsz. 
Blaauw en waarop de Hoofdtoren centraal staat. 
Het betreft reproducties die in 1971 door het 
WFM in samenwerking met Oud Hoorn voor de 
verkoop in het museum werden vervaardigd. De 
originele pentekeningen maakten toen deel uit 
van de tentoonstelling 'Gezicht op Hoorn' in de 
Boterhal. Blaauw (Hoorn 1744 – Medemblik 1808) 
was houtsnijder en tekenaar bij de Westfriese 
Admiraliteit in Hoorn. Aan het eind van zijn leven 
was hij ook nog enige tijd schipper op het jacht van 
koning Lodewijk Napoleon (1806-1810). 
De heer A. Potter schonk ons een flinke hoeveelheid 
oude jaargangen van het kwartaalblad van onze 
vereniging. Hiervan zullen we weer op allerlei 
manieren goed gebruik maken. 
Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

Parc Güell in Barcelona (1900-1914) en de DRU-
IJzergieterij te Ulft (1754 en later). 
Van mevrouw Marlijn van der Knaap ontvingen 
we uit de nalatenschap van haar echtgenoot Jan 
Piet enige interessante uitgaven. Zo zijn daar 
twee boekwerkjes over paleografie (het lezen van 
oud schrift) bij: Het eerste is het boekje Beknopte 
handleiding tot de kennis van het Nederlandsche oude 
schrift, geschreven en samengesteld door H. Brouwer. 
Hier gaat het om de tweede druk uit 1943. Het 
tweede is Zo schreven onze voorouders, Nederlands 
schrift tussen 1450 en 1700, van de hand van drs. 
B.N. Leverland. Deze tweede, herziene druk werd 
in 1984 uitgegeven door het Centraal Bureau voor 
Genealogie te 's-Gravenhage. Ook waren er twee 
afleveringen bij van de negentiende jaargang van De 
Opmerker, orgaan van het Genootschap Architectura 
et Amicitia, ofwel het 'Weekblad voor Beeldende 
Kunst en Technische Wetenschap'. In deze bladen 
uit juni en juli 1884 wordt aandacht besteed aan 
onze stad, dit in verband met de jaarlijkse excursie 
van het genootschap, die in 1884 op zondag 6 juli 
naar Hoorn ging. In het blad van zaterdag 28 juni 
stond een (laatste) oproep aan Heeren Leden zich 
'aan te melden bij den 1ste-Secretaris. De kosten, 
aan de excursie verbonden, zullen vermoedelijk 
zijn f7,- met inbegrip van het diner.' Bij dit blad 
ontvingen de leden een 'bijvoegsel' met tekeningen 
van (onderdelen van) Hoornse gebouwen. In de 
aflevering van zaterdag 12 juli staat het verslag van 
de excursie naar Hoorn, eindigend met lovende 
woorden en dank, met name 'aan de heeren 
Brouwer en Rijkhoek, die niets verzuimden om 
het hun medeleden te Hoorn zoo aangenaam 
mogelijk te maken.' Tenslotte noem ik uit deze 
schenking nog een exemplaar van het Bulletin 
van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond van 
januari 1921. Daarin staat een artikel over drie 
15e-eeuwse handschriften uit Hoorn. 

Deel Koepoortsweg 

omstreeks 1920
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en als initiatiefnemer van tal van bijeenkomsten, 
die het politieke leven in de stad deden bruisen.                                                                                                                                      
Tenthoff stond als pionier vaak alleen. De liberale 
predikanten vonden hem te rood; de socialisten 
wantrouwden hem als vertegenwoordiger 
van de kerk, die de arbeiders in de steek 
had gelaten en de orthodoxe gelovigen zagen 
een afvallige in hem. Toch was hij voor een 
jongere generatie een bron van inspiratie. In 
de sociale geschiedenis wordt hij beschouwd 
als een voorloper van het  christensocialisme.                                                                                                                              
Naast  een beschrijving van het leven van deze 
opmerkelijke stadgenoot, biedt deze biografie een 
blik op de sociale verhoudingen van de periode 
rond de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw.    
Dit boek verschijnt in de tweede helft van 
november 2015 in de Biografische Reeks van 
Publicatiestichting Bas Baltus.

Voorinschrijving en korting
Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven en te 
profiteren van een korting op de verkoopprijs. Het 
boek kost €24,95, voor degenen die inschrijven 
is de korting €5,-, dus €19,95. De intekenaren 
worden vermeld in het boek. Inschrijven via de 
website www.oudhoorn.nl De betaling dient vóór 
5 oktober 2015 binnen te zijn op rekeningnummer 
NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. Publicatie 
Stichting Bas Baltus te Hoorn. Graag duidelijk 
vermelden voor Tenthoff en de naam van de 
voorinschrijver/ster. Het boek kan na verschijning 
worden opgehaald bij de Vereniging Oud Hoorn, 
Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn. Voor 
vragen: secretaris@oudhoorn.nl of 0229 273570.
 

Een rode dominee en predikant in Hoorn 
van 1888 tot 1913

rita lOdde-tOlenaar

Geschreven door Arnoud Schaake met een 
voorwoord van prof. dr. Herman Noordegraaf
.
In de geschiedenis van onze stad Hoorn zijn er 
altijd mensen geweest, die hun stem verhieven 
tegen onrecht. Aan het eind van de 19e eeuw, een 
periode van bittere armoede voor een groot deel 
van de bevolking, werd  Johannes Tenthoff als 
predikant beroepen in Hoorn. Hij kreeg landelijke 
bekendheid, omdat hij de sociale kwestie in de 
kerk en in de politiek op een geheel eigen wijze 
aan de orde stelde. Tenthoff, geboren in Amsterdam 
in 1847, studeerde theologie in Utrecht, waar hij 
onder de indruk raakte van het modernisme, dat 
in die tijd de traditionele geloofsopvattingen aan 
het wankelen bracht. Tenthoff had een sterk gevoel 
voor sociale rechtvaardigheid.                                      
Moedig was zijn optreden tijdens bijeenkomsten 
van de doorgaans liberale predikanten, waar hij 
opriep de sociale kwestie in de preek aan de 
orde te stellen. Tenthoff had veel waardering 
voor de arbeidersbeweging. Hij bestudeerde de 
sociaaleconomische vraagstukken van zijn tijd en 
hield tal van lezingen; met name die over het 
socialisme werden door de aanwezige burgers 
niet altijd op prijs gesteld. Het optreden van 
Tenthoff was origineel en verfrissend; hij bracht 
zijn toehoorders vaak aan het lachen. In Hoorn 
trad Tenthoff naar voren als een scherp polemist 

de eenzame striJd van JOHannes tentHOFF                                                                                                               

Bronnen en noten artikel Betsy Huitema-Kaiser: Blz. 126-131

Bronnen:
Plakboek van Betsy Kaiser met krantenknipsel, uitnodigingen 
voor tentoonstellingen en dergelijke in bezit van Ismay van der 
Veen-Kaiser.
Stichting tot Exploitatie van Rijks Kunsthistorische Documentatie 
(RKD), www.rkd.nl/nl/explore/artists/40464.
Kranten bij de Koninklijke Bibliotheek op www.delpher.nl.
Laarder Courant 'De Bel', digitaal archief op www.historielaren.nl.

Noten:
1. Dit artikel is een verder uitwerking van biografie 'VIIG Betsy 
Kaiser' (p. 125-128) in: J.J. Groeneveld, Kaiser – A Dutch Family – 
Snapshots by a Camara Obscura in the Mirror of Time, Eemnes 2003. 
Het boek is in beperkte oplage uitgegeven ten behoeve van de 
familie, maar bevindt zich ook in enkele bibliotheken en musea, 
waaronder Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Rijksmuseum 
(Amsterdam) en Westfries Museum (Hoorn).
2. J. Th. Balk e.a., 100 Jaar in Hoorn, 1868-1968, jubileumboek 
van het Westfries Lyceum en HBS, Hoorn 1968.
3. Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 

1750-1950, 's-Gravenhage 1969-1970, 2 dln. 
4. Gooi- en Eemlander, 17 augustus 1928. Haar naam werd 
daarin foutief gespeld als 'Mej. A. Kaiser'.
5. Vermoedelijk Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 augustus 1928.
6. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 10 februari 
1930. Hier werd zij Bep Kaiser genoemd.
7. De Telegraaf, Avondblad, 28 september 1938.
8. Knipsels van onbekende kranten omstreeks 26 juni 1941.
9. www.delpher.nl, De Waarheid, 12-06-1959.
10. Twee knipsels uit onbekende lokale (Hoornse) of regionale 
(Westfriese) kranten van 12 januari 1967 of kort daarna.
11. Idem, een knipsel uit een krant van medio 1976.
12. Catalogus van Atelier 'In de Frahchtwage' te Hoorn (2 p. A4, 
incl. prijslijst): Expositie van 6 november t/m 5 december 1976 – B. 
Huitema-Kaiser – Unica-prenten. De prijzen varieerden van ƒ150 
tot ƒ300 per stuk.
13. Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad 22 januari 1976.
14. Laarder Courant, 13 februari 1976. RKD, Tentoonstellingscatalogus 
Herstflora, 6 t/m 15 oktober 1978, prentkunst.
15. RKD, Tentoonstellingscatalogus Herfstflora, 6 t/m 15 oktober 
1978, prentkunst
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stad voor de geschiedenis van Hoorn, de Hoornse 
scheepvaart- en scheepsbouwtraditie en de VOC.  

Tentoonstelling tekeningen Rudi Trap
De jaarlijkse expositie van Comité 40-45 in de 
Noorderkerk is door wethouder Judith de Jong 
in aanwezigheid van Rudi en Leo Trap, zoons 
van Elly Trap-Beek geopend. Haar oorlogsverhaal 
met de tekeningen van Rudi stond in het vorige 
Kwartaalblad. Leerlingen van groep 8 van het 
basisonderwijs hebben een speciale stripboekversie 
van haar oorlogsherinneringen ontvangen. De 
belangstelling voor haar verhaal groeit nog met de 
dag. Zowel in Jeruzalem (Yad Vashem) als in Praag 
(Joods Historisch Museum) wordt gekeken of men 
de tekeningen daar kan exposeren. Inmiddels is een 
Engelstalige versie van het verhaal gemaakt, waarvoor 
in Amerika en Zuid-Afrika belangstelling is. 
Stimuleringssubsidie onderhoud monumenten
Het bestuur is verheugd dat de gemeenteraad 
instemde met het voorstel tot het opnieuw instellen 
van een stimuleringssubsidie voor onderhoud van 
monumenten. Voor meer informatie wordt naar de 
verenigings- én de gemeentelijke website verwezen. 
Missiehuis
De al jarenlange leegstand van het Missiehuis 
baart ook ons bestuur zorg. In antwoord op 
vragen van het CDA heeft het college gezegd 
geen mogelijkheden te hebben om verder verval 
te voorkomen. Het college is met de aannemer in 
gesprek over de toekomst van het complex. Het idee 
van het schouwburgbestuur om naar het Missiehuis 
te verhuizen riep veel vragen op. Het is zeer de 
vraag of bij het oplossen van het ene probleem niet 
meer nieuwe problemen ontstaan. Verplaatsen van 
activiteiten uit de binnenstad zou een risicovolle 
actie zijn. Gelukkig liet het college, bij monde van 
wethouder De Jong, prompt duidelijk weten dat 
van verplaatsing geen sprake kon zijn. 
Naar aanleiding van dit punt reageert Hans Schipper. 

rita lOdde-tOlenaar

Aanwezig: 70 personen

1 – Welkom, algemene mededelingen
De voorzitter heet een ieder van harte welkom, 
in het bijzonder Michiel Bartels die na de pauze 
de lezing verzorgt en Rudi Trap, van wie de 
tekeningen bij het verhaal van zijn moeder in het 
Pakhuis tentoongesteld worden.  Ook welkom aan 
de vertegenwoordiger van Stichting Stadsherstel. 
Tijdens recent overleg gaf Stadsherstel aan dat haar 
werk zo weinig bekend was. Men wilde graag een 
toelichting tijdens de ledenvergadering geven. Voor 
de rondvraag is daarvoor ruimte. 
Afbericht is ontvangen van: Nel Douw, Judith de 
Jong, Piet Verhoeven, John Lamers, Corrie Boon, 
Bert v.d. Hoogen, Willem Merens, Marian Buisman, 
Frans van Velsum, Ton van Weel en Simon Met.

2 – Verslag ledenvergadering van 25 oktober 
2014
Dit verslag is te vinden in Kwartaalblad 2015, 
nummer 1 op blz. 12 tot 14. 
Er zijn geen opmerkingen of vragen.  Het verslag 
wordt met dank aan de secretaris vastgesteld. 

3 – Mededelingen vanuit het Bestuur
Kwartaalblad – werving nieuwe leden
Dit jaar wordt het Kwartaalblad in de wachtkamers 
neergelegd om het werk van onze vereniging breed 
onder de aandacht te brengen. Het heeft al een 
aantal nieuwe leden opgeleverd. 
Vierhonderd jaar Kaap Hoorn
Kwartaalblad 2015-2 is geheel gewijd aan het feit 
dat 400 jaar geleden de Eendracht en de Hoorn 
uitvoeren voor hun geheime reis rond de punt 
van Zuid-Amerika. Jacob Le Maire en de uit 
Hoorn afkomstige Willem Cornelisz. Schouten 
hebben ter ere van onze stad deze punt Cabo de 
Hoorn genoemd. André Nuijens schrijft een al even 
avontuurlijk jeugdboek over de bijzondere reis. Van 
harte aanbevolen. 
Bijdrage Vereniging Oud Hoorn aan Halve Maen
Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft 
onlangs besloten om als commissielid toe te treden 
tot de VOC-kamer nieuwe stijl en een bijdrage ad 
e5.000,- beschikbaar te stellen voor de komst van de 
Halve Maen. Het bedrag komt uit het restant legaat 
van mevrouw Groefsema. De bijdrage van Oud 
Hoorn is in het bijzonder bestemd voor educatieve 
doeleinden om daarmee de belangstelling te 
vergroten onder scholieren en bij bezoekers van de 

De Halve Maen in het 

Noordzeekanaal bij 

Nauwerna tijdens de 

Sail-in 
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Hij had het beter gevonden als het bestuur van Oud 
Hoorn eerst had geïnformeerd wat de bedoeling is 
van het schouwburgbestuur en ruimte voor dialoog 
had geboden. 
Activiteiten vereniging
De Kroniek van Hoorn 2014 is op de website 
geplaatst dankzij het werk van Koos van 
Bockxmeer.  Het Hoorns Biografisch Woordenboek 
is weer aangevuld met een aantal interessante 
levensbeschrijvingen van inwoners van onze stad. 
De bijeenkomst met de nieuwe leden trok iets minder 
mensen dan de vorige keer. De bouwkunstcursus 
verliep uiterst geanimeerd. Deze trok een kleine 
dertig enthousiaste belangstellenden. 
De voorbereidingen voor het jubileumboek dat 
Oud Hoorn in 2017 wil uitgeven, vorderen 
gestaag. Een klein gezelschap van betrokken 
auteurs en informanten buigt zich over de thema's 
die in het boek beschreven gaan worden. De 
vertegenwoordiger in de Commissie Monumenten 
en Welstand buigt zich samen met een ander 
commissielid over de implicaties voor Hoorn van 
de nieuwe Erfgoedwet, die onderdeel moet gaan 
uitmaken van de nieuwe Omgevingswet. En een 
klein groepje leden boog zich op verzoek van 
Bureau Erfgoed over het eerste concept van een 
Cultuurhistorische verkenning van Hoorn-Noord 
en Venenlaankwartier. 

4 – Jaarverslag 2014
Het Jaarverslag 2014 is te vinden op bladzijde 42 
tot en met 44 van het laatste Kwartaalblad. Er zijn 
geen opmerkingen of vragen.  
Het wordt met dank aan de secretaris vastgesteld. 

5 – Rekening 2014
De rekening 2014 en de begroting 2015 zijn te 
vinden aan de binnenzijde van de agenda, die met 
het Kwartaalblad is verspreid.   
De penningmeester mag best wel even in het 
zonnetje worden gezet omdat we het jaar in plaats 
van met een tekort met een overschot afsloten. 
En dat is een pluim waard. Jeroen van Miert 
vraagt naar de wijziging van het eigen vermogen. 
Het was €400.000,- en is nu €320.000.- Er is 
€80.000,- naar de post egalisatie winst en verlies 
gegaan. Er is €16.000,- aan Rabo certificaten 
besteed.Er is een kleine correctie op de balans van 
stichting Monumenten. Het moet zijn €420.336,-.
De rekening over 2014 wordt vastgesteld. Met 
inbegrip van het voorstel om het positieve resultaat 
van de rekening toe te voegen aan de post Egalisatie 
winst en verlies. 

6 – Verslag financiële commissie en 
decharge van het bestuur
Dick Louwman leest namens de financiële 
commissie de bevindingen voor. Deze commissie 
heeft de stukken van de Stichting Monumenten en 
de Vereniging nagezien en akkoord bevonden en 
stelt voor de penningmeester acquit te verlenen en 
het bestuur van de Stichting Monumenten en het 
bestuur van de Vereniging te dechargeren.
De vergadering stemt hiermee in. 

7 – Begroting 2015 van de Vereniging en van 
Stichting Monumenten
Er zijn geen vragen. 
De begrotingen 2015 worden vastgesteld als 
richtlijn voor het huidige jaar. Met dank aan de 
vergadering voor het vertrouwen dat hiermee aan 
het bestuur wordt gegeven.  

8 – Afscheid Hieke Stapel
Vanaf najaar 2007 heeft Hieke Stapel deel van het 
bestuur uitgemaakt. Zij was in het bijzonder belast 
met het contact met de gidsengroep, de organisatie 
van de jaarlijkse Monumentendag en zat een aantal 
jaren in de Straatnamencommissie. En ze verzorgde 
met trouwe nauwgezetheid de verslagen van de 
bestuursvergaderingen, een niet altijd gemakkelijke 
taak. Ook was Hieke het gezellige middelpunt 
tijdens het jaarlijks bestuursuitje, maar bovenal was 
ze het historisch kenniscentrum en geweten van 
het bestuur. Jammer dat zij het bestuur verlaat. De 
vereniging is haar veel dank verschuldigd voor haar 
inzet. Gelukkig blijft zij actief als gids en mogen we 
een beroep op haar kennis blijven doen.  
De voorzitter dankt haar voor al haar werk en 
inbreng en overhandigt een cadeau van glas. Hieke 
memoreert in haar dankwoord aan het begin van 
haar carrière bij Oud Hoorn: de bouwkunstcursus 
in 1984. Zij heeft het heel plezierig gevonden 
gedurende acht jaar in haar functie van bestuurslid 
een kijkje in de keuken te mogen nemen.
Het bestuur zal in de najaarsledenvergadering 
een voorstel doen voor de vervanging van Hieke, 
zoals op de agenda is gemeld, tegelijk met andere 
bestuurswijzigingen. 

9 – Benoeming lid financiële commissie
Dick Louwman treedt volgens rooster af. De 
voorzitter dankt Dick voor de altijd waardevolle 
inbreng in deze commissie. Het bestuur stelt voor 
in zijn plaats Piet de Munnik te benoemen. Dit 
voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 
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jubileumboek. Met Hotel Mariakapel, de Boterhal 
en het Westfries Museum gaan de gesprekken verder 
over het opzetten van een gezamenlijke expositie 
waarbij het Hoornse stadsbeeld het centrale thema 
zal zijn. Elke instelling kan daar op eigen wijze 
invulling aan geven, maar alle activiteiten zijn op 
elkaar betrokken. 

11 – Presentatie Stichting Stadsherstel
Jan van der Heijden en Frans Zwerver laten iets van 
het werk van Stichting Stadsherstel zien. Jan wijst 
erop dat in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. 
Momenteel richt de aandacht zich met name op de 
Michaëlskerk in Blokker en het pand Grote Oost 
47. Voor de kerk is nog geen toestemming voor 
het gebruik met een horecafunctie. Suggesties voor 
gebruik en huurders zijn van harte welkom. Dat 
geldt ook voor het Pakhuis.  

12 – Rondvraag  
Albert de Graaf vindt dat de VOC-pakhuizen aan 
Onder de Boompjes goed zichtbaar moeten blijven. 
Hij pleit voor bomen, die beperkt van omvang en 
hoogte blijven. 

13 – Pauze  

14 – Lezing Archeologie en geschiedenis van 
Dijk en Hop
Medio februari jl. belegde de provincie Noord-
Holland in samenwerking met Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een informatiebijeen-
komst voor de historische en archeologische vereni-
gingen met als werkgebied de Markermeerdijken. 
Ten opzichte van de aanpak van het traject 
Enkhuizen-Hoorn lijkt het Hoogheemraadschap te 
hebben geleerd van de toen felle kritiek. Er is nu 
ruimte voor informatie van publiek en belangheb-
benden en er wordt in de plannen meer ingespeeld 
op de specifieke mogelijkheden van de verschil-
lende dijkdelen. 
Stadsarcheoloog Michiel Bartels presenteert op 
zeer enthousiaste wijze de resultaten van het 
historisch en archeologisch onderzoek naar de 
Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. 
Hij vertelt over de geschiedenis van de dijk en het 
Hoornse Hop. 
De voorzitter dankt Michiel voor zijn boeiend ver-
haal en geeft een kleine attentie.

15 – Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid 
en de Oosterkerk voor de gastvrijheid. 

10 – Stand van zaken betreffende de viering 
van het 100-jarig bestaan
Het bestuur en de verschillende vrijwilligers 
hebben ook het afgelopen halfjaar niet stilgezeten. 
Langzaam kristalliseren zich de activiteiten in het 
kader van het eeuwfeest van onze vereniging uit. De 
voorzitter noemt een aantal activiteiten. 
Feestavond
November 2017. Er is een veelbelovende voorzet 
ontvangen met een zeer gevarieerd programma 
dat nu verder wordt uitgewerkt. De geschiedenis 
van Vereniging Oud Hoorn, van onze stad en de 
kwaliteiten die in onze stad aanwezig zijn, komen 
alle rijkelijk aan bod. Ook wordt het jubileumboek 
ten doop gehouden.
Gevelsteen en plaquette Kerkmeijer
Het idee van een bronzen beeld van Kerkmeijer in 
het Noorderplantsoen tegenover zijn woonhuis, 
is verlaten. Besloten is om in de zijgevel van 
ons verenigingsgebouw, de Pakhuisstraatkant, een 
gevelsteen te plaatsen waarin het honderdjarig 
bestaan van de vereniging en uiteraard haar 
belangrijkste oprichter en initiator worden 
gememoreerd. Boven de toegang tot de expositie- en 
vergaderruimte in het Pakhuis komt een plaquette. 
Het voornemen is die zaal de Kerkmeijerzaal te 
noemen. 
Dagexcursie leden en Inquisitievlag
Aan de dagexcursie wordt gewerkt evenals aan de 
vervaardiging van de vlag van de Inquisitie, het 
vlaggeschip van de Spaanse vloot tijdens de door 
de Spanjaarden verloren slag op de Zuiderzee, die 
een keerpunt in de Opstand werd. Die vlag, volgens 
overlevering door Jan Haring uit de mast gehaald, 
is bij de brand van de Grote Kerk verloren gegaan. 
Het lijkt het bestuur een mooie zaak om die vlag in 
de Oosterkerk te hangen. 
Symposium historische verenigingen
Het idee is om de zusterverenigingen een interessant 
programma te bieden, waarbij we tevens veel van 
onze trots, onze historische stad, kunnen laten zien. 
Het wordt verder uitgewerkt.
Samenwerking met musea
Het Museum van de Twintigste Eeuw heeft 
toegezegd om samen een expositie 'Hoorn in de 
Twintigste Eeuw' te organiseren. Dat sluit aan bij het 

Lezing Michiel Bartels, 

stadsarcheoloog
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Ben leek

De Lichtmastenfabriek Nederland aan de Karperkuil 
is hard toe aan uitbreiding van het bedrijf. In een 
tijd waarin bedrijfssluitingen aan de orde van de dag 
zijn, natuurlijk een bijzonder positief bericht. De 
economische malaise waarin ons land verkeert, gaat 
duidelijk voorbij aan de lichtmastenfabriek. De heer J. 
Landesbergen, bedrijfsleider van Nederland B.V. durft 
zelfs te stellen dat het het bedrijf nog nooit zo goed is 
gegaan als de laatste tijd. 'Vooral in het Midden-Oosten 
zetten we op het ogenblik enorme orders om', aldus de 
heer Landesbergen. De welgevulde orderportefeuille 
dwingt het bedrijf om aan uitbreiding te denken, 
waarvoor dan een nog onbebouwd stuk grond bij het 
bedrijf in aanmerking komt.

Zo begon 29 september 1977 een artikel in het 
Dagblad voor West-Friesland. De betreffende 
journalist wijst er vervolgens op dat de 
uitbreidingsplannen van de fabriek haaks staan 
op de voornemens om rond de Karperkuil een 
recreatiegebied te ontwikkelen als onderdeel van het 
Recreatieplan Schellinkhouterdijk. Of er sprake zal 
zijn van een uitkoopbeleid kunnen de ambtenaren 
op het stadhuis uiteraard niet zeggen, maar de 
heer Landesbergen wijst erop dat zijn bedrijf nooit 
vertrekken zal, gezien de gunstige ligging aan 
het IJsselmeer. Een goedgevulde orderportefeuille 
dwingt hem natuurlijk wel tot onderhandelingen 
met de gemeente Hoorn. Uitbreiding van de 
werkgelegenheid is daarbij een sterke troefkaart, 
maar het ontbreken van voldoende geschoold 
personeel had hem al eerder gedwongen arbeiders 
uit Engeland over te laten komen. 
Kortom, een mooi voorbeeld van de bekende 
discussie, zeker in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw, tussen de voorstanders van het behoud 
van werkgelegenheid door industriële productie 

binnen de stadsmuren in stand te houden en 
de voorstanders van meer leefruimte voor de 
inwoners door dergelijke bedrijven te verplaatsen, 
bijvoorbeeld naar grote industrieterreinen buiten de 
stad. Een van onze lezers heeft een poging gedaan 
iets meer van het verleden van genoemde fabriek 
te achterhalen. Als werknemer bij de afdeling 
Openbare Verlichting van het Gemeentelijk Energie 
bedrijf in Amsterdam had hij persoonlijk te maken 
met de lichtmastenfabriek. 

Aan de Karperkuil was een bedrijf gevestigd voor het 
maken van kisten en wat daarbij hoorde, alsmede 
een woonhuis. Dit complex is waarschijnlijk door 
de in Haarlem aan het Donkere Spaarne gevestigde 
Handelsmaatschappij Nederland opgekocht, vlak 
voor of vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want toen 
is er een fabriek opgestart voor de vervaardiging van 
lichtmasten, inclusief de nabehandeling (schilderen 
e.d.). Onder andere de lichtmasten voor de aan- en 
afvoerwegen van de eerste Coentunnel kwamen 
hier in 1965 vandaan. Op het Westfries Archief 
wordt nog een Hinderwetvergunning uit 1977 
bewaard (alle eerdere zijn indertijd geruimd); 
wegens opheffing van het bedrijf is de vergunning 
in 1993 ingetrokken. Ergens in die jaren werd 
er in Bergum (Fr.) een ultramoderne fabriek 
gebouwd voor lichtmasten en voor masten voor de 
verkeersregeling en de bovenleidingen voor trams 
en trolleybussen.

Wie kan ons helpen aan meer informatie?  Het zou 
mooi zijn als Oud Hoorn ook aan dit verleden van 
onze stad een artikel kan wijden. Ongetwijfeld zijn 
er onder onze lezers mensen die meer weten van die 
kistenmakerij en de latere lichtmastenfabriek en/of 
fotomateriaal in hun bezit hebben van bijzondere 
projecten, feesten of iets dergelijks. De redactie 
houdt zich aanbevolen voor uw reactie!

liCHtmastenFaBriek HOOrn Hard tOe aan uitBreiding



150

lezers sCHriJven

Korenmarkt

Marianne van 't Hoenderdaal-Hoff 

Op de achterpagina van het kwartaalblad 2015-
1 staan foto's van de Korenmarkt-hoek Oude 
Doelenkade. Ik houd me al geruime tijd bezig 
met het achterhalen van de geschiedenis van het 
beurtvaartbedrijf dat mijn voorvaderen Gerrit en 
zijn zoon Gerardus/Gerrit Hoff bezaten. Ze waren 
beurtschipper/koopman. Gerardus voer met zijn 
zeiltjalk de Koopmans Welvaren (KK 98 ton) met 
goederen van Hoorn naar Zaandam en Amsterdam. 
Het pand  Korenmarkt 2, nu een café genaamd  't 
Sneeker Veerhuys, werd rond 1875 gekocht door 
Lodewijk de Vries. In Hoorn, Huizen, Straten, Mensen 
staat dat het pand in 1882 eigendom was van T. van 
Kleef en zijn vrouw Joh. Cath. van Dale. Er staat 
geschreven: 'Verkoop van sterke drank in 't klein in 
de winkel en het daarachter gelegen binnenvertrek.' 
Curieus is dat toen Gerrit Hoff het pand Korenmarkt 
3 kocht, in 1879, het in de koopakte werd 
aangeduid als Het Sneeker Veerhuis, toen kadastraal 
genummerd als sectie A nummer 1827. Gerrit 
kocht het pand van Jacob Bloem, houtkooper te 
Hoorn. Het is mij niet bekend wanneer er een 
veerdienst Hoorn-Sneek was en wie de veerdienst 
onderhield. Volgens de gegevens uit Huizen, Straten, 
Mensen 'werd al voor 1 mei 1882 sterke drank 
in 't klein verkocht in het benedenlokaal aan de 
straat door Gerrit (Gerardus) Hoff.' De vergunning 
verviel in 1895. In die tijd waren er veel bewoners 
die een drankvergunning kregen van de gemeente 
Hoorn. Na het overlijden van Gerardus/Gerrit 
Hoff in 1902 heeft zijn weduwe Maria Veeken het 

Villa Alewijn

Beste medelezers van het blad Oud Hoorn 

In het najaar van 2015 wordt een begin gemaakt met het schrijven van de cultuurhistorische geschiedenis 
van Villa Alewijn aan het Grote Oost 26 en de daarbij behorende kapel.
De schrijvers zijn naarstig op zoek naar o.a. oude foto's van de voorgevel(s) zoals deze er in vervlogen tijden 
heeft uitgezien. Hoe ouder, hoe liever en mooier.
Mocht u in het bezit zijn van materiaal dan stellen wij het zeer op prijs dit in bruikleen te mogen ontvangen.

Adres: Familie Melcherts, Grote Oost 26, 1621bw Hoorn.

huis met bedrijf en het schip rond 1906 verkocht 
aan Jan Karel. Jan Karel heeft nog vele jaren met 
familieleden het beurtvaartbedrijf voortgezet. De 
heer T. Visser, nazaat van de familie Karel, vertelde 
me dat er tot in de jaren '30 van de vorige eeuw 
met de Koopmans Welvaren gevaren is. Daarna 
werd er een motor ingebouwd door de fa. Brons in 
Appingedam.
In het pand Korenmarkt 4 was rond de jaren 
1850 een pakhuis, eigendom van A. Tinholt, 
graanhandelaar uit Amsterdam. Rond 1859 werd 
het pakhuis verkocht aan Dirk Albertus Schotsman 
uit Hoorn.
De panden Korenmarkt 5 en 6, kadastraal bekend 
vanaf 1832 als sectie A nummer 1067 en sectie 
A nummer 1068, werden in resp. 1850 en 1849 
aangekocht door Gerrit Hoff, 1813-1871, vader 
van Gerardus/Gerrit Hoff. In 1870 werden de 
panden verkocht aan Klaas Hartshoorn de Jong 
uit Hoogkarspel, mogelijk kaashandelaar. Volgens 
gegevens uit het kadaster veranderden de panden 
in 1875 van bestemming. 
Hoewel het al meer dan honderd jaar geleden is 
dat mijn voorvaderen Gerrit en Gerardus/Gerrit 
Hoff en zijn buren aan de Korenmarkt woonden 
en werkten, zijn er misschien lezers die van familie 
of werknemers verhalen uit de jaren 1850-1930 
gehoord hebben? Ik zou graag met hen in contact 
komen om gegevens uit te wisselen. Bij voorbaat 
dank!

Marianne van 't Hoenderdaal-Hoff
e-mail: vant.hoenderdaal@planet.nl 
tel.: 072-5715101
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Mobilisatie 1939 - Krententuin

Bert-Jan Dierink

Door de toenemende oorlogsdreiging  besloot de 
regering op 24 augustus 1939 tot de voormobilisatie. 
Ongeveer 50.000 militairen met groot verlof 
werden opgeroepen. Vier dagen later, op maandag 
28 augustus 1939, volgde de algehele mobilisatie. 
Mijn opa Elbert-Jan Toren werd later in oktober 
1939 opgeroepen. Hij vertrok toen per trein naar 
Scheveningen voor de keuring voor het elitekorps 
Grenadiers en Jagers. Daar werd hij voor afgekeurd. 
Daarna werd hij ingelijfd bij het 2-19 Depot 
Bataljon. Na een kort verblijf in Scheveningen 
vertrok hij op 21 november 1939 met de trein 
naar Hoorn, waar hij werd ondergebracht in  de 
voormalige Rijkswerkinrichting Krententuin, waar 
hij o.a. werd opgeleid tot schutter voor de Lewis 
mitrailleur. Zijn compagniescommandant in die 
periode was de reserve kapitein Arjen Prakken. 
Tijdens zijn verblijf in de Krententuin heeft hij een 
tweetal overtredingen begaan. Eén daarvan was dat 
hij 'in tijd van oorlog' een handkar beladen met 
sneeuw vervoerde. Hierbij raakte hij de pomp op 
de binnenplaats van de Krententuin die hierdoor 
beschadigd raakte. Zijn straf hiervoor was drie 
dagen licht arrest. De andere was twee dagen licht 
arrest voor slecht exerceren.  
Op 27 maart 1940 vertrok hij uit Hoorn, om in 
Leersum te worden ingekwartierd. Hij voegde zich 
bij het 3-II-11 R.I. van kapitein Haffmans. In de 
nacht van 9 op 10 mei 1940 moest hij met zijn 
medesoldaten de sluizen bewaken bij Wijk bij 
Duurstede als ze horen dat Duitsland Nederland 
is binnen gevallen. Ze zijn daarna via omwegen 
richting Grebbeberg gegaan om stellingen in te 
nemen bij Achterberg. 

lezers sCHriJven

Opa, bovenste rij derde van rechts in de Krententuin Opa, voorste rij zittend, derde van links
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egBert Ottens

Binnenstadsvisie
Het college van Burgemeester en Wethouders 
heeft zijn ideeën voor de binnenstad in het 
collegeprogramma opgenomen. Voor het 
ontwikkelen van die integrale visie op de binnenstad 
organiseert de gemeente een aantal 'expertmeetings'. 
Organisaties en instellingen, waaronder Vereniging 
Oud Hoorn, zijn uitgenodigd mee te praten over 
de beste koers. Het bestuur van Oud Hoorn 
waardeert deze aanpak. Ter voorbereiding van 
de expertmeetings heeft een werkgroep van de 
vereniging nagedacht over die aspecten van de 
binnenstad die van belang zijn voor de toekomst. 
In een eigen brochure heeft de vereniging haar 
gedachten verwoord onder een tiental thema's. Aan 
de orde komen de monumenten en het erfgoed, 
verkeer en parkeren, het openbaar gebied, de 
ontwikkeling van het winkelareaal, de horeca, 

toerisme en het water, wonen en duurzaamheid. 
Centraal in de ideeën staat de binnenstad van Hoorn 
als unique sellingpoint waar we met respect mee om 
moeten gaan. De binnenstad is het kloppend hart 
van de stad. Daaraan ontleent Hoorn zijn eigen 
karakter als haven-, historische- en koopstad. 
De beleving van de binnenstad verandert onder 
meer door veranderend koop- en recreatief gedrag. 
Functies staan onder druk. Hoe houdt Hoorn de 
binnenstad levendig én leefbaar zonder dat het 

karakter wordt aangetast? Ook de aanpak van de 
Westerdijk en de komst van een stadsstrand aan 
de rand van de binnenstad zijn van betekenis. 
De brochure is te vinden op de website van de 
vereniging en te koop in het pand van Oud Hoorn, 
Onder de Boompjes 22. 

Beeldkwaliteitsplan Westerdijk en stadsstrand
Voor die Westerdijk en het stadsstrand heeft het 
college onlangs een voorlopig ontwerp voor een 
beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hoorn bezit, 
zoals het college schrijft 'de mooiste baai van 
Nederland' en de stad krijgt een nieuwe stadsrand 
en een stadsstrand. Het voorlopig ontwerp dat de 
komende tijd  als basis voor het verdere (ontwerp)
proces dient, alsook voor de noodzakelijke 
dijkversterking, is een inspirerend document met 
tal van goede ideeën. Met deze voorzet wil het 
college de ruimtelijke kwaliteit waarborgen en waar 
mogelijk versterken. 

Mariaschool en Eikstraat
Oud Hoorn heeft het college gevraagd om 
de Mariaschool in de Eikstraat de status van 
gemeentelijk monument te verlenen. De school is 
ontworpen door de Hoornse architect Sjoerd Wopke 
Langius (1898-1957), in opdracht van parochie en 
gemeente. Langius bouwde ook het missiehuis Mill 
Hill aan de Provinciale Weg. De architectuur van 
de school kenmerkt zich als echte jaren twintig-
dertig bouw, in de meer zakelijke variant van 
de Amsterdamse School die na 1925 intrad. Het 

ronde metselwerk bij de entree is in de stijl van 
de Amsterdamse School. De grotere raampartijen 
zijn kenmerkend voor schoolgebouwen uit die 
tijd. Ook in het gebouw zijn nog diverse originele 
kenmerken terug te vinden. Daarmee is het een van 
de weinige voorbeelden van de op de Amsterdamse 
School geïnspireerde architectuur die Hoorn bezit. 
De aanbouw is van de jaren vijftig. 
Het bestuur heeft het college ook in overweging 
gegeven de omgeving van de school en de 
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aangrenzende straten een beschermde status te 
geven. Het is een van de eerste uitbreidingen 
buiten de oude stadswallen. Het gebied heeft een 
bijzonder karakter dat bewaard en beschermd dient 
te worden.

Zonnepanelen op monumenten
In de Welstandsnota die in aantocht is, wordt de 
plaatsing van zonnepanelen toegestaan mits die 
niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en er 
geen alternatief is op niet-monumentale delen van 
het monument. Bovendien moet de oorspronkelijke 
dakbedekking intact blijven. Het Bureau Erfgoed 
heeft, mede op grond van het advies van de 
Commissie Monumenten en Welstand, met deze 
uitspraak in beginsel gelijk gekregen. De op het 
gemeentelijke monument aan de Hulk geplaatste 
panelen zouden daar dus niet horen. De gemeente 
heeft echter besloten voorlopig niet te handhaven. 
Wordt daarmee niet reeds een precedent geschapen. 
Het is te betreuren dat de vaststelling van de nota 
zoveel tijd heeft gekost. 

Kaap Hoorn in Frankrijk
Wethouder Tap, Stichting Kaap Hoornvoorzitter 
Kees van Louvezijn en Matthijs van der Horst van 
de gemeente, waren aanwezig bij de stopover van 
de Volvo Ocean Race in Lorient in Frankrijk, waar 
ze het Brunelteam ontmoetten. Daarbij werd onder 
meer de Kaap Hoornspecial van ons Kwartaalblad 
aan schipper Bouwe Bekking en zijn teamleden 
uitgereikt. 

Nog meer Schouten en Lemaire
De Nederlandse ambassadeur in Nieuw Zeeland, 
Rob Zaagman, bracht onlangs een bezoek aan 
Hoorn. Zaagman behartigt ook de Nederlandse 
belangen op een eilandengroep in de Stille Oceaan, 
waaronder Tonga. Le Maire en Schouten waren 
de eerste Europeanen die in 1616 een bezoek aan 
Tonga brachten. Daar wil de ambassade aandacht 

aan besteden. Samen met Stichting Kaap Hoorn 
400 en het Westfries Museum werd op basis van 
de special van Oud Hoorn daarover van gedachten 
gewisseld. Zaagmans ambtgenoot voor Australië 
is verantwoordelijk voor de eilandengroep waar 
Futuna en Alofi toe behoren. Uit de annalen weten 
we dat een aantal opvarenden van de Eendracht 
op Futuna achterbleef. Zaagman zal bij zijn collega 
navraag doen naar de mogelijkheden van nader 
archeologisch en antropologisch onderzoek op 
Futuna. 

Ontwikkeling ledental
Het aantal leden groeit weer na jaren van teruggang 
en stabilisatie, zodat we weer ruim boven de 1800 
zitten. Het streven is om bij het eeuwfeest in 2017 
tenminste 2017 leden te hebben. Onder de nieuwe 
leden, die we uiteraard vanaf deze plaats van 
harte welkom heten, tal van mensen die zich via 
de presentexemplaren van het Kwartaalblad in de 
wachtkamers in ziekenhuis, bij artsen en elders, 
aanmeldden. En ook na de zomerwandelingen 
werden mensen lid. We hopen van harte dat 
hun actielidmaatschap volgend jaar mag worden 
omgezet in een gewoon lidmaatschap. Vereniging 
Oud Hoorn is al bijna een eeuw in touw voor het 
behoud van het erfgoed in en de historie van onze 
stad. En dat is nog altijd nodig. 

Wandelingen
Het wandelseizoen van de zomeravondwandelingen 
zit er weer op. Meer dan duizend mensen namen 
aan de verschillende wandelingen deel. De meeste 
belangstelling trokken de Kaap-Hoornwandelingen 
die speciaal waren georganiseerd voor dit 
herdenkingsjaar. Een daarvan haalde zelfs meer 
dan 350 belangstellenden. Aan de Gedempte 
Grachtenwandeling namen 245 belangstellenden 
deel. De gratis wandelingen onder leiding van 
onze eigen Oud Hoorn-gidsen worden door veel 
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bezoekers tot uit de wijde omtrek bezocht. Een 
mooi stuk pr voor de stad en Oud Hoorn. 

Hoorns Biografisch Woordenboek
Het aantal lemma's in het Hoorns Biografisch 
Woordenboek op onze site groeit gestaag. Het is een 
bijzonder waardevolle aanvulling van de activiteiten 
van Oud Hoorn. Er staan nu 35 biografieën op 
de site. Nieuw zijn: J.B. Post, schipper Willem 
Schouten, admiraal Pieter Florisz en Oud 
Hoornbestuurder en Westfries Museumconservator 
Henk Saaltink. Drie biografieën zijn, enigszins 
aangepast, met toestemming overgenomen van het 
Westfries Biografisch Woordenboek, te weten de 
verzetsvrouwen Aaf Dell, Dieuw van Vliet en Gré 
Visser, Hoorns eerste vrouwelijke ereburger.

Geschiedenis Hoorn in de 20e eeuw
Voor het jubileumboek van de Vereniging Oud 
Hoorn, dat in 2017 verschijnt en de Hoornse 
geschiedenis van 1900-2000 beschrijft, zijn 
verschillende auteurs op zoek naar boeken, foto's 
en ander interessant materiaal dat daarvoor gebruikt 
kan worden. Met name voor de hoofdstukken 
Onderwijs, Sport en Kunst en Cultuur houden we 
ons aanbevolen voor informatie. Contact svp via: 
info@oudhoorn.nl

Digitale boeken
Aan de website van Oud Hoorn is onlangs een 
nieuwe rubriek toegevoegd. Daarop is de digitale 
versie te vinden van boeken die zijn uitverkocht. Er 
zijn vijf boeken opgenomen. Daaronder 'Stegen en 
gloppen', 'Hoornse gevelstenen en huistekens' en 
'Hoorn, huizen, straten, mensen'. 
Zie: www.oudhoorn.nl/archivering/boeken.   

Digitale nieuwsbrief
Het bestuur bereidt een digitale nieuwsbrief voor, 
voor leden en belangstellenden. Op deze manier 
hopen we onze leden en anderen sneller te kunnen 
informeren en nog meer aan de vereniging te bin-
den. Onderwerpen kunnen zijn: nieuwe informatie 
op de website, actuele ontwikkelingen, nieuwe 
activiteiten, zoals lezingen, wandelingen, vergade-
ringen etc. Soms kan ook de mening van de leden 
worden gevraagd. 

Openingstijden Studiezaal Westfries Archief
Vanaf oktober is de studiezaal van het Westfries 
Archief alleen nog op dinsdag en vrijdag geopend. 
Met ingang van oktober start een nieuwe vorm 
van dienstverlening: bezoek op afspraak. Dit kan 
op maandag, woensdag of donderdag. Bezoek op 
afspraak is bedoeld voor onderzoekers die uitsluitend 
originele bescheiden willen raadplegen. Zij kunnen 
vooraf alle stukken voor een bepaalde dag aanvragen, 
maar verder is de dienstverlening op deze dagen 
beperkt. Het zelfbedieningsgedeelte van de studiezaal 
is dan gesloten. Zie hiervoor: www.westfriesarchief.nl 

De Kaap 

Hoornwandeling van 

Oud Hoorn

Lezingen najaar 2015

In samenwerking met de Stichting Nederlandse 
Kaap Hoorn-vaarders en in het kader van 400 
Jaar Kaap Hoorn, worden dit najaar twee lezingen 
georganiseerd.
Op 8 oktober vindt de eerste lezing plaats. Deze 
wordt verzorgd door  Dirk J. Tang. Dirk Tang 
is historicus en bestuurder/redacteur bij de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Wat 
konden de opvarenden verwachten op hun reis naar 
de onbekende bestemming? Uit sommige publicaties 
blijkt dat zij zouden worden geconfronteerd 
met reuzen, monsters en menseneters. Door het 
omzeilen van het Octrooi van de VOC werd ook 
gehoopt op onmetelijke rijkdom.
19 november is het thema: Het reisjournaal in de 
zeventiende eeuw. Sspeciale aandacht is er voor de 
twee edities van de reis van Le Maire en Schouten. 

Dankzij het scheepsjournaal had men een goed 
inzicht in de gebeurtenissen op de route. Diederick 
Wildeman, conservator zeevaartkunde van het 
Scheepvaartmuseum, zal aan de hand van deze 
twee reisjournalen vertellenover het verloop van 
de reis. Ook horen wij waarom het reisjournaal 
van Schouten werd erkend in plaats van dat van de 
hoogste leidinggevende Jacob Le Maire.

De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek, 
Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De 
toegang bedraagt €4,-. Leden van de Vereniging 
Oud Hoorn en begunstigers van de Stichting Kaap 
Hoorn-vaarders hebben €1,50 reductie.
Kaarten kunnen tijdens de openingsuren worden 
afgehaald in ons verenigingsgebouw. Telefonisch 
reserveren kan ook: 0229-273570. Voor meer 
informatie zie onze website: www.oudhoorn.nl
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Grote Noord 102/Duinsteeg/
Nieuwe Noord
Gemeentelijk monument; 
Beschermd stadsgezicht
De renovatie van Grote Noord 102, 

een gemeentelijk monument, maakt 

deel uit van een groter bouwplan. Op 

de zolder werden de ooit verwijderde 

luiken aangetroffen. Deze zullen wor-

den teruggebracht. De Commissie 

Monumenten en Welstand is tevreden 

over bovengenoemd bouwplan. In de 

Duinsteeg en aan het Nieuwe Noord 

komt een gecombineerd woonwin-

kelpand. Het ontwerp met een eigen-

tijdse tuitgevel is geïnspireerd op de 

'Amsterdamse school'. Het tussenper-

ceel in de Duinsteeg wordt na sloop 

opnieuw opgetrokken. 

 

Italiaanse Zeedijk 43/45 en 47, 
49, 51. Beschermd stadsgezicht
De gemeente constateerde na de ver-

bouwing tal van illegale afwijkingen 

ten opzichte van de vergunning. Voor 

plannen in 'beschermd stadsgezicht' 

gelden criteria. Het verantwoordelijke 

collegelid bepaalde dat het plan als-

nog moet worden aangepast aan de 

vergunning. Omdat de illegaal aan-

gebrachte loggia in het dakvlak vanaf 

de openbare weg beperkt zichtbaar 

is, achtte de Commissie Monumenten 

en Welstand deze onder voorwaarden 

acceptabel. 

Via Facebook maakte Jacques Wester 

ons attent op de naastliggende 

schrijnende situatie aan de Italiaanse 

Zeedijk. Wester vraagt zich af of we 

terugkeren naar de jaren '50 en '60 

toen pandjes op de Italiaanse Zeedijk 

lukraak werden gesloopt of tijdelijk 

moesten worden gestut. Het pand 

47/49 is kortgeledengestut. Het voor-

malige pakhuis nr. 51 is enkele jaren 

geleden met de grond gelijk gemaakt. 

Het hekwerk in het 'gat van Dekker' 

overleefde de laatste stormen niet. 

Oostereiland
Voor een langlopend conflict over het 

Led-scherm op de kop van het eiland, 

tussen gemeente en aan- en omwonen-

den, is eindelijk een oplossing geko-

men. Het scherm wordt verplaatst naar 

de middenberm van de Provinciale 

Weg.

Schuijteskade 
Gemeentelijk monument
De Commissie Welstand en 

Monumenten betreurt het dat de 

gemeente haar eerdere negatieve advies 

niet heeft overgenomen inzake het 

voornemen van een tweede grote, 

vaste steiger voor cruiseschepen op 

het Oostereiland. Ook de na overleg 

met Bureau Erfgoed van de gemeente 

tot dertig meter teruggebrachte steiger 

en de door de gemeente voorgelegde 

alternatieven vonden geen genade in 

de ogen van de commissie. De com-

missie vroeg zich af hoe de aanvraag 

zich verhoudt tot de beleidsnotitie over 

de aanmeerplaatsen voor cruisesche-

pen die nog in voorbereiding is. Ook 

voor de Halve Maen moet nog een 

definitieve ligplaats worden gevonden. 

'Houd het daarom vooralsnog bij een 

tijdelijk ponton', luidde het advies 

indertijd. De commissie gaf tevens aan 

dat het karakter van de basalten oever 

anders is dan van een kadeoever en 

dat daar rekening mee moet worden 

gehouden. De voorgestelde steiger is 

qua uitvoering gelijk aan de steiger die 

nu voor de bebouwing ligt. Dat wordt 

niet passend geacht. Bovendien is een 

extra brede loopbrug nodig.

Veermanskade 2
Rijksmonument
De Commissie Monumenten en 

Welstand besprak het renovatieplan 

van dit rijksmonument, dat midden 

jaren zestig, na een brand, in neore-

naissancestijl werd hersteld naar een 

ontwerp van Kerkmeijer. Het pand 

maakt deel uit van de historiserende 

gevelwand achter de Hoofdtoren. In 

het pand worden op de bovenverdie-

pingen twee woningen gerealiseerd. 

De benedenverdiepingen blijven in 

gebruik als kantoorruimte. De aan-

vrager wilde twee balkons aan de 

achterzijde toevoegen. Met één balkon 

op de tweede verdieping stemde de 

commissie in. Een balkon op de derde 

verdieping wees de commissie af. Een 

'Frans' balkon kan. 

Westerdijk 137-149
Bouwplan in Beschermd 
stadsgezicht
De meningen in de Commissie 

Monumenten en Welstand waren 

verdeeld over het voorgenomen 

bouwplan, dat tussen de eind vorige 

eeuw gerealiseerde nieuwbouw en de 

Gelderse Steeg moet komen. Van 'wel-

standszijde' was men in grote lijnen 

positief. De momumentenvertegen-

woordigers hadden grote bezwaren. 

Het plan is een aantasting van de his-

torische stedenbouwkundige structuur 

ter plaatse en vertoont weinig respect 

voor de aansluiting op de kleinschalige 

bebouwing van de Gelderse Steeg. 

Al eerder wees de commissie daarop. 

Het appartementencomplex, met een 

geparcelleerd gevelbeeld, loopt van 

drie lagen met kap op naar  vijf lagen 

met kap en vervolgens aansluiting bij 

de bestaande gevelwand. Er zijn drie 

trapgevels. Het 'dubbele' pand in het 

midden krijgt een afgeplat schilddak. 

De woningen worden aan de achter-

zijde middels galerijen ontsloten. De 

welstandsleden achtten de bezwaren 

van de monumentenleden opportuun. 

Daarom werd gevraagd te bezien of het 

bouwplan ter hoogte van de steeg met 

tenminste één verdieping verlaagd kan 

worden en de hoofdontsluiting met 

lifthuis verplaatst. 
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Op 28 februari 1949 raasde 
een storm met orkaankracht 
over Hoorn en omgeving. Door 
dit natuurgeweld werd bijna al 
het water de haven uitgedreven 
waardoor de afgemeerde schepen 
vrijwel droog kwamen te liggen. 
Zo ook de schepen van de leden 
van de watersportvereniging 
aan de Karperkuil. 
Watersportvereeniging Hoorn 
werd op 10 juni 1932 opgericht 

tijdens een vergadering in 
lunchroom De Sierkan aan 
de Veemarkt. In die jaren 
ging het nog niet om dure en 
meterslange jachten maar 
vervulde de kano een hoofdrol 
in het verenigingsgebeuren. Voor 
een contributie van f10.- per 
jaar was men lid en voor liggeld 
van de kano werd 15 cent per 
week gevraagd. Het was in die 
tijd armoe troef en met paalhout 

en plankenresten uit de sloop 
werd een primitieve steiger met 
botenhuis in elkaar geknutseld. 
Het resultaat was door het 
droogvallen goed te zien. In 
1962 verliet W.S.V. Hoorn de 
knusse locatie in de schaduw 
van de Bossuhuizen en verhuisde 
naar de Vluchthaven. Anno 
2015 wordt het beeld van de 
Slapershaven gevormd door een 
aaneengesloten rij woonboten.
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