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Oud Hoorn 100 JAAR

Het is u niet ontgaan dat we dit jaar honderd jaar bestaan. We 
groeien nog steeds als vereniging en als we met elkaar ons best 
doen bereiken we de 2017 leden ook nog aan het einde van 
dit jaar.
Nieuwjaarsreceptie
Op onze nieuwjaarsreceptie is de expositiezaal vernoemd naar 
de oprichter van de vereniging Johan Christiaan Kerkmeijer, 
een gezandstraald raam met zijn beeltenis is daarbij onthuld, 
een ontwerp van de Hoornse kunstenaar J.C. Heydenrijk.
Oprichtingsvergadering
Op 6 juni is de oprichtingsvergadering herdacht. In de gevel 
van het Oost-Indisch Pakhuis is een gevelsteen onthuld met 
de beeltenis van J.C. Kerkmeijer. Dit samen met de datum van 
oprichting van onze vereniging.
Symposium
Op 17 juni vindt in de Oosterkerk een symposium plaats met 
zusterverenigingen uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. 
Een aantal verenigingen zal er hun succesverhaal vertellen. We 
gaan van elkaar leren. De bezoekers van het symposium zul-
len onder leiding van onze gidsen de binnenstad beter leren 
kennen.
De ledenexcursie
Op 24 juni is de ledenexcursie naar de Zaan. Het maximaal 
aantal deelnemers hebben we bereikt. Het wordt een leuk en 
afwisselend programma waarbij u de verborgen kwaliteiten 
van de Zaanstreek onder leiding van Zaanse gidsen beter leert 
kennen.
Educatieprogramma
Wat voor de leden minder zichtbaar is, zijn de verschillende 
educatieprogramma's rond ons 100 jarig jubileum. U zult er 
via de nieuwsbladen en de lokale radio en tv wel kennis van 
nemen. De jeugd heeft de toekomst en het is goed hen ook 
kennis te laten maken met de waarde van ons erfgoed. 
Jubileumwandeling
Er komt een aparte jubileumwandeling in september. Volg 
daarvoor onze website, nieuwsbrief en of Facebook om op de 
hoogte te blijven.
Het feest
Het klapstuk is op 19 november, ons feest. Hier wordt 
ook het eerste exemplaar van het boek over de twintigste 
eeuw uitgereikt. Het feest bestaat uit een voorstelling in de 
Parkschouwburg. Centraal in de voorstelling staan Johan 
Christiaan Kerkmeijer, de stichter van onze vereniging, en 
zijn geliefde, de stad Hoorn. Deze laatste uitgebeeld als jonge, 

begeerlijke maar ook naïeve vrouw. Kerkmeijer is haar ultieme 
aanbidder. Hij onderzoekt hoe zij zich heeft ontwikkeld. Zijn 
zoektocht brengt hem langs vele verhalen. Verhalen die tot 
leven komen door tekst, muziek, dans en vele beelden. Het 
wordt letterlijk een voorstelling over de stad Hoorn door de 
stad Hoorn. Komt allen het wordt niet alleen een mooie voor-
stelling maar ook een feest voor en na de voorstelling. Schrijf 
dit matinee vast in uw agenda, reserveer de kaarten alvast bij 
het uitkomen van de nieuwe brochure van de schouwburg 
voor het komend seizoen. 
Ik wens u allen een prachtig jubeljaar toe en geniet nog meer 
van onze prachtige stad. Wij houden van Hoorn.

Jaap van der Hout

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

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

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229-280022

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. 0229-273570

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. 0229-282500

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. 0229-214001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur

zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur.

V o o r w o o r d
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Bij de vOOrplaat 

Een gevarieerd nummer leggen we u opnieuw voor. Het geeft 
blijk van de onnoemelijke hoeveelheid verhalen die Hoorn te 
vertellen heeft. Dat het Verhaal van Hoorn nooit is uitverteld 
bewijst het feit dat het college van burgemeester en wethouders 
onlangs de rijtuigenloods van de museumstoomtram en 
de tuindersschoorsteen in Blokker aan de gemeentelijke 
monumentenlijst heeft toegevoegd. Hoorn komt daarmee op 
meer dan 800 gemeentelijke en rijksmonumenten! 
In dit tweede nummer van ons jubileumjaar nemen we u in de 
tijd gezien mee van de middeleeuwen tot in de huidige tijd. Het 
gaat om het memoriepaneel van het Ceciliaconvent dat sinds kort 
aan Hoorn wordt toegeschreven. Grote Pier was vijfhonderd jaar 

geleden de oorzaak van een ware vluchtelingenstroom in West-Friesland. Veel West-Friezen 
zochten onderdak in Hoorn. De tweede kwart eeuw van Oud Hoorn wordt belicht. En de 
grote rol die de naast ons verenigingsgebouw aan de Onder de Boompjes geboren Wim Kaiser 
speelde in wat de 'Greet Hofmans affaire' is gaan heten. Een bijzonder interview is dat met de 
heer Roselaar. Hij heeft de eeuw van onze vereniging meegemaakt, waarvan zeventig jaar als 
lid! De oudste Hoornse voetbalvereniging Sport, dateert nog uit de negentiende eeuw. 
De voorplaat is ditmaal een detail uit het memoriepaneel. De heilige Cecilia, met orgel, 
zwaard en valk, is de heilige naar wie het St. Ceciliaklooster is genoemd. Twee andere 
heiligen, Johannes de Doper en Cyriacus – zie voor het volledige paneel blz. 59 – waren de 
patroonheiligen van Hoorn.
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Materiaalschaarste werd het belangrijkste probleem 
gedurende deze jaren. 
In 1942 verscheen het boekje 'De historische 
schoonheid van Hoorn' van Kerkmeijer in de 
Heemschutreeks. Een jaar later is een wervingsfolder 
gedrukt met tekeningen van Kerkmeijer. 
In de eerste kwarteeuw kon het grootste project, 
de restauratie van de Noorderkerk, tot een goed 
einde worden gebracht. Twee projecten uit de jaren 
veertig liepen echter op een mislukking uit.
Daar was eerst de restauratie van de pakhuizen aan 
de Nieuwendam 19 en 20, waarover al sinds 1937 
werd gesproken. Er kwamen toezeggingen van 
het Rijk en de gemeente voor subsidies. Men kon 
materialen en grondstoffen aankopen. Maar in 1942 
moest vanwege de bouwvalligheid met de sloop 
van beide panden worden begonnen en daarna 
kon geen toestemming voor de wederopbouw 
meer worden verkregen. Van de sloop afkomstige 
onderdelen werden opgeslagen. Vijfenzeventig jaar 
later gaapt er nog steeds een groot gat aan de 
Nieuwendam. 
De andere kwestie was een poging van Oud 
Hoorn de oude loodsen van de houtzagerij Van 
Doornik en Zuidweg aan het Kleine Oost te 
behouden. 'Deze loodsen vormden tezamen met de 
omliggende gebouwen en het aanwezige geboomte 
zoo'n aardig geheel, dat verdwijning of nieuwbouw 
het geheele karakter wijzigen'. De gemeente kon 
om financiële redenen en door de moeilijkheden 
in de houtvoorziening geen medewerking verlenen.  
In 1944 moest het bestuur pogingen ondernemen 
de Mariatoren uit handen van de Duitse weermacht 
te houden. Een in het Duits gestelde verklaring van 
dr. Jan Kalf, inspecteur kunstbescherming, en een 
plakkaat op de deur met het verzoek de toren zu 
schonen had het gewenste resultaat. 

In 1947 trad de directeur van de Ambachtsschool, 
Pieter Nooteboom, toe tot het bestuur. Hij was al 
vanaf de oprichting actief bij Oud Hoorn en had 
op verschillende terreinen nauw samengewerkt 
met Kerkmeijer. Zijn grote verdienste was het 
fotograferen van restauraties en nieuwbouw in 
Hoorn gedurende decennia. De rijke collectie foto's 
is nu bij het Westfries Archief.
Johan Kerkmeijer overleed drie maanden na zijn 
tachtigste verjaardag op 9 maart 1956 in het 
ziekenhuis De Villa aan de Draafsingel. Klaas Zijp 
werd zijn opvolger. Hij had in de jaren 1931-1935 
Kerkmeijer al eens als voorzitter vervangen. 
Met de dood van Kerkmeijer was de ziel uit de 
vereniging verdwenen. Maar ook het vertrek van 

Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed                  

leO HOOgeveen

De periode 1942-1967
In augustus 1939 werden in verband met de 
mobilisatie twee van de zeven bestuursleden van 
Oud Hoorn onder de wapenen geroepen: Herman 
Krijgsman (25) en Adriaan van Assendelft de 
Coningh (49). Beiden waren werkzaam bij de 
Kamer van Koophandel. Ze keerden medio 1940 
behouden terug en konden hun activiteiten in het 
bestuur hervatten.  

Kort voor de Duitse inval, per 1 mei 1940, 
trad penningmeester Hendrik Jan Sindram (62) 
plotseling af als bestuurslid. Wegens drukke 
werkzaamheden, liet hij in zijn brief van 30 april 
weten, maar wat de werkelijke reden van zijn 
vertrek is geweest, blijft onduidelijk. Ook het 
toenmalige bestuur, dat zich overvallen voelde 
door de ultrakorte opzegtermijn, kon er niet achter 
komen. Sindram was directeur van de Hoornsche 
Credietbank voor den Middenstand en had NSB-
sympathieën. 

Gedurende de oorlogsjaren bleef Oud Hoorn 
onverminderd actief. Pas het laatste jaar, van het 
najaar 1944 tot de zomer van 1945, moesten de 
meeste activiteiten worden gestaakt. 

Oud HOOrn 1917-2017,          de tweede kwarteeuw

De pakhuizen aan de 

Nieuwendam. 

Nr.19 'De Zeevaart' en 

nr. 20 'De Dolphijn'. 

Gesloopt in 1942
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de tweede secretaris Cor Stins naar Vlissingen 
in 1960 betekende in meerdere opzichten een 
aderlating voor de vereniging. Met name de 
omvangrijke administratie van de restauraties 
die door bemiddeling van Oud Hoorn werden 
uitgevoerd verrichtte hij 'deskundig, voortvarend 
en met veel enthousiasme'. Hij was ook actief 
geweest in de Vereniging Het Carillon en schreef in 
1946 het boekje 'Geschiedenis van Hoorns klokken 
en beiaarden', waarin hij de treurige lotgevallen in 
de voorbije bezettingsjaren beschreef. 
Het vertrek van Stins was ook te merken aan de 
verslaglegging en de activiteiten. Na 1964 zijn geen 
jaarverslagen meer gemaakt. In de jaren zestig is 
niet meer elk jaar een ledenvergadering gehouden.
In 1964 werd erkend 'dat over het bestuur in de 
afgelopen jaren een zekere lauwheid is gekomen, 
die uiteraard niet bevorderlijk is geweest om tot 
activiteiten te komen'. 
Wel is een propagandafolder uitgegeven die volgens 
het bestuur een uitbreiding van het aantal leden tot 
gevolg heeft gehad. Maar er zijn geen cijfers bekend 
uit deze jaren. De vereniging telde in 1961 170 
leden, in 1973 185. 

Juist in deze periode maakte de stad een ongekende 
ontwikkeling door. In de jaren vijftig en zestig 

is Hoorn-Noord volgebouwd en in 1965 startte 
de bouw van de Grote Waal. Er kwamen twee 
industrieterreinen: de Van Aalstweg in 1954 en 
Hoorn 80 in 1965. Het inwonertal groeide van 
13.000 in 1946 tot 18.000 in 1970. 
In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening van 
1966 werd Hoorn aangewezen als groeikern om de 
overloop van de noordvleugel van de Randstad op 
te vangen. 
De sterk verwaarloosde binnenstad kreeg in 
deze periode niettemin volop aandacht van het 
gemeentebestuur. In de periode tussen 1950 en 
1970 zijn ongeveer 400 woningen onbewoonbaar 
verklaard. Door krotopruiming waren overal grote 
gaten in de gevelwanden ontstaan, met name in 
het Havenkwartier. Voor de bestudering van het 

probleem van de sanering van de oude stadswijken, 
advisering over maatregelen en voorbereiding van 
de plannen tot uitvoering daarvan is eind 1957 
een Saneringscommissie ingesteld. De commissie 
stond onder voorzitterschap van wethouder 
Kleipoel, later van burgemeester Canneman. Ook 
wethouder Wiese maakte er deel van uit. Twee 
leden waren deskundigen op het terrein van het 
oud-stedeschoon: Pieter Nooteboom, bestuurslid 
van Oud Hoorn en A. Erftemeijer. De commissie 
bracht twintig deelnota's uit. 
In opdracht van burgemeester en wethouders bracht 

Oud HOOrn 1917-2017,          de tweede kwarteeuw

In 1942 verscheen het 

boekje 'De historische 

schoonheid van Hoorn' 

van de hand van 

J. C. Kerkmeijer. 

Het boekje werd een 

groot succes in 1982 

kon zelfs een geheel 

herziene herdruk 

worden uitgebracht met 

aanvullingen door 

Hans de Ruyter de Wildt

Kerkenraad hervormde 

gemeente Eikstraat, 

zittend rechts Pieter 

Nooteboom.

Nooteboom heeft 

honderden foto's 

voor Oud Hoorn 

gemaakt. Er zijn slechts 

weinig opnames 

met Nooteboom als 

persoon

Mevrouw Canneman, 

oud-burgemeester 

Canneman en oud-

wethouder Wiese bij 

de opening van het 

nieuwe stadhuis in 

1977
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Oud Hoorn in samenwerking met de conservator 
van het Westfries Museum en gemeentearchivaris T. 
Mulder op 27 juni 1962 een rapport uit over 'hetgeen 
in het raam van de sanering van de binnenstad 
van Hoorn uit historisch oogpunt en tot behoud 
van het eigen karakter van de stad als belangrijk 
dient te worden gekenmerkt'.  De vraag was een 
inzicht te geven welke delen beslist gehandhaafd 
diende te blijven tot behoud van het historische 
aspect en het eigen karakter van de binnenstad, 
welke van minder belang waren en welke voor 
verbetering vatbaar waren. De bestuursleden 
hebben samen met Mulder zes rondwandelingen 
door de stad gemaakt, waarbij gelet werd op het 
belang van de historische bouwwerken voor het 

totale stadsbeeld en op typische stadsgezichten, 
doorkijkjes en onderdelen die als structureel 
gevoelig konden worden gekenmerkt. Vier 
stadsgedeelten werden aangegeven die door 
een bepaalde samenhang van de nog aanwezige 
monumenten en andere omstandigheden als 
karakteristiek voor de binnenstad konden gelden: 
het havenfront, de Roode Steen en omgeving, 
het Nieuwland, Munnickenveld, Sint Pietershof, 

Johan Christiaan 

Kerkmeijer spreekt bij 

de onthulling van het 

Messchaert-monument 

in 1930

Ramen, Achterstraat, Wisselstraat en Onder de 
Boompjes, en de singels en plantsoenen op de 
vroegere verdedigingswallen met de Oosterpoort 
en de Mariatoren. 
De gemeenteraad stelde op 13 december 1966 het 
Structuurplan Binnenstad of Komplan vast. Dat 
voorzag in grote doorbraken in de binnenstad, 
onder meer vlak langs de Oosterkerk, en het 
Havenkwartier. De Grote Kerk, die in 1968 voor 
de hervormde eredienst werd gesloten, was 
weggesaneerd in dit plan. Het enige bezwaarschrift 
was van de bonbonfabriek aan de Italiaanse Zeedijk. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leverden 
achteraf felle kritiek op de aantastingen van het 
historische stadsbeeld in dit plan.
In de bestuursvergaderingen van Oud Hoorn is 
slechts aan enkele details van dit plan aandacht 
besteed: de vervanging van de hardstenen stoepen 
op het Grote Oost door trottoirs en de reconstructie 
van de Roode Steen. Het bestuur verzocht aan 
het gemeentebestuur Oud Hoorn voortaan om 
advies te vragen bij reconstructieplannen die het 
historisch stedeschoon van de stad raken. 
De acties tegen dit plan begonnen in het 
Havenkwartier. Oud Hoorn sloot zich pas veel later 
bij de protesten aan.

Het 50-jarig jubileum in 1967 ging geruisloos 
voorbij. 

Houtloods en kantoor 

van Stoomhoutzagerij 

v/h Van Doornik en 

Zuidweg, Kleine Oost, 

1946

Foto rechts: 

Houtvervoerder 

H. de Graaf van 

Stoomhoutzagerij 

v/h Van Doornik en 

Zuidweg staat bij een 

wagen met oplegger 

waarop hout gestapeld 

ligt, omstreeks 1930

Plaquette gemaakt 

door G.H. Lückens, 

bij gelegenheid van 

Kerkmeijers 40-jarig 

ere - burgerschap van 

Hoorn
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en rechts St. Cecilia. Op de voorgrond zien we 
twee knielende zusters met staand St. Franciscus 
en St. Cyriacus, die voorspraak aan de zusters 
bij God verlenen. Uit de kleding van de zusters 
- een bruin habijt met witte kap – blijkt dat we 
te maken hebben met tertiarissen.5 Defoer trekt 
terecht de conclusie dat dit memoriepaneel van 
het Ceciliaconvent in Hoorn moet zijn geweest. 
De afgebeelde Cecilia (afb. 3) is de heilige naar wie 
het klooster is genoemd en Johannes de Doper en 
Cyriacus waren de patroonheiligen van Hoorn.

Meester van Alkmaar
Aan de Meester van Alkmaar is begin 20ste eeuw 
een oeuvre van circa 37 werken toegeschreven. 
Sindsdien is weinig onderzoek naar deze werken 

CHristiaan sCHriCkx

Hoorn kende in de 16de eeuw drie kerken en acht 
kloosterkapellen binnen de stadswallen. In het 
dagelijkse leven was de geloofsuitoefening alom 
aanwezig. Priesters, monniken, kloosterzusters 
en leden van religieuze broederschappen waren 
een normale verschijning in de straten. Dagelijks 
werden in alle kerken en kapellen missen gevierd 
en het luiden van de vele klokken vormde een 
vertrouwd geluid. In 1572 vond een radicale 
omslag plaats als gevolg van de keuze van Hoorn 
voor de kant van Willem van Oranje in de Opstand. 
Het gereformeerde geloof werd de enige toegestane 
religie, de kloosters werden opgeheven en de kerken 
ontdaan van katholieke symbolen. Het gevolg is dat 
tegenwoordig vrijwel niets van de middeleeuwse 
religieuze kunst uit Hoorn bewaard is gebleven. 
Bijzonder is dan ook dat enkele jaren geleden een 
memoriepaneel in de collectie van de Musea voor 
Schone Kunsten in Brussel is toegeschreven aan het 
Ceciliaconvent in Hoorn (afb. 1).1 Daarmee is dit 
werk het enige middeleeuwse religieuze paneel dat 
met zekerheid uit Hoorn afkomstig is.

Paneel met Sint Anna-te-drieën
In 2011 hield Henri Defoer, gepensioneerd directeur 
van het Museum Catharijneconvent in Utrecht, 
een lezing op het symposium Living Memoria 
waarin hij het paneel voor het eerst toeschrijft 
aan het Ceciliaconvent in Hoorn. De lezing had 
als onderwerp de reeks van gebedsportretten van 
tertiarissen door de Meester van Alkmaar.2 Een 
gebedsportret is een memorievoorstelling met een 
afbeelding van de te gedenken (te memoreren)  
persoon, meestal vergezeld door bepaalde 
beschermheiligen. Centraal op een memoriestuk 
staat een bijbels verhaal of heiligenvoorstelling. 
Tertiarissen zijn kloosterzusters die de derde regel 
van Franciscus volgen.3 De Meester van Alkmaar is 
een schilder die zijn naam ontleent aan De Zeven 
werken van Barmhartigheid, een uit 1504 daterend 
veelluik, dat oorspronkelijk afkomstig is uit de St. 
Laurenskerk in Alkmaar en nu in het Rijksmuseum 
hangt (afb. 2).4

Het paneel (61 bij 42 cm) heeft als centrale 
voorstelling het Christuskind met aan weerszijden 
zijn moeder Maria met een druiventros en 
grootmoeder Anna met een peer. Een dergelijke 
voorstelling wordt Sint Anna-te-drieën genoemd. 
Op de achtergrond houden twee engelen een rood 
doek omhoog met daarop een duif als symbool 
van de Heilige Geest. Links zit Johannes de Doper 
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van Alkmaar de hoofdschilder van een werkplaats 
was die gedurende ongeveer 40 jaar produceerde 
voor de lokale markt.
Interessant aan haar artikel is dat zij het paneel 
van Anna-te-drieën ziet als een van de werken uit 
de kleine kerngroep. De wat ongelukkig ogende 
houding van Johannes de Doper komt bijna letterlijk 
overeen met de houding van een van de figuren op 
De Zeven Werken van Barmhartigheid (afb. 4 en 5). 
Omdat het paneel van mindere kwaliteit is dan het 
naamstuk uit 1504 en een nogal archaïsche, stijve 
en symmetrische compositie vertoont, beschouwt 
zij dit als een vroeg werk van de kunstenaar. Het 
paneel wordt door haar rond 1495 gedateerd.
In 2011 hebben Dudok van Heel en Van den Berg 
een artikel geschreven over de schilders Jacob 

gedaan, maar wel is gepoogd de echte naam van 
de schilder te achterhalen. De Meester van Alkmaar 
is immers een kunsthistorische noodnaam. In 
2010 heeft Judith Niessen een artikel over deze 
schilder geschreven waarin zij een kerngroep van 
een klein aantal werken onderscheidt die aan 
dezelfde schildershand kan worden toegeschreven.6 
Uitgangspunt is het naamstuk, De Zeven Werken van 
Barmhartigheid, dat per definitie van de Meester van 
Alkmaar is. De kerngroep vertoont volgens haar 
een aantal overeenkomstige kenmerken zoals een 
transparante tekenachtige schildertechniek, een 
licht kleurgebruik, een archaïsche compositie, een 
tweedimensionale ornamentering van stoffen en 
het voorkomen van stramme figuren met scherpe 
gelaatstrekken. Zij is van mening dat de Meester 
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Cornelisz (alias Jacob War) en Cornelis Buys 
uit Oostzaan.7 In het artikel is een uitgebreide 
en ingewikkelde genealogie van hun families 
opgenomen. De conclusie is overtuigend en van 
groot belang want zij stellen dat de Meester van 
Alkmaar waarschijnlijk is te vereenzelvigen met 
Cornelis Buys, die als schilder in Alkmaar actief 
was. Hij was de broer van de bekende schilder Jacob 
Cornelisz van Oostsanen, die werkte in Amsterdam. 
De broers waren afkomstig uit Oostzaan en volgens 
de auteurs wordt in de kunsthistorie ten onrechte 
de achternaam Van Oostsanen gehanteerd. Jacob 
Cornelisz stond in zijn tijd namelijk niet onder die 
naam bekend, maar onder de naam Jacob War. Uit 
de genealogie blijkt dat Cornelis Buys is geboren 
omstreeks 1465/1470 en is overleden voor 1532.8 

Dat zou inhouden dat het memoriepaneel nog iets 
ouder dan circa 1495 kan zijn.
Hoorn ligt in de nabijheid van de steden Amsterdam 
en Alkmaar en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat in de middeleeuwen aan schilders in die steden 
opdrachten zijn verstrekt. In 1522 heeft Jacob 
Cornelisz het Laatste Oordeel in het koorgewelf 
en enkele andere schilderingen in de Grote Kerk 
geschilderd.9 Jacob Cornelisz vervaardigde ook 
het ontwerp voor het borduurwerk in Italiaans 
goudbrokaat op vier bij elkaar horende liturgische 
gewaden (een kazuifel, een koorkap en twee 
dalmatieken) van de Grote Kerk. Deze zijn bewaard 
gebleven en vormen nu een topstuk in het Museum 
Catharijneconvent (afb. 6).10 Defoer wijst erop dat 
de twee dalmatieken in de 18de of 19de eeuw zijn 
vernieuwd door gebruik te maken van borduurwerk 
van een oudere dalmatiek.11 Volgens hem sluit de 
stijl van borduurwerk van die oudere dalmatiek 
aan bij de werken van de Meester van Alkmaar, die 
dus net als zijn broer ontwerpen voor borduurwerk 
vervaardigde en kennelijk daarvoor een opdracht 
uit Hoorn had gekregen.
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van het Ceciliaconvent. Hoewel dit een verleidelijke 
gedachte is, moeten we toch concluderen dat er 
geen bewijs voor deze stelling is. De serie paneeltjes 
kunnen door de Meester van Alkmaar ook voor een 
ander tertiarissenconvent zijn gemaakt.

Schenkingscultuur
Een memoriepaneel diende om de schenkers 
te herdenken en was een van de uitingen van 
de religieuze schenkingscultuur die in de late-
middeleeuwen tot stand was gekomen. De 
geloofsuitoefening werd in die tijd steeds 
persoonlijker. Iemand die op een actieve manier 
aan zijn geloof invulling wilde geven, kon in een 
van de vele kloosters intreden. Door economische 
groei was in de steden een economische elite 
en stedelijk patriciaat tot stand gekomen. Rijke 
burgers konden ook op een passieve manier 
invulling aan hun geloof geven, namelijk door de 
kloosterlingen te laten bidden voor hun zielenheil. 
Zij deden daartoe een schenking aan het klooster 
in de vorm van land, geld of goederen. Bij een 
kleine schenking, meestal een geldbedrag, droeg 
een klooster een memoriemis voor de overleden 
schenker op. Bij een grotere schenking werd deze 
memoriemis jaarlijks opgedragen en werd deze 
eventueel gecombineerd met een bezoek aan het 
graf en charitatieve diensten, zoals een speciale 
voedseluitdeling aan de kloosterlingen. We kennen 
van verschillende kloosters de boekhouding van de 
memories, zoals van klooster Bethlehem even buiten 
Hoorn.16 Uit die bronnen blijkt dat memoriemissen 
veel werden besteld.
De meest uitgebreide vorm van schenking was de 
stichting van een vicarie. Hierbij werd één of meer 
keren per week een memoriemis opgedragen op een 
specifiek altaar in de kerk door een speciaal daarvoor 
aangestelde priester (de vicaris). Gebruikelijk was 
dat dit ambt door de bisschop (in West-Friesland de 
proost) werd verheven tot een kerkelijk ambt (een 
officium) en de geschonken goederen en inkomsten 
waaruit de priester werd betaald, als geestelijke 
goederen werden bestempeld. Geestelijke goederen 
waren 'in de dode hand': ze konden niet meer 
worden geërfd en er werd geen belasting over 
betaald. De schenking betrof meestal land en soms 
ook (erf)renten uit bijvoorbeeld huizen. De stichter 
en zijn opvolgers (de collatoren) hadden het recht 
de priester te benoemen.

Vicarieën in het Ceciliaconvent
Het Ceciliaconvent neemt een bijzondere plaats 
in onder de religieuze vrouwengemeenschappen 

Memoria door kloosterzusters
Waarschijnlijk is het memoriepaneel door twee 
zusters uit het Ceciliaconvent in Hoorn rond 1495 
besteld bij de beginnende schilder Cornelis Buys 
in Alkmaar en geschonken aan het convent waarin 
zij hun eeuwige gelofte hadden gedaan. De vraag 
is nu of de schenking van een dergelijk paneel een 
gebruikelijke situatie was voor kloosterzusters. 
Dankzij de website MeMO krijgen we een beeld van 
de memoriepanelen die uit Nederland bekend zijn.12 
Voor afgebeelde vrouwelijke religieuzen levert deze 
database 44 resultaten op (1 veelluik, 13 triptieken 
en 30 panelen). Van deze werken zijn er slechts 
twee waarop tertiarissen zijn afgebeeld, namelijk 
het hier besproken paneel van Anna-te-drieën 
(afb. 7) en een paneel met een kruisigingscène 
dat eveneens aan de Meester van Alkmaar wordt 
toegeschreven. Dit tweede paneel (30 bij 21 cm) 
wordt door zowel Niessen als Defoer besproken. 
Het dook in 2005 op bij een kunsthandel in 
Milaan en was tot die tijd volkomen onbekend.13 
Het heeft onderdeel uitgemaakt van een serie 
panelen met afbeeldingen uit de kruisweg.14 
Vanwege de overeenkomstige stijl en uitvoering 
van de afgebeelde zuster op de kruisigingscène 
en de zusters op het paneel van Anna-te-drieën 
veronderstelt Niessen dat ze door hetzelfde klooster 
zijn besteld.15 Defoer meent in navolging van 
Niessen dat de paneeltjes zijn gemaakt in opdracht 
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in Hoorn doordat de stichtingen van minimaal 
drie vicarieën bekend zijn. In ieder ander 
vrouwenklooster in de stad kennen we hooguit één 
vicarie.

De eerste was de vicarie van Luduwe, de weduwe 
van Herman Hermens, die door haar in 1385 
was gesticht in de kapel van het fraterhuis aan 
de Gouw. In dit huis woond vanaf dat jaar een 
aantal priesters bijeen, maar in 1429 droegen de 
bestuurders de kapel over aan het Ceciliaconvent, 
dat in een buurpand tot stand was gekomen. In 
de overdrachtsakte staat een aantal voorwaarden 
genoemd, waaronder dat de zusters een priester 
moesten aanstellen voor de bediening van de 
vicarie van Luduwe Hermans.17 De vicarie was 
gesticht op het hoofdaltaar, ook wel het Maria-
altaar of het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar genoemd.18 
De geschonken grond lag in Westerblokker en twee 
priesters en twee leken vormden de collatoren.19 

In 1544 werd een aantal bepalingen vastgelegd, 
vermoedelijk omdat een vicaris zijn taken had 
verzuimd.20 Uit de akte blijkt dat iedere week vier 
missen om 6 of 7 uur moesten worden opgedragen. 
De vicarie genoot in Hoorn een grote bekendheid, 
wat blijkt uit een vroeg 16de-eeuwse kroniek. De 
schrijver vermeldt dat de inwoners van de stad 
vanwege deze vicarie een vrije in- en uitgang tot 
de kapel hadden (afb. 8).21 Diverse vicarissen 
zijn bij naam bekend. De laatste van hen was 
Franciscus Poelenburg, die tevens schoolmeester 
aan de Latijnse school was.22

Een tweede vicarie werd gesticht door priester 
Johannes Lambertusz van Medemblik, die tevens 
de biechtvader van de zusters was. In zijn testament 
uit 1450 bepaalde hij dat zijn familielid, de priester 
Theodericus Johannis (Dirk Jansz), als vicaris 
zou worden benoemd en dat het collatierecht 
(benoemingsrecht) na de dood van deze vicaris 

aan de zusters zou toekomen.23 Na het overlijden 
van biechtvader Johannes Lambertusz in 1452 
bekrachtigde de proost van West-Friesland deze 
afspraken en verklaarde de geschonken goederen 
tot geestelijk bezit.24

De derde vicarie is het meest interessant 
omdat deze werd gesticht door enkele zusters 
uit het klooster, namelijk door Gheertruydis 
Jacobus(dochter) en Gheertruydis, Katherina en 
Margareta Johannes(dochters) in 1454 ter ere van 
Maria en St. Cecilia.25 Zij schonken daartoe land in 
Grootebroek, Hoorn en Wognum en een jaarrente 
uit een huis aan de Gouw. In 1455 keurde de 
proost de stichting goed, verklaarde de geschonken 
goederen geestelijk bezit en stelde priester Symon 
Christianusz als vicaris aan.26 In 1473 breidde 
Gheertruydis Jacobusdochter de vicarie uit door 
de schenking van een stuk land in Grootebroek en 
ze schonk tevens een stuk land in Wognum om uit 
de opbrengsten jaarlijks de zusters op Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren op wijn te onthalen.27 Het 
land in Grootebroek werd echter in 1478 opgeëist 
door haar erfgenamen.28 Ook de erfgenamen van 
Griet Jans (Margareta Johannesdochter) meenden 
aanspraak te maken op land in Wognum, dat was 
geschonken voor de vicarie. In 1481 werd een 
overeenkomst gesloten: alle bezittingen van Griet 
zouden aan de erfgenamen toekomen, maar het 
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erven en ook weer uiterven. In 1464 verbood 
het Kapittel eigen bezit en inkomsten, waardoor 
zusters nog wel konden erven, maar niet meer 
legateren.35 In 1488 stelde het Kapittel de drie 
geloften verplicht.36 Maar ook daarna waren er 
waarschijnlijk zusters die nog eigen bezittingen 
hadden omdat zij nog de oude geloftes hadden 
afgelegd.
Opvallend is dat het Ceciliaconvent de enige 
vrouwengemeenschap in Hoorn is van welke 
diverse zusters bekend zijn die dusdanig veel 
privébezittingen hadden dat ze belasting aan de 
stad moesten betalen.37 Omstreeks 1430 worden 
bij het Ceciliaconvent negen zusters genoemd: 
Gheertruut Moers38, Katrijn ende Griet comen Jans 
twie kinder, Agnies ende Lijsbet Jacop Pieter Meynerts 
twie dochter, Diedu Aernt Pouwels dochter, Gheertruut 
Jacops dochter, Griet Pieters en Corstijn Pieters.39 
Onder deze zusters met eigen bezit bevinden zich 
drie zusters die in 1454 de vicarie stichtten. In 1478 
komen we opnieuw een aantal zusters tegen die 
belasting moesten betalen: Maritgen Claes (Reyners) 
dochter, Griet comen Jans dochter, Alijt ende Beatrijs 
Claes Pieter Jans dochters, IJd Gerijt Jan Ellerts dochter 
ende Geert hoir zuster en Renggel Willem Aef Faerkes 
dochter (afb. 10).40 Bij de andere vrouwenkloosters 
in de stad komen slechts enkele zusters voor en dan 
ook nog voor veel lagere aanslagen.
Griet, de dochter van koopman Jan en een van de 
stichtsters van de vicarie, komen we zowel in 1430 
als in 1478 tegen. Zij was kennelijk op jonge leeftijd 
het klooster ingegaan. Zij bezat volgens een opgave 
rond 1480 land in Wognum en Wadway, rente-
inkomsten uit vier huizen en 55 nobel aan geld.41 
Zij werd aangeslagen voor acht schotpond (schot 
is een soort belasting). Koopman Jan (Comen Jan) 
en zijn vrouw Lijsbeth hadden drie dochters die in 
het Ceciliaconvent waren ingetreden: Griet, Katrijn 
en Hillegont. We hebben dus te maken met een 
zeer godvruchtig gezin. Overigens kwamen haar 
goederen na haar dood niet toe aan het convent, 
maar werden opgeëist door de bovengenoemde 
familieleden (neven en nichten).
De hoogte van het schotbedrag van Griet Jans valt 
in het niet in vergelijking met de aanslag van de 
zussen Alijt en Beatrijs (25 schotpond) en met die 
van de zussen IJd en Geert (23 schotpond). Zij 
behoren tot de hoogst aangeslagen personen in 
Hoorn en moeten dus uit rijke families afkomstig 
zijn. Ze betaalden zelfs meer aan belasting dan het 
Ceciliaconvent (19 schotpond). Alijt en Beatrijs 
waren de dochters van Claes Pieter Jans, die aan de 
zuidzijde van het Grote Oost tussen de Bottelsteeg 

land bleef bij de vicarie horen.29 In 1488 poogden 
de erfgenamen dit land zich toch toe te eigenen, 
maar de schepenen in Hoorn bepaalden dat zij dit 
land aan de zusters moesten afstaan.30

Tot slot is in een akte uit 1515 sprake van de vicarie 
van Johannes Evangelist en Hiëronymus.31 Heer Jan 
Pietersz en zijn moeder Belekina schonken een stuk 
land in Zwaag aan het Ceciliaconvent ten behoeve 
van het opdragen van twee missen op dit altaar. 
In 1471 is voor het eerst sprake van een altaar 
van Johannes Evangelist.32 Mogelijk betreft dit een 
vierde vicarie in de Ceciliakapel.
De meeste vicarieën werden na verloop van tijd in de 
kloosters geïncorporeerd, wat wil zeggen dat er geen 
collatoren van buiten de kloosters meer waren. Het 
klooster benoemde zelf de vicaris en dat zal in veel 
gevallen geen aparte priester, maar de biechtvader 
zijn geweest. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een akte uit 
1558 waarin biechtvader Petrus Wilhelmi door de 
kloosterzusters tot vicaris van de vicarie van Maria 
en St. Cecilia werd benoemd.33 In een lijst uit 1537 
staat naast een serie vicarieën in de Grote Kerk en in 
de Mariakerk (Noorderkerk) slechts één vicarie (die 
van Luduwe Hermans) in een klooster genoemd, 
namelijk in het Ceciliaconvent.34 

Rijke koopmansdochters
De stichting van een vicarie door kloosterzusters 
van de derde orde is een fenomeen dat zeker niet 
gebruikelijk is. Interessant is dan ook te weten 
wie deze zusters waren. Voor de zusters die de 
derde regel van Franciscus volgden en aangesloten 
waren bij het overkoepelende Kapittel van Utrecht, 
waren begin 15de eeuw de drie monastieke geloften 
(armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) nog niet 
verplicht. Kuisheid en gehoorzaamheid waren 
overigens wel vanzelfsprekend. Doordat geen 
gelofte van armoede werd afgelegd, konden de 
zusters privébezit hebben. De opbrengsten van de 
privébezittingen kwamen wel ten goede aan de 
gemeenschap. De zusters konden dus bezittingen 
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en Appelsteeg woonde.42 Uit een opgave van zijn 
bezittingen blijkt dat hij onder andere land bezat in 
Oosterblokker en Schellinkhout, rente-inkomsten 
genoot uit diverse huizen en 300 gulden aan 
contact geld bezat.43 In 1482 en 1483 was hij 
burgemeester in Hoorn en in 1482 was hij na de 
inname van de stad tijdelijk schout.44 
IJd en Geert, de dochters van Gerijt Jan 
Ellerts, bezaten land in Zwaag, Schellinkhout, 
Oosterblokker, Hem, Wijdenes, Westerblokker, 
twee rentebrieven op land in Wognum en delen van 
drie huizen in Hoorn.45 Mogelijk zijn ze familie van 
Jan Ellerts, die eveneens aan het Grote Oost woonde 
en die in zijn tijd verreweg de rijkste persoon in de 
stad was (aangeslagen voor 58 schotpond).46 

Een rijk klooster?
In het boek over het Statenlogement stelt Boschma-
Aarnoudse dat het Ceciliaconvent een van de 
minvermogende kloosters in de stad was.47 Zij 
concludeert dit op basis van de hoogte van de 
schotbelasting in 1478: het Ceciliaconvent werd 
voor 19 schotpond aangeslagen, wat het laagste was 
van de vijf conventen van de derde orde in de stad.48 
Ook uit een ander gegeven kan deze conclusie 
worden getrokken. Hertog Karel de Stoute bepaalde 
dat de geestelijkheid de netto-opbrengst van drie 
jaren over de goederen (verhuurde grond, huizen 
en rentes) die zij de afgelopen zestig jaar hadden 
verworven, aan hem moest afdragen.49 In 1476 
ging hij ondanks groot protest over tot inning. Uit 
de opgestelde rekening blijkt dat het Ceciliaconvent 
werd aangeslagen voor 10 pond en 15 schellingen, 
wat het laagst was van de vijf genoemde conventen 
in Hoorn.50 Ook bij een aanslag op geestelijke 
goederen in 1537 behoorde het Ceciliaconvent tot 
de laagst aangeslagenen.51

Het is de vraag wat deze belastingaanslagen zeggen. 
Bij opheffing van de kloosters in 1572 deed het 
Ceciliaconvent in bezittingen zeker niet onder 
voor de andere kloosters.52 Het klooster bezat 
twaalf huizen aan de Nieuwstraat en Nieuwsteeg 
die werden verhuurd, meer dan ieder ander 
klooster in de stad (afb. 11). Het klooster werd 
regelmatig gebruikt als overnachtingsplaats voor 
vooraanstaande bezoekers, wat aangeeft dat het een 
aantal fraaie gebouwen moet hebben gehad.53

Het lijkt er sterk op dat de belastinggegevens 
een vertekend beeld van de financiële positie van 
het klooster geven. Een deel van het grondbezit 
was belastingvrij doordat het was ondergebracht 
in vicarieën. In het klooster woonden een groot 
aantal rijke vrouwen dat eigen bezit had, waarvan 

opbrengsten ten goede kwamen aan het klooster 
en waarover zij zelf belasting betaalden. Van een 
armlastig klooster kunnen we zeker niet spreken.

Het Ceciliaconvent en de memoriecultuur
Het Ceciliaconvent neemt onder de vrouwenkloosters 
in Hoorn in een aantal opzichten een bijzondere 
plaats in. Door de overdracht van de kapel van 
het fraterhuis met de bijbehorende vicarie op het 
hoofdaltaar in 1429 beschikten de zusters al vroeg 
in de 15de eeuw over een eigen kapel. Dat was 
toen nog geen vanzelfsprekendheid voor dit soort 

Afb. 11 Stadsplattegrond van Utenwael uit 1596. In geel zijn de gebouwen 
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1 Ceciliakapel aan Nieuwsteeg.

2 Bagijnenpoort (of voorpoort) aan Nieuwstraat.

3 Vijf huizen aan Nieuwstraat, verhuurd en verkocht in 1579.

4 Drie huizen aan Nieuwstraat, verhuurd. Het tweede huis vanaf de hoek Nieuwsteeg 

was het patershuis. Deze drie huizen werden het Statencollege.

5 Vier huizen aan Nieuwsteeg, verhuurd.

6 Bagijnenhooipoort in de Nieuwsteeg.

7 Binnenterrein met bakhuis, ziekhuis, refter, keuken, turfhuis, weefhuis, scheerkamer 

en gasthuiskamer. Meeste gebouwen vanaf 1585 gebruikt als schoolgebouwen 

(Grote School in de refter en het weefhuis, Latijnse School in de kelder, Franse 

School in de gasthuiskamer en scheerkamer; en de Duitse School) of woningen voor 

schoolmeesters (o.a. de keuken)
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vrouwengemeenschappen. Uit een akte uit dat jaar 
blijkt het succes van de gemeenschap want deze 
telde toen 55 zusters.54 Het Ceciliaconvent werd 
een besloten gemeenschap (clausuur), wat inhield 
dat de zusters het klooster niet mochten verlaten en 
vreemden het klooster niet betreden.55 Deze strikte 
scheiding tussen zusters (geestelijk) en burgers 
(wereldlijk) was een monastiek ideaal dat tevens 
statusverhogend voor een religieuze gemeenschap 
was. Toen later in de 15de eeuw een stenen kapel 
werd gebouwd (de nog bestaande Ceciliakapel), 
kreeg deze een nonnenkoor waardoor de zusters niet 
in contact konden komen met burgers die de mis in 
de kapel kwamen bijwonen. Van geen enkel ander 
tertiarissenconvent in West-Friesland is bekend 
dat deze de clausuur heeft ingevoerd. Vanwege 
de stichtingen van meerdere vicarieën werden er 
voortdurend missen in de kapel opgedragen en, 
zoals valt te lezen in de oude kroniek, trok speciaal 
de vicarie van Luduwe Hermans vrome mensen 
aan. Het Ceciliaconvent had dus een aparte status, 
waartoe kennelijk diverse rijke koopmansdochters 
zich aangetrokken voelden. Zij konden op deze 
manier hun privébezittingen houden en toch een 
echt kloosterleven erop na houden. Twee van die 
zusters of hun familieleden schonken eind 15de eeuw 
het memoriepaneel waarmee ze tot in eeuwigheid 
herdacht zouden worden. Wie deze twee zusters 
waren, is helaas niet meer te achterhalen. Wellicht 
waren dit de zussen Alijt en Beatrijs of IJd en 
Geert, die tot de meest vermogenden in de stad 
behoorden. 

Voor de noten verwijzen wij u naar de website van Oud Hoorn
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Klooster als overnachtingsplaats

Al voor het Statenlogement bestond werd het 
klooster (het patershuis) als overnachtingsplaats 
gebruikt. In 1482 nam Jan van Egmond tijdens 
de grote plundering van de stad zijn intrek in het 
klooster. Velius vertelt dat in 1560 Carel de Smijter, 
commissaris van het Hof van Holland, een week 
lang in het Ceciliaconvent in Hoorn verbleef en 
daar door het stadsbestuur zo werd onthaald 'dat 
hij niet deed als van 't bedde na de tafel gaen, en 
weer vande tafel na 't bedde'. In 1561 verbleven 
verschillende afgezanten van de Raad van Holland, 
onder wie Philibert de Bruxelles, Albert van Loo 
en  Adriaan vander Hoef in het convent en genoten 
daar de maaltijd. In 1563 verbleef Carel de Smijter 
opnieuw in het convent vanwege een conflict over 
de belastingbetaling van de conventen aan de stad. 
Willem Gerritsz Silverschoon, de biechtvader van 
de zusters, verklaarde dat hij in 1566 door het 
stadsbestuur was verzocht om onderdak te bieden 
aan de Heer van Brederode en zoveel mogelijk van 
zijn gevolg. Silverschoon weigerde dit omdat de 
heer een 'groote familie hadde van jonghe lieden 
ende edelmans ende dat heurlieden logijst nijet 
wel betamen en zoude in een vrouwe convent daer 
vele jonghe religieusen waren'. Het patershuis werd 
na opheffing van het klooster gebruikt door de 
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het 
Noorderkwartier, in ieder geval voor 1585.
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jaap grOeneveld

Na aandacht voor de kunstenares Betsy Kaiser en 
haar vader Louis Kaiser eerder in het kwartaalblad 
Oud Hoorn volgt nu haar broer Wim Kaiser. Hij 
bleef lang in de schaduw van de omstreden 'Greet 
Hofmans-affaire' die sinds 1956 veel stof deed 
opwaaien. In 2003 concludeerde ik op grond van 
voorhanden zijnde literatuur dat de betrokkenen 
onheus en kwaadaardig zijn afgeschilderd.1 
Inmiddels zijn we veertien jaar verder en die 
conclusie wordt bevestigd met verwijzing naar 
het interessante werk van Han van Bree: 'De geest 
van het Oude Loo – Juliana en haar vriendenkring 
1947-1957'. Hier volgt een samenvatting over Wim 
Kaiser en de omstandigheden waarin zijn leven zich 
afspeelde en waar hij door eigen rigoureuze keuzes 
zelf vorm aan gaf.

De achtergrond van Wim Kaiser
Johan Willem (Wim) Kaiser werd in Hoorn 
geboren op 27 februari 1897, in het zogenaamde 
'Amsterdamse huis', naast de VOC-pakhuizen aan 
Onder de Boompjes, waarin nu de Vereniging 
'Oud Hoorn' is gehuisvest. Hij was de zoon van 
de vooruitstrevende Hoornse arts Karel Frederik 
Louis Kaiser (Amsterdam 1864-1915 id.) en 
Maria Johanna Stooter (Amsterdam 1865-1950 
id.). Wims vader werd in Hoorn bekend als de 
oprichter en eerste geneesheer-directeur van de 
Ziekenverpleging 'De Villa'.2 In 1910 vestigde 
het gezin zich in Amsterdam omdat Louis daar 
een nieuwe uitdaging aanging in wetenschappelijk 
onderzoek, tot hij in 1915 plotseling overleed.
Wim zat toen nog op de HBS. Zijn twee oudere 
zusters hadden bijna hun opleidingen voltooid. 
Tragisch genoeg voor deze dromerige jongen met 
een neiging naar poëzie vereiste de financiële 
realiteit dat hij zo gauw mogelijk aan het werk 
moest. Hij kreeg een vervolgopleiding op de 
Handelsschool terwijl een oom hem daarna een 
baan als junior-secretaris bij de Stoomvaart-
Maatschappij 'Nederland' (SMN) bemiddelde, een 
bekende rederij met de legendarische schepen 
Johan van Oldebarnevelt en Oranje. In de avonduren 
volgde Wim opleidingen en slaagde voor 
commerciële correspondentie en daarna M.O.-A 
Engels. M.O.-B voltooide hij niet, want hij was meer 
geïnteresseerd geraakt in psychologie, vergelijkende 
godsdienstwetenschappen en astrologie. Die belang- 
stelling had hij gekregen door het contact met 
de kortstondig bij de SMN werkende M.J.J. Exler 
(1882-1939), die zich al vroegtijdig inzette voor de 

emancipatie van homo's en een centrale figuur was 
in esoterische kringen. Exler vertrok naar Hattem, 
waar hij een kippenfokkerij opzette.3 Hij genoot de 
steun en vriendschap van de familie Van Heeckeren 
van Molecaten aldaar. In de villa 'Windekind' 
ontwikkelde zich een centrum voor esoterie en de 
redactie van Cosmisch Licht zetelde daar. 
Wim trouwde op 22 april 1931 met Maria Hendrika 
(Rie) Westendorp (1908-1999). Hij had haar ook 
leren kennen bij de SMN. Ze was een levendige 
en ondernemende vrouw. Op de leeftijd van elf 
jaar scheidden haar ouders, wat voor haar een 
traumatische ervaring was. Nadat ze de HBS had 
afgerond, werkte ze een korte tijd als secretaresse, 
eveneens bij de SMN. Ze wilde wat van de wereld 
zien en ging naar de Verenigde Staten en Parijs, 
waar ze ook als zodanig werkte. Ze correspondeerde 
onderwijl met Wim. Na haar terugkeer besloten ze 
te trouwen. Ze kregen drie kinderen: Wies (1932), 
Dick (Johan Willem, 1933) en Ismay (1945). 
In zijn werk bij de SMN werd Wim door het 
management gewaardeerd om zijn beleefde en 
politiek tactvolle manier van het omgaan met 
complexe situaties, in het bijzonder die in de 
Engelstalige briefwisseling.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks 
werk voor het SMN-hoofdkantoor in Amsterdam, 
zodat het meeste stafpersoneel op half loon naar 
huis werd gestuurd. In het begin gaf Wim les in 
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gang. Men kan deze periode beschouwen als een 
smeltkroes van ideeën uit de Christelijke erfenis 
met invloeden uit de oosterse tradities, zoals de 
mystiek, theosofie, antroposofie (Rudolf Steiner), de 
Rozenkruisersbeweging en de Vrijmetselarij. Ideeën 
werden uitgewisseld in huiskamerbijeenkomsten 
die werden voortgezet tijdens de bezetting in 
1940-1945. De Tweede Wereldoorlog met de 

Holocaust en de dreigende bewezen mogelijkheden 
van een kernoorlog sinds Hiroshima en Nagasaki 
stimuleerden een gevoel van 'dat nooit weer'. 
Onder de geïnteresseerden waren veel idealisten 
uit verschillende lagen van de bevolking. Een 
daarvan was Greet Hofmans, die was beïnvloed 
door theosofische ideeën en onder de indruk 
was geraakt van Wims artikelen in Uitzicht. Zij 
schreef hem in 1943, waarna ze een nauwe 

Engels en literatuur aan de jongere stafleden. Dat 
hield ze bezig en voorkwam dat ze naar Duitsland 
werden gestuurd. Hij bracht zijn gehoor ook 
in contact met zijn ideeën over de 'diepere en 
verborgen bedoelingen van het leven'. Onderwijl 
verplaatsten bijeenkomsten over dat onderwerp 
zich naar zijn woning, voor wie het interesseerde.
Nu had Wim ook tijd om Grieks en Hebreeuws 
te studeren om de Bijbel beter te begrijpen. 
Hij las verder alles wat hij kon vinden over 
psychologie, occultisme en astrologie. Wim wilde 
nooit een religieuze stroming of een spiritueel leider 
volgen; hij benadrukte altijd dat ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid moest nemen. Hij kwam 
uit een nest van verlichte vrijdenkers, die niet 
bij een kerk waren aangesloten. Niet iedereen in 
zijn naaste familie deelde Wims diep religieuze 
overtuiging. Dat gold ook voor Rie, die het niet 
in alles met hem eens was, maar toch loyaal bleef. 
Zijn lezingen en publicaties in het tijdschrift voor 
geestelijk leven, Uitzicht, bracht hem verder in 
contact met gelijkgestemden. 

Pacifisme van Krishnamurti
In deze context moet worden genoemd dat Wim 
Kaiser mede geïnspireerd werd door de pacifistische 
verkondigingen van Krishnamurti, die van 1921 
tot 1929 's zomers naar Nederland kwam voor de 
'Sterkampen' in Ommen van de Orde van de Ster op 
het landgoed Eerde.4 Na de verschrikkingen van 
de Eerste Wereldoorlog, die alleen economische 
schade in Nederland veroorzaakte en het falen van 
de kerken als hiërarchische instituten in relatie 
tot het (materiële) welzijn van een deel van de 
gemeenschap, zochten velen naar nieuwe richtingen 
om verweer te vinden tegen een groeiend atheïsme. 
Dit proces was al minstens een halve eeuw aan de 
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samenwerking ontwikkelden op basis van hun 
gedeelde belangstelling voor de 'bedoelingen van 
God in het persoonlijke leven'. Door dit contact 
maakte Greet Hofmans kennis met de ideeën van 
Exler die overigens al in 1939 was overleden.

Greet Hofmans
Margaretha (Greet) Hofmans (1894-1968) was een 
intelligente vrouw van eenvoudige komaf, met een 
sterke persoonlijkheid, die van 1914 tot 1929 voor 
haar zieke moeder had gezorgd en persoonlijke 
tegenslag had meegemaakt. Haar moeder was 
een van de eerste leden van de Nederlandsche 
Theosofische Vereniging. Greet was een overtuigd 
volgeling van Krishnamurti en bezoekster van zijn 
Sterkampen in Ommen. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog hielp ze mensen, waaronder ook het 

verbergen van Joden. Ze was ongewild getuige van 
een mishandeling van een Joods kind door een 
Nederlandse politieman. Daardoor veranderde haar 
kijk op het leven fundamenteel. Ze voelde een diep 
medelijden met zowel slachtoffer als dader. 5

Greet had intuïties, die ze 'doorgevingen' noemde. 
In 1946 had ze naar eigen zeggen 'de roep van 
een Meester gehoord, die haar tot werktuig wilde 
maken ter heling van de lijdende mensheid'. Ze zag 

in hem Exler. Ze gaf haar baan bij een naaiatelier 
eraan om 'mensen tot God te brengen' en ging in 
een huisje op het landgoed Molecaten in Hattem 
wonen. De familie Van Heeckeren van Molecaten 
was onder de indruk van Greet Hofmans geraakt 
in verband met de genezing van een nichtje met 
tuberculose en steunde ook haar. Wim stimuleerde 
haar de ingevingen als die van Christus, c.q. God te 
beschouwen, zodat ze in 1948 brak met Exler. Ze 
gebruikte haar persoonlijkheid en capaciteiten om 
te overtuigen en anderen belangeloos te helpen. Ze 
gaf wat ze had aan anderen die het volgens haar 
harder nodig hadden. 
Haar consulten in zaaltjes in het land werden 
vooral populair onder welgestelden. Ze luisterde 
zorgvuldig en gaf hen het gevoel 'dat God een 
speciale bedoeling met hen had'. Dat gaf hen een 
gevoel van vertrouwen, waardoor ze zich beter 
voelden. Dit kon leiden tot het verdwijnen van 
de klachten, maar niet altijd, zeker niet als het 
om een fysiek defect ging. Ten onrechte is ze vaak 
'gebedsgenezeres' genoemd. Er werd echter tijdens 
de gesprekken helemaal niet gebeden. Zij kan 
gezien worden als een van die mensen waar men 
verlicht vandaan kan komen na een goed gesprek, 
als men daarvoor gevoelig is. Het kan ook een 
zieke die in de put zit helpen en een ziekteproces 
ten goede keren, zoals misschien bij dat meisje met 
tuberculose.
Wim accepteerde in 1948 zo'n doorgeving van Greet 
Hofmans om zijn goede baan als directiesecretaris, 
huis en geld op te geven om zijn leven te wijden 
aan hetzelfde doel. Een korte periode woonde het 
gezin Kaiser in het pension van de uitspanning 
'Molecaten'.6

De 'Greet Hofmans-affaire'
In 1947 werd prinses Maria Christina geboren, 
Marijke genoemd, maar sinds 1963 Christina. Ze 
had zware oogschade opgelopen door rode hond 
tijdens de zwangerschap van haar moeder. De 
reguliere artsen konden niets meer doen na een 
operatie. De prins werd tenslotte door een vriend 
geadviseerd om Greet Hofmans te benaderen. Hij 
liet generaal Koot een en ander verifiëren. Die 
was bevriend met de familie Van Heeckeren van 
Molecaten en hij raakte ook onder de indruk van 
'juffrouw Hofmans'.
Ze werd op 16 november 1948 geïntroduceerd 
op paleis Soestdijk. Volgens het explosieve artikel 
van Claus Jacobi, die door prins Bernhard was 
benaderd, in Der Spiegel van 13 juni 1956, zou zij 
hebben gesuggereerd dat Marijke binnen twee jaar 
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1956 kwamen de verder opgelopen spanningen 
tussen Juliana en Bernhard tot een uitbarsting. De 
vriendenkring rond Juliana zou haar aangeraden 
hebben te scheiden.11 Volgens Van Bree zou deze 
suggestie, en Juliana's wens dat Bernhard zijn 
betrokkenheid bij de Bilderbergconferenties 
beëindigde, bij hem het inseinen van buitenlandse 
pers hebben veroorzaakt. 
Via zijn vriend Sefton Delmer publiceerde Claus 
Jacobi in Der Spiegel een artikel met de suggestie 
dat Juliana 'behekst' was door 'de toverkol' Greet 
Hofmans, die aan het hof te werk zou gaan als een 
Rasputin. Het blad werd door overheidsingrijpen 
niet geïmporteerd, maar het bereikte natuurlijk 
toch verschillende mensen. Een 'commissie van drie 
wijze mannen' onder leiding van prof. Beel moest 
de crisis bezweren en vooral de monarchie redden. 
Het resultaat was in augustus 1956 dat Juliana 

tegen haar zin moest breken met Greet Hofmans. 
Per 1 januari 1957 werden op aandrang van 
kringen rond prins Bernhard Juliana's particulier 
secretaris Walraven baron van Heeckeren van 
Molecaten en zijn moeder, Adolphine, die inmiddels 
grootmeesteres was geworden, ontslagen. Het 
koninklijke huis mocht ook niet meer betrokken 
zijn bij de Oude Loo-conferenties, die onder de 
naam Open Veld-conferenties voortgingen. 

weer het volle licht in de ogen zou krijgen. Giebels 
zette in 1995 grote vraagtekens bij de juistheid van 
de bewering dat ze dat gezegd zou hebben.7 Hoewel 
er tegenstrijdige berichten zijn over de jaren rond 
1947, zou Greet Hofmans in elk geval na 1950 
zich onthouden van adviezen die raken aan het 
medische vlak.8 
Juliana was op 6 september 1948 haar moeder 
Wilhelmina opgevolgd. Zij nam de rol van koningin 
als 'een goddelijke taak' op zich. Beiden waren al 
ver voor de komst van Greet Hofmans overtuigd 
van een vernieuwd idealisme en ze waren reeds 
hun leven lang vertrouwd met oosterse spirituele 
invloeden. Juliana had ineens een klankbord dat 
haar bevestigde in haar eigen overtuigingen tijdens 
haar zoeken naar de vorm van haar koningschap. 
Zij wilde het liefst een 'gewone mevrouw' zijn met 
een echtgenoot die haar steunde. Prins Bernhard 
had dat kunnen zijn zoals prins Claus dat was voor 
Beatrix, maar dat zat er niet in. Hun drijfveren, 
interesses en levensovertuigingen lagen te ver uit 
elkaar.
Aanvankelijk was prins Bernhard ook zeer onder 
de indruk van Greet Hofmans, evenals Juliana, 
haar moeder Wilhelmina, leden van de hofhouding 
en de vriendenkring van Juliana. Dat kwam vooral 
door haar eenvoud en eerlijkheid.9 Bernhard kreeg 
echter eind 1949 schoon genoeg van haar omdat 
resultaten uitbleven, omdat 'die hoogdravende 
flauwekul' van haar hem niet aanstond en ze 
daarmee teveel invloed op zijn vrouw had. Ze zou 
bovendien hebben opgemerkt dat de prins gebrek 
aan geloof had, terwijl 'geloof van beide ouders 
nodig was om genezing mogelijk te maken'. Ze was 
voor het laatst op Soestdijk in januari 1950.10 
Bernhards escapades zijn inmiddels breed 
uitgemeten, maar waren destijds ook al onderwerp 
van weerstand geworden bij Juliana en de kring 
rond haar. In tegenstelling tot beweringen in de 
media had Hofmans helemaal geen kamer in het 
paleis. Ze heeft er wel gelogeerd als ze een aantal 
dagen overkwam uit Hattem. Sinds 1949 woonde 
ze in een woonwagen in de tuin van de familie 
Mijnssen-s'Jacobs in Baarn, die haar door dik en 
dun steunden, tot haar overlijden. 
Juliana bleef Greet Hofmans niettemin ontmoeten, 
bij vriendinnen in Baarn thuis of af en toe in 
de woonwagen. Deze contacten hielden ook 
vooral verband met de Oude Loo-conferenties 
die voorbereid werden in haar vriendengroep, 
waaronder de families Pierson-van Tienhoven 
en Mijnssen-s'Jacob, onder leiding van Kaiser 
en ondersteund door Hofmans doorgevingen. In 
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Greet Hofmans overleed aan kanker in 1968. 
Verscheidene mensen herinnerden zich haar met 
respect, waaronder bijvoorbeeld ex-minister B.J. 
Udink. Zij heeft hooguit twee interviews gegeven 
en heeft, ondanks grote sommen geld die werden 
geboden, andere afgewezen. 

Wim Kaiser en de Oude Loo-conferenties
In 1949 kwam Wim Kaiser in het kielzog van 
Greet Hofmans voor het eerst op Soestdijk. In 
dat jaar verhuisde het gezin Kaiser naar Baarn, 
waar een huis beschikbaar was gesteld door de 
bankier Pierson. Wim's ideeën sloten aan bij die 
van Juliana en haar moeder. Nadat Wilhelmina van 
Greet Hofmans had gehoord dat Wim zijn baan 
had opgeofferd en met welke reden, besloot ze 
hem een jaarlijkse toelage te schenken gelijk aan 
zijn laatst verdiende salaris. Dat zou Juliana na haar 
overlijden in 1962 voortzetten om Wims weduwe 
(sinds 1960) en haar gezin te ondersteunen. 
Ook bij de vriendenkring van Juliana, Rita Pennink 
(kinderjuffrouw van Margriet en Marijke), Bep 
Pierson-van Tienhoven en Erna Mijnssen-s'Jacob 
vielen Wim's ideeën in de smaak. De vriendinnen 
waren al veel langer geïnteresseerd in esoterie, 
antroposofie en dergelijke, aansluitend op de 
interessewereld van Juliana en de basis van hun 
vriendschap. Dat gold ook voor hun echtgenoten, 
c.q. de aanstaande echtgenoot van Rita Pennink, 
Walraven baron Van Heeckeren van Molecaten, 
particulier secretaris van Juliana sinds 15 januari 
1950. De laatste was eind 1949 gevraagd voor die 
baan door een 'sollicitatiecommissie' bestaande uit 
Jan Thomassen (1908-1951; particulier secretaris 
van Bernhard), Rita Pennink, Wim Kaiser en Greet 
Hofmans. Op 10 maart 1951 trouwden Walraven 
en Rita die al snel aan elkaar verknocht waren 
geraakt.12 
In deze kring, inclusief Juliana, ontstond in het 

voorjaar van 1951, geïnspireerd door de Britse 
vredesactiviste Barbara Waylen, het idee om 
bijeenkomsten te organiseren waar 'allerlei religieus 
geïnspireerde stemmen konden weerklinken om 
zo Gods bedoeling met de wereld te kunnen 
overdenken'. Prominenten moesten daar vrijelijk 
hun gedachten kunnen uitwisselen 'om de 
wereldvrede dichterbij te brengen'.13 Dit initiatief 
werd uitgewerkt met hulp van Wim Kaiser, die 
het kader schiep, en de doorgevingen van Greet 
Hofmans. In de groep leefde sterk het idee van het 
creëren van een 'theocratie', een 'door God geleid 
bestuur', dat aansloot bij Juliana's (en haar moeder) 
overtuiging dat ze een Goddelijke taak had te 
volbrengen.
Juliana was er nauw bij betrokken. Zij en haar 
moeder stelden het jachtslot Het Oude Loo op 
het landgoed Het Loo te Apeldoorn beschikbaar 
en Wilhelmina bood logies aan op paleis Het 
Loo, waar zij woonde. Voor deze conferenties van 
een- tot tweehonderd personen van de bovenlaag, 
met verschillende achtergronden en nationaliteiten, 
werden mensen uitgenodigd die bereid waren 
hun ideeën uit te wisselen op basis van hun 
gemeenschappelijke acceptatie van een 'almachtige 
God'. Onder hen waren theologen van verschillende 
denominaties, orthodoxe en liberale joden, soms 
een moslim, humanisten, filosofen, industriëlen, 
zakenmensen, wetenschappers en politici. De 
eerste conferentie werd gehouden van 24 juli t/m 
2 augustus 1951. Juliana nam bijna altijd deel aan 
de volgende zeventien met doorgaans drie per jaar. 
Wilhelmina nam slechts drie keer deel.

Verdachtmakingen
In april 1952 hield Juliana verschillende toespraken 
tijdens haar staatsbezoek aan de Verenigde Staten. 
Ze roept op tot meer werken aan de vrede terwijl 
de Koude Oorlog in volle gang is en de angst 
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ondoorgrondelijke aard. Het boek Levensheiliging, 
een uitgegeven voordracht voor een Oude Loo-
conferentie, geeft een indruk van wat Wim Kaiser 
nastreefde en waarop het idee van de 'theocratie' 
was gebaseerd. Hierbij gaat een concluderende 
passage. 

Wij staan nu in de allergrootste crisis die de 
mensheid ooit heeft doorgemaakt. Want vele malen 
zijn verouderde normen en standaards vervaagd 
en hebben grote groepen een nieuwe oriëntering en 
levensstijl moeten vinden.
Maar nog nooit is het noodzakelijk geweest een 
werkelijk universele oriëntering en een voor allen 
steekhoudende levensstijl te vinden. Daarom zal het 
noodzakelijk zijn, dat ontzaglijk veel dat waardevol 
en zelfs onmisbaar schijnt, wordt weggedaan om 
ruimte te maken voor het universeel-geschikte. 
Niet alleen zal het verachtelijke gestreef naar 
groepshegemonie op grond van zelfverheerlijking 
zolang worden ontmaskerd tot het werkelijk wordt 
afgeschaft, maar ook de godsdienstvormen, die alle 
een zelfgenoegzaamheid en suprioriteitswaan tonen 
welke in de Ene Ware Godsdienst onbestaanbaar 
zijn, worden ontmaskerd als mensgewrochte 
ontduikings-systemen van 'het enige nodige'.
Dàn eerst zal  de mens zich genoopt zien om tussen 
God en zich geen misleidende afweerstructuren meer 
te formeren, doch zich aan het Leven te wijden als 
wat het in wezen is: Dienststaat aan God.16

Dat laatste deed Wim dus in 1948. Ongetwijfeld 
waren zijn bedoelingen eerlijk en respectabel, voor 
een betere wereld. Hij was volledig overtuigd van 
zijn opvattingen en dreef die consequent door, 
zonder ruimte voor compromissen. Waarschijnlijk 
is zijn geobsedeerdheid met het onderwerp en 
de rechtlijnige weg zijn doel te bereiken uit zijn 
karakter te verklaren. Zelf had hij de moeilijke 
weg gekozen, die hij ook van anderen verlangde. 
Hij wilde geen groep of een sekte vormen en was 
daarbij in de beschrijving Van Bree 'dogmatisch 
ondogmatisch'. Er bestond dus volgens hem ook 
geen 'vriendengroep', maar iedereen die in de 
Oude Loo-groep samenwerkte deed dat niet met of 
voor elkaar, maar met en voor God. Zo zag hij het 
ook in groter verband; de theocratie moest geen 
organisatie zijn, maar iedereen moest zich laten 
leiden door God. Dat hij de doorgevingen van Greet 
Hofmans beschouwde als 'dwingende voorschriften 
van Boven', terwijl zij daarvan zelf steeds zei dat 
men dat eruit moest nemen wat men zelf wilde,17 
is opmerkelijk. 

voor het communisme overal groot. Van tevoren 
verdeelden de toespraken het kabinet ernstig, maar 
veel schokkends blijkt er uiteindelijk niet te zijn 
gezegd. Geen woord in de stijl van bijvoorbeeld 
Wim Kaiser, maar ook niet strijdig met zijn ideeën. 
In de religieuze VS bleken de commentaren vooral 
lovend, zoals in de Washington Post: 'een modern 
en verlicht vorstin'. Op de achtergrond waren er 
wel vraagtekens over de loyaliteit van Nederland.14

De speeches werden over het algemeen positief 
ontvangen. Echter, in Het Parool schreef Frans 
Goedhart zeer negatief over de toespraken. Hij 
vond dat pacifisten en voorstanders van de Derde 
Weg, zoals volgens hem ook Juliana, 'heulden met 
de vijand'.15 Volgens Van Bree heeft dit de toon 
gezet van verdachtmakingen, zover zelfs dat er een 
communistisch complot van 'cryptocommunisten' 
achter de Oude Loo-groep zou zitten en er 
sektevorming zou zijn. Dat Kaiser en Hofmans 
niets van sektevorming en ideologieën – dus ook 
communistische – moesten hebben, drong niet 
door. Het dossier bij de BVD was ook zeer mager 
want er was niets van dien aard.
Vanaf 1958, na de afspraken met de commissie 
Beel, werden de conferenties gehouden in het 
Figi Hotel in Zeist als Open Veld-conferenties. 
De jaren tot 1960, toen Wim overleed, waren 
teleurstellend en pijnlijk voor hem. De zogenaamde 
'Greet Hofmans-affaire', zoals die in de media werd 
gepresenteerd, liet zijn sporen na. Hij zag dat de 
belangstelling van de genodigden afnam sinds 
leden van het koninklijk huis niet meer deelnamen. 
Hij concludeerde met diepe teleurstelling dat voor 
velen blijkbaar die aanwezigheid belangrijker was 
dan de inhoud. De negatieve sfeer waarin een 
en ander werd uitgemeten in de pers heeft ook 
zeker meegewerkt. Na zijn overlijden gingen de 
conferenties nog wel door tot 1968, toen Greet 
Hofmans overleed. 

Het gedachtengoed en de mens Wim Kaiser
Wim Kaiser publiceerde diverse artikelen in 
verschillende tijdschriften in binnen- en buitenland. 
Hierna schreef hij de volgende boekjes: Introduction 
to the study and interpretation of drama (1929), 
Sproken-wijsheid (1946), Beleving van het Evangelie 
(1950), De mysteriën van Jezus in ons leven (1952), 
Levensheiliging (1955), Gods dienst en Godsdiensten 
(1956, vertaling van de uitgegeven Oude Loo-
lezing 'Religion and Religions'), Geboorteweeën 
van de nieuwe mens (1958), Kruiswerking en 
Kruisgang (1959), Levensopgang (1960). Zijn werk 
leest niet gemakkelijk en is soms van een bijna 
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is daar als een veel krachtiger persoonlijkheid uit 
naar voren gekomen, die wist wat ze wilde, in 
tegenstelling tot het clichébeeld van een 'onzekere 
vrouw' volgens onder anderen Cees Fasseur. 
Van Bree toont aan dat juist de 'standvastige' 
prinses Wilhelmina zich geheel liet leiden door               
Greet Hofmans, terwijl koningin Juliana afstand 
zou hebben gehouden aangaande staatszaken.22 
Ze zat levensbeschouwelijk, van huis uit, wel op 
dezelfde golflengte, wat ze haar persoonlijk recht 
vond. 
Ook Jolande Withuis vervalt in haar recente boek 
Juliana: Vorstin in een mannenwereld in de inmiddels 
traditionele clichés betreffende Greet Hofmans en 
haar kring. Volgens Kikkert zou het een bewuste 
keuze zijn geweest om Hofmans op de eerste plaats 
te ridiculiseren om daarmee ook de hele kring rond 
haar te isoleren.23 Ze was een gemakkelijk doelwit 
om als zondebok te dienen. Hofmans en Kaiser 
hebben op een zeer ongewone wijze, met afzien van 

materieel gewin, gepoogd de wereld te verbeteren, 
in de eerste plaats op uitnodiging en met steun van 
leden van het koninklijk huis.

Men kan het eens of oneens zijn met de 
levensbeschouwelijke zienswijze van Hofmans en 
Kaiser, maar de soms lasterlijke en respectloze wijze 
waarop ze zijn afgeschilderd – dat geldt overigens 
ook min of meer voor Juliana – hebben ze niet 
verdiend. De gang van zaken is voor het gezin van 
Wim Kaiser in elk geval traumatisch geweest, net 
zoals het dat voor Juliana moet zijn geweest. 

De houding van anderen dat 'er meerdere wegen 
naar Rome leiden' waren hem een gruwel. Dat 
leverde dus ook regelmatig problemen op met 
verschillende mensen waarmee hij te maken kreeg 
en die daardoor afhaakten. Hij had daardoor 
nauwelijks vrienden. Prinses Wilhelmina, die hem 
in 1949 eerst beschouwde als een soort 'religieus 
secretaris', haakte ook af. Door een onduidelijk 
voorval zou ze Wim 'naar en hard' hebben 
gevonden. Zij bleef hem niettemin financieel 
steunen.18 Wims zoon Dick herinnerde zich zijn 
vader als een persoon 'die de kamer vulde met zijn 
persoonlijkheid'.19 

Zonder aanzien des persoons
Als consequentie van zijn filosofie was hij net als 
Greet Hofmans ongevoelig voor iemands status. 
Dit leidde tot een incident met Eleanor Roosevelt, 
de weduwe van voormalig president Franklin 
Delano Roosevelt van de Verenigde Staten. Ze was 
bevriend met Juliana. In 1951 bezocht ze de Oude 
Loo-conferentie terwijl ze op weg was naar een 
bijeenkomst van de Verenigde Naties in Parijs.
Na de bijeenkomst werd er nog wat nagepraat. 
Mevrouw Roosevelt vroeg wat voor boodschap ze 
mee kon nemen naar de VN. Blijkens gevoerde 
correspondentie zou Wim Kaiser haar erop hebben 
gewezen dat ze niets van de bedoeling van de 
conferentie had begrepen. De bijeenkomsten 
werden niet gehouden om resoluties vast te stellen, 
maar te streven naar innerlijke verdieping. Hij 
verwees naar de uitnodiging waarin was geschreven: 
'dat niets de Goddelijke leiding zozeer tot obstakel 
is, als de menselijke drang naar vorm, vormgeving 
en vormbestendiging'. Mevrouw Roosevelt 'was not 
amused'. In Parijs sprak ze daarna over 'fanatics' 
en in 1952 probeerde ze Juliana tijdens het 
staatsbezoek aan de VS uit de groep rond Hofmans 
te krijgen. Zonder resultaat, maar ze bleven elkaar 
zien, ondanks een mogelijke bekoeling in de 
relatie.20 
Van Bree concludeert dat Wim Kaiser 'een 
schrijnend gebrek aan empathisch vermogen had, 
terwijl hij in wezen geen slecht mens was'. Greet 
Hofmans typeerde Wim Kaiser bij zijn sterfbed als 
'Hij had een groot gevoel voor de mensheid, maar 
geen gevoel voor mensen.'21

Besluit
Gaandeweg hebben verschillende schrijvers uit 
interviews en documenten uit de kring rond Greet 
Hofmans en Wim Kaiser de hele geschiedenis danig 
gerelativeerd en in perspectief geplaatst. Juliana 

Wim Kaiser in de tuin in 

Baarn omstreeks 1958 

(coll. Minnema-Kaiser)
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Erratum

In het artikel 'Karel Frederik Lodewijk Kaiser (1864-
1915)' in het vorige nummer is door ruimtegebrek 
bij de opmaak een en ander fout gegaan. In de 

Afb. 1 'De Villa', het oorspronkelijke ziekenhuis waarin na 

de nieuwbouw van 1907 bejaarden werden verpleegd

Afb.2 De Ziekenverpleging 'De Villa' na de uitbreiding van 

1930/1931 

context van het verhaal had afb. 1 geplaatst moeten 
zijn bij het bijschrift op pagina 22. Bij de geplaatste 
foto, afb. 2, hoorde een ander bijschrift.
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egBert Ottens

Op de kop af vijfhonderd jaar geleden zette 
Hoorn haar poorten open voor een vloedgolf van 
vluchtelingen uit Medemblik en de dorpen ten 
zuiden daarvan. Hoorn kan, wat de opvang van 
vluchtelingen betreft, dus terugkijken op een lange 
historie. Onuitwisbaar staat de 25e juni 1517 in 
het geheugen van Medemblik gegrift. Nooit eerder 
in haar geschiedenis en ook nadien werd de stad zo 
zwaar getroffen. 
Die ochtend, onder de dekmantel van de 
ochtendnevel, nadert vanaf de Zuiderzee de armada 
van de Arumer Zwarte Hoop. Aan boord een 
meedogenloze bende uit Friesland die samen met 
de Saksische legers van de hertog van Gelder dood 
en verderf zaait. Leider van de Arumer Zwarte 
Hoop is de ongekroonde koning van de Friese 
vrijheidsstrijd Grote Pier, Grutte Pier. Een boom 
van een kerel. Sterk als een os. Zijn enige drijfveer 
is wraak. Wraak op de Oostenrijksgezinden onder 
de Friezen die samenspannen met de Hollanders 
en de Bourgondiërs om zijn land, Friesland, te 
onderwerpen. En boos op de West-Friezen. Vooral 
die van Medemblik. Bij Wervershoof gaat het 
leger van de hertog aan land. Pier vaart door naar 
de haven van Medemblik om zo de stad binnen 
te vallen. Achtduizend man melden historische 
bronnen, met 150 schepen gekomen. Rovend en 
brandstichtend slaan de Geldersen de weg naar 
Medemblik in. Na twee dagen is de stad een 
rokende puinhoop. Het moet een angstaanjagend 
gezicht zijn geweest.

Onderwerping West-Friesland
Met de onderwerping van West-Friesland, eind 
dertiende eeuw door graaf Floris V, komt een einde 
aan de zelfstandigheid van de West-Friezen. Hun 
gewest wordt bij het graafschap Holland ingelijfd. 
De machtshonger van Floris V is echter niet 
gestild. Hij werpt een begerig oog op het overzeese 
Friesland en laat zich alvast aanspreken met graaf 
of heer van Friesland. In de moord op Floris V in 
1296, zien de West-Friezen aanleiding om nog een 
laatste poging te wagen zich van de heerschappij 
van de Hollanders te ontdoen. Helaas wordt in 
1297 de slag bij Vronen – bij het huidige St. 
Pancras – smadelijk door de West-Friezen verloren.     
Niet dat het daarna rustig wordt in Holland en 
de andere gewesten. Beurtelings leidt de zucht 
naar macht van de graven van Holland, die deel 
uitmaken van de Bourgondische Nederlanden 
binnen het grote Habsburgse rijk, en van de 

hertogen van Gelre, tot oorlog. Een strijd die pas in 
de loop van de zestiende eeuw luwt. 

Schieringers en vetkopers
Zoals de Hollandse gewesten vanaf het midden 
van de veertiende en de gehele vijftiende eeuw 
geteisterd worden door de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, zo vindt in de noordelijke gewesten 
Friesland en Groningen een al even uitzichtloze 
burgeroorlog plaats tussen de Schieringers en de 
Vetkopers. Verondersteld wordt dat de scheldnamen 
als eerste gebruikt worden in een geschil tussen 

Cisterciënzer en Norbertijner kloosterordes in het 
Friese land. Schier zou verwijzen naar de grijze 
pijen van de Cisterciënzers, hoewel anderen er het 
Friese scheldwoord skieriel, schieraal, in menen 
te herkennen, geslachtsrijpe aal. De Norbertijnen 
staan bekend als slachtveefokkers, vetwijders. Over 
de aanleiding tot dat conflict tasten historici nog 
altijd in het duister. Ook omdat strijdende groepen 
zomaar van partij kunnen wisselen. Maar macht en 
machtsuitbreiding van de graafschappen Holland 
en het hertogdom Gelre spelen meer dan een rol 
op de achtergrond. Macht corrumpeert en absolute 
macht corrumpeert absoluut, schreef de Britse Lord 
Acton aan een vriend. En voor de Friezen speelt 
niet minder hun niet te temmen drang naar vrijheid 
en zelfbeschikking. Anderhalve eeuw lang strijden 
Hollanders en West-Friezen met elkaar. Het laatste 
treffen in die lange reeks Fries-Hollandse oorlogen 
vindt plaats tussen 1515 en 1524.  

grutte pier: gesel van west-Friesland
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had hij altijd succes. Dat ging op zo'n logge wijze, 
dat hij bij alle aanwezigen de lachers op zijn hand 
kreeg. Hij was wreed en fel naar zijn vijanden 
toe, maar was redelijk van hart zoals dat een goed 
christen betaamt, want zijn mening was terecht.' 
Pier brengt zijn dochter, die de aanval van de met 
de Saksen collaborerende Franekers overleeft, bij 
familie onder. Niets te verliezen hebbend, krijgt hij 
de handen vrij voor zijn queeste: de afstraffing van 
zijn vijanden en de strijd voor een vrij Friesland. 

De Arumer Zwarte Hoop
Pier weet al snel een paar honderd andere slachtoffers 
van de Saksische en Hollandse onderdrukking bijeen 
te brengen. Boeren, struikrovers, berooide edelen. 
In navolging van de Saksische bendes noemen zij 
zich de Arumer Zwarte Hoop. Arum, naar het nabij 
Kimswerd gelegen dorp van die naam. Grote Pier 
ervaart dat zijn bende het vaak moet afleggen tegen 
de Saksische soldaten. Deze zijn beter getraind 
voor de strijd en beter bewapend dan de arme 
boeren die aanvankelijk geen geld hebben om het 
'moderne' wapentuig van die tijd aan te schaffen: 
kruisbogen, pieken, hellebaarden en zwaarden. Met 
hun eenvoudige landbouwwerktuigen delven ze 
vaak het onderspit. Op zee echter, ontdekken Pier 
en zijn mannen, zijn zij heer en meester, vertrouwd 
als de boeren zijn met het vele water dat hun land 
omspoelt. Na een jaar telt de Arumer Zwarte Hoop 
zo'n 4.000 man.  

 
Grutte Pier
Rond 1500 trekken Saksische huurlingenbendes en 
landsknechten in Friesland rond onder de naam de 
Zwarte Hoop. Het zijn eenheden van aartshertog 
Maximiliaan van Oostenrijk, in 1508 door paus 
Julius II tot keizer van het Heilige Roomse Rijk 

gekroond. Zij vullen met hun strooptochten hun 
achterstallige soldij aan. De arme Friese bevolking 
heeft geen verweer tegen het brute optreden van 
de plunderende en moordende bendes. In 1515 
is het dorpje Kimswerd aan de beurt, dat iets ten 
zuiden van Harlingen ligt. Er wordt geroofd en 
gemoord. De boerderij van Grutte Pier, de Donia-
state, en de kerk van het dorp gaan in vlammen op. 
Piers vrouw en zoon overleven het niet. Grote Pier, 
zijn werkelijke naam is Pier Gerlofs Donia, zweert 
wraak. 

Pier, geboren in 1480 als zoon van een rijke 
herenboer en een adellijke moeder, staat bekend 
om zijn grote rechtvaardigheidsgevoel. Volgens 
geschiedschrijvers is hij onbeholpen in zijn taal, 
maar compenseert hij dat door zijn bijna mythische 
kracht. Daarover doen verschillende verhalen de 
ronde. Hij kon een os – of een paard – van 500 
kilo optillen en met één slag van zijn 2,13 meter 
lange 6,5 kilo zware zwaard zou hij eens meerdere 
tegenstanders in één slag het hoofd hebben 
afgehouwen. Een tijdgenoot, lekebroeder Petrus 
Thabor van het gelijknamige klooster Thabor bij 
Sneek, beschrijft Pier als volgt: 'Een groot, zwaar 
man met grote ogen, brede schouders en een lange 
baard. Met een gruwelijk en zonderling voorkomen 
als hij kwaad was. Hij was grof en onbeholpen van 
spraak en voorkomen, want hij was geen groot 
spreker voor het gerecht of tegenover heren. Met 
zijn grove Friese manier om zijn doel te bereiken, 
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Velius naar het gewest gedirigeerd, waaronder naar 
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Eén vendel 
wordt over de Hollandse en West-Friese vloot 
verdeeld. Op 24 juni 1517 vertrekt de armada van 
Grote Pier met aan boord enkele duizenden Friezen 
van de Arumer Zwarte Hoop en zo'n vierduizend 
huurlingen van het leger van de hertog van Gelre, 
een rijke buit in het vooruitzicht. De Geldersen 
worden de volgende morgen in de buurt van 
Wervershoof aan land gezet. Pier vaart met een 
aantal schepen door naar de haven van Medemblik 
die inderhaast is gebarricadeerd door het afzinken 
van twee koopvaardijschepen. 
Paniek ontstaat in de stad als de schepen van Pier 
voor de haven verschijnen en het bericht doordringt 
dat een leger van enkele duizenden soldaten van de 
hertog van Gelre Medemblik van landzijde nadert. 
Medemblik is makkelijk in te nemen. Het is een 
stad zonder muren en de grachten rondom zijn 
ondiep. Burgers vluchten. Een aantal naar kasteel 
Radboud. Anderen verder weg. Weg van de bendes 

Van boer tot boekanier
Pier wordt kaperkapitein, boekanier, nadat een 
eerste schip is gekaapt. Vanaf dan is geen West-Fries 
of Hollands schip meer veilig voor de kapers van 
de Arumer Zwarte Hoop en groeit de kapervloot 
gestaag. Ook zeeslagen met Hollandse en West-
Friese oorlogsvloten worden gewonnen. Maart 
1515 vindt een zeeslag voor Hoorn plaats, waarbij 
de zeeschuimers van de Arumer Zwarte Hoop elf 
koggeschepen op de Hollanders veroveren. Twee 
maanden later is het weer raak. De Hollanders en 
West-Friezen hebben onder admiraal Hieronymus 
Snees een vloot van 36 schepen uitgerust om Grote 
Pier een gevoelige klap toe te brengen. Maar Pier, 
die zich inmiddels admiraal van de Zuiderzee laat 
noemen, weet met zijn 18 schepen de overmacht te 
weerstaan. 28 Hollandse schepen vallen in handen 
van de kapers. De vijfhonderd bemanningsleden 
wordt de 'voeten gespoeld'; ruggelings aan elkaar 
gebonden worden zij overboord gegooid. Het is een 
algemeen gebruikelijke methode in die vreselijke 
eeuwen van strijd waarin mensenlevens niet in tel 
zijn om met je vijanden op zee af te rekenen. 'Kruis 
der Hollanders' wordt de bijnaam van Grote Pier 
in Holland, terwijl hij zich in eigen land de titel 
'Koning van Friesland' aanmeet. 
 
In dienst van de hertog van Gelre
De hertog van Gelre beseft dat de Friese rebellen 
hem van grote steun kunnen zijn bij zijn pogingen 
om het eigen machtsgebied uit te breiden. Met 
beloftes van Friese zelfstandigheid en vrijdom van 
belasting weet hij Pier te paaien. Smalend worden 
Piers Friezen sindsdien de 'Gelderse Friezen' 
genoemd. Zij hebben zich immers verkwanseld 
aan de Geldersen. Pier, die nog niet beseft dat hij 
een speelbal is van gewiekste machthebbers, maakt 
het niet uit. Hij zint slechts op wraak vanwege het 
bloedige onrecht dat de Oostenrijkse Friezen en hun 
kompanen hem hebben aangedaan. Vooral die uit 
Medemblik moeten het ontgelden. Zij plunderden 
Friese havens en steden en vooral zij kochten 
de door Bourgondiërs en Hollanders tijdens hun 
rooftochten door Friesland buitgemaakte goederen 
op, om die 'met groot voordeel van de hand te 
doen'. 

De aanval op West-Friesland
In Friesland wordt een aanval op West-Friesland 
voorbereid. Geruchten daarover bereiken de 
overzijde van de Zuiderzee. Holland versterkt 
inderhaast zijn troepenmacht in de steden langs 
de zee. Acht vendels soldaten worden volgens 
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die ongetwijfeld hen achterna zullen komen als 
deze in de stad zijn uitgeroofd. Wie nog in de 
stad is loopt kans te worden gedood of gevangen 
genomen om tegen losgeld te worden vrijgekocht. 
Na de eerste plunderingen besluiten de Geldersen 
na onderhandeling de stad verder te sparen tegen 
een losgeld van 2.200 florijnen. De volgende dag 
trekken zij verder, richting Hoorn. 1.500 Friezen 
blijven in Medemblik achter bij hun schepen. 
Maar ondanks de belofte van de aanvoerders van 
de Geldersen steken zij in opdracht van Grote 
Pier de stad alsnog in brand. Volgens de zestiende 
eeuwse geschiedschrijving Chronicon Hoernensis 
Monasterii Comitum Hollandiae is: 'In twee etmalen 
[..] Medemblik veroverd en in de as gelegd… Van 
een stad vol leven, vol mensen, is zij geworden 
tot een hol graf. Zonder huizen. Zonder mensen.' 
(Geciteerd bij Van der Knaap en Veerkamp in 'Uit 
de schemer van Hoorns verleden'). Alleen het 
zusterklooster blijft gespaard tegen betaling van 
100 florijnen, terwijl kasteel Radboud de belagers 
na zware gevechten buiten de muren weet te 
houden.  

Hoorn houdt haar poorten open
Het bericht over de gruwelijke slachtpartij bereikt 
Hoorn. Al snel trekken de eerste vluchtelingen door 
de poorten de stad binnen. Eerst die van Medemblik 
en Wervershoof. Achter hen aan volgen de angstige 
en bezorgde inwoners van de omringende dorpen: 
Twisk, Lambertschaag, Opperdoes, Abbekerk, 
Midwoud. Met karren en boten, zelfs overzee 
komen ze. Onderweg wordt hun verteld dat Hoorn 
hen niet binnen wil laten, dat de poorten gesloten 
zijn. Hoe komt zo'n gerucht tot stand? Pas tegen 
middernacht lijkt aan de karavaan vluchtelingen, 
velen met hun vee, een eind te zijn gekomen. Veel 
ontheemden vinden onderdak bij de inwoners van 
Hoorn. Anderen dwalen vooralsnog verbijsterd door 
de straten. Nadat de troepen van Gelre en die van 
de Zwarte Hoop uit West-Friesland zijn vertrokken, 
blijft een groot aantal Medemblikkers voorgoed in 
Hoorn. De zo-even genoemde Chronicon Hoernensis 
wijst nog even op de onbaatzuchtigheid van de 
burgers van Hoorn. Volgens deze kroniek 'hebben 
die van Haarlem en Leiden toen de dorpelingen 
bij de nadering van de Zwarte Hoop hun steden 
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Sindsdien herinnert de naam van de steeg, Gelderse 
Steeg, aan de mislukte aanval van de Geldersen en 
de Arumer Zwarte Hoop. Verschillende bronnen 
stellen dat ook Hoorn is gevallen voor de bende 
van Pier, ingenomen en geplunderd. Friese 
historici, zoals Pierius Winsemius (1586-1644), 
de Friese tegenhanger van Velius, zeggen dat onze 
Hoornse kroniekschrijver belangrijke feiten heeft 
verdoezeld. Winsemius schrijft in zijn 'Chronique 
ofte historische geschiedenisse van Vrieslant' uit 
1622, dat Hoorn in 1518 geheel door Pier is 
ingenomen. Velius had dat ook gelezen, maar kent 
geen Hoornse bronnen die dat bevestigen. Dus doet 
hij navraag bij een aantal oudere inwoners van de 
stad. Misschien dat zij van hun ouders iets over de 
inval en de plundering zouden hebben gehoord. 
Maar zij kunnen hem niet verder helpen, terwijl 
men wel feiten memoreert van jaren daarvoor. 
Sebastiaan Centen, die de annotaties bij een latere 
druk van Velius' Kroniek verzorgt, merkt ook op, 
dat hij geen Friese Kroniek kan vinden waarin meer 
over een verovering van Hoorn wordt gezegd, dan 
de korte mededeling van Winsemius, zonder enige 
verdere bijzonderheid.  

Gelderse Friezen
Als de hertog van Gelre alsnog belastingen oplegt, 
begint bij Pier langzaam het besef te dagen dat hij 
en zijn Arumer Zwarte Hoop om machtspolitieke 
redenen worden misbruikt. Zonder dat Pier daar 
weet van heeft, heeft Karel van Gelre zijn rechten 

binnenvluchtten, voor hun spulletjes negen stuivers 
of meer 'beschermingsgeld' gevraagd. En dat deden 
ze pas toen het gevaar geweken was en die mensen 
weer naar huis wilden.' Kennelijk vroegen de 
inwoners van Hoorn daar geen vergoeding voor en 
was dat bijzonder.   
 
De legers van Gelre voor de Hoornse 
poorten 
Hoorn is echter niet van de Zwarte Hoop en de 
troepen van Gelre af. Zij trekken over Opperdoes, 
Twisk en Midwoud, via de Zwaagdijk en het 
Keern naar Hoorn. Voor de muren van de stad 
ontstaat onenigheid tussen de bevelhebbers van 
de Geldersen en Grote Pier. Pier wil ook Hoorn 
straffen. Maar de officieren vrezen dat het innemen 
van de ommuurde stad veel tijd zal vergen. 
Bovendien moeten ze daarna een fors aantal 
soldaten in de stad achterlaten om die daarna 
niet weer uit handen te geven. Daarop trekken tot 
grote geruststelling van de verontruste inwoners 
van Hoorn, die de dreiging vanaf de muren rond 
de stad aanzien, de troepen naar Alkmaar over de 
Huigendijk door het Schermermeer. Onderweg 
worden Berkhout en Ursem geplunderd. Alkmaar 
wordt nog dezelfde dag bereikt. Acht dagen 
achtereen wordt er gemoord, brand gesticht en 
geplunderd. Volgens enkele bronnen weigert Pier, 
nadat hij nee te horen kreeg op zijn wens om 
Hoorn in te nemen, verder mee op te trekken. Hij 
keert naar Medemblik terug en vaart met vloot en 
buit naar zijn Heitelân. 

De Zwarte Hoop binnen de muren
In de Staatkundige Historie van Holland (ca 1760) 
staat een merkwaardige prent. Grote Pier en zijn 
al even lange neef Wierd – waarvan later is komen 
vast te staan dat zij geen familie waren – op het 
Hoofd in Hoorn. Een houdt een Hollander bij het 
been en slingert hem in zee. De ander kapt een man 
middendoor. Op zee vecht de vloot van Grutte Pier 
met de Hollanders. Maar volgens Velius is Pier nooit 
binnen de stadsmuren geweest. Eind september 
1518 vaart Pier met een vloot van 25 schepen 
uit. Doel van de reis heet Harderwijk te zijn waar 
de hertog van Gelre zich bevindt. Halverwege de 
nacht wordt de steven gewend en op Hoorn af 
gekoerst. De wacht is afwezig, zodat een aantal van 
de mannen van Pier op de dijk kunnen worden 
afgezet. Zij willen door de Jan Oomkenssteeg de 
stad binnengaan. Nadat de eerste woningen zijn 
geplunderd, wordt alarm geslagen. De bewoners 
gaan het gevecht aan en de indringers vluchten. 
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is het sieraad van de oorlog – vanwege hun 
'beestachtige barbaarsheid' tot 'de drie grootste 
historische schelmen van Oud-Nederland'. Ook 
historici van naam én Christine Kerkmeijer-de 
Regt met haar 'Geschiedenis van West-Friesland', 
krijgen er van langs. Net als de auteurs van 
historische romans die de plank mis slaan. Dirk 
L. Broeder bijvoorbeeld, van wie eind 1940 de 
historische roman 'Groote Pier' verschijnt. Een fraai 
vormgegeven boek met prachtige houtsnedes van 
niemand minder dan Albert Hahn. Helaas heeft 
Broeder volgens Kalma hooguit wat 'tweedehands 
bronnen' bestudeerd. Maar misschien is dat boek, 
een 'prul' volgens zijn criticaster, vooral bedoeld 
om Friezen én Hollanders, nu het land is bezet 
door een vreemde macht, een hart onder de riem 
te steken. Het kan. Kalma geeft inderdaad een lijst 
met feiten die niet kloppen. Als de schrijver dat 
andere doel voor ogen heeft gehad, dan kan men de 
auteur diens vrije omgang met de feiten nauwelijks 
euvel duiden. Bovendien: een historische roman is 
geen wetenschappelijk werk. 

Aan het slot van zijn uitgebreide beschouwing 
concludeert Kalma over de man uit Kimswerd 'dat 
een levensbeschrijving van Pier Donia niet te geven 
is. Er blijven vele onzekerheden. Het is een man 
die in wanhoop naar het zwaard grijpt en tegenover 
het kwaad dat hij rondom zich ziet gebeuren, het 
recht van de wedervergelding plaatst. Een politieke 
rol heeft hij nauwelijks gespeeld. Een vrijheidsheld 
kan hij niet worden genoemd.' 

Daar zullen ook wij het vandaag de dag mee moeten 
doen. Voor de West-Friezen, die zelf allerminst 
lieverdjes waren – en zijn – was Pier Gerlofs Donia 
uit Kimswerd desondanks de verpersoonlijking van 
het redeloze kwaad. Wie vanuit West-Friesland 
na de Afsluitdijk richting Harlingen rijdt en het 
verhaal van Pier kent, moet bij het bord Kimswerd, 
onwillekeurig even aan de geschiedenis van 
vijfhonderd jaar terug denken. 
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op Friesland al in 1515 voor honderdduizend 
gulden verpatst aan zijn tegenstander, de graaf van 
Holland. De laatste wordt in 1519 zelfs tot keizer 
van Duitsland gekozen: Karel V. Vermoed wordt dat 
Pier, toen hij in 1517 voor de poorten van Hoorn 
rechtsomkeert maakte en van Medemblik terug 
zeilde naar Friesland, dat deed om de terugkeer van 
de Geldersen naar Friesland te verhinderen. Hij wilde 
van de Geldersen af en zo waren de Friezen van hen 
verlost. Na de rooftocht door West-Friesland zegt 
Pier zijn leven als kaper en vrijheidsstrijder vaarwel, 
teleurgesteld door de kuiperijen van de edelen die 
zijn vertrouwen opnieuw hebben beschaamd. Vanaf 
dat jaar, schrijft Petrus van Thabor, is Piers rol 
uitgespeeld. Bovendien had een waarzegster zijn 
dood voorspeld. Op de Zuiderzee. Pier trekt zich 
terug als burgerman in Sneek. Daar overlijdt hij, de 
man die voor God noch duivel angst had, twee jaar 
later in 1520 na een spookverschijning. Pier Gerlofs 
Donia wordt begraven in de Martinikerk in Sneek. 

Waarheid en verdichtsel
De Friese historicus ds. J.J. Kalma uit in zijn 
'Grote Pier van Kimswerd' (1970) zware kritiek 
op de weinig objectieve geschiedschrijving die 
sinds eeuwen over Grote Pier verscheen. Kort 
samengevat komt het erop neer dat de meeste 
historici de wandaden van Pier hebben uitvergroot 
en de persoon gekleineerd. Kalma bewijst dat 
onder andere aan 'Het Land van Rembrandt' van de 
negentiende-eeuwse Conrad Busken Huet, voor wie 
Pier een domme boer is die een woeste boekanier 
werd. Volgens Huet had de booswicht 'honderd 
malen de dood door beulshanden verdiend, doch 
rechters wilden of durfden hem niet aan.' Busken 
Huet noemt Pier met hertog Karel van Gelre en 
diens nietsontziende legeraanvoerder Maarten van 
Rossum – zijn lijfspreuk luidt: Blaken en branden 
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willeM vingerHOed

In Hoorn leidde het verlangen om mee te doen aan 
de uit Engeland overgewaaide sporten op 15 mei 
1889 tot de oprichting van de vereniging Sport. 
Schoorvoetend werden cricket en voetbal bij de 
jongeren van de gegoede burgerij geïntroduceerd 
door veelal studenten, die daar op andere plaatsen 
kennis mee hadden gemaakt. Nadat de regels en 
technieken eigen waren gemaakt, werd het tijd om 
de krachten te gaan meten met andere verenigingen. 
Doordat Hoorn aan het eind van de 19e eeuw 
werd aangesloten op het spoorwegnetwerk konden 
gasten betrekkelijk eenvoudig afreizen naar Hoorn 
en omgekeerd.

Tegenstanders van propagandawedstrijden werden 
afgehaald van het station en in optocht door 
de stad naar het voetbalterrein Buitenluiendijk 
gebracht. Spelers droegen een oude jas en broek 
en pas later werden donkerblauwe tricots favoriet. 
Ter onderscheid werd een gekleurde sjerp of lint 
gedragen. In 1892 werd het touw, dat tot dan 
toe had gefungeerd als dwarslat, vervangen door 
een houten lat. Na afloop werd de modder van 
de spelers afgewassen met koud water en na een 
maaltijd in een plaatselijk etablissement volgde de 
wandeling terug naar het station.
In het jaar 1901 ging Sport verder met alleen 
voetbal en in 1902 was de club samen met Alcmaria 
Victrix en ZVV een van de oprichters van de Noord-
Hollandse Voetbal Bond (NHVB). Gestart werd met 
een even eenvoudig als duidelijk reglement.
'Elke vereeniging speelt drie matches tegen haar 
partners. Een op het eigen terrein, een op het terrein 
van haar partner en een op neutraal terrein; dat van 
de – in dit geval – derde vereniging. De contributie 
voor de vereeniging bedraagt vijf gulden en die 

voor elk spelend lid vijftig cent. Den overwinnaar 
zal een medaille worden toegekend voornamelijk 
ter opwekking en voor propaganda. In iedere plaats 
zal een scheidsrechter worden benoemd voor de 
aldaar te houden matches. Het seizoen loopt van 
1 oktober tot 15 april. De protestcommissie zal 
bestaan uit drie heeren, waarvan elke vereeniging 
er een aanwijst.'

Eerste competitie NHVB
In de Hoornsche Courant, Nieuws- en Adver- 
tentieblad voor West-Friesland stond op 
woensdag 22 oktober 1902 het volgende bericht: 
'Voetbalwedstrijden. De drie voetbalvereenigingen 
(Alcmaria Victrix te Alkmaar, de Hoornsche 

voetbalvereeniging Sport en de Zaanlandse te 
Zaandam) die onlangs een Noord-Hollandschen 
bond oprichtten, hebben zes wedstrijden 
uitgeschreven tegen ieder der andere clubs. De 
club die de meeste punten behaalt, ontvangt een 
door den Bond uitgeloofde medaille. De eerste 
wedstrijd wordt zondag 26 october gespeeld in 
Hoorn tusschen Alcmaria en Sport.' Alcmaria 
won het eerste treffen met 0-2. Tussen de 
competitiewedstrijden door werd druk geoefend. 
Tegenstanders waren onder meer Volharding (het 
latere Hollandia) en Sparta Enkhuizen (voorloper 
van West-Frisia). Op 10 mei 1903 sloot Sport in 
Alkmaar de competitie af met een 2-1 overwinning 
op ZVV. Voor Sport kwamen onder meer uit: 
Van Hoolwerff, Stoutjesdijk, Sannes, Van Buren 
Lensinck, Holzmüller, de gebroeders Van der Sterr, 
Thors, 't Hooft en Uhlenbeck. 

Buitenluiendijk
Sport gebruikte voor wedstrijden en trainingen 
het schietlandje aan de Buitenluiendijk. Van dit 
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buitendijks terrein werd ook gebruik gemaakt door 
het Garnizoen voor exercities en schietoefeningen. 
Het moge duidelijk zijn dat het uitzetten van een 
veld op deze met een enkele graspol gezegende 
vlakte een heel karwei was. Toch moest het voetbal 
in Hoorn het tot 1922 doen met deze vlakte. Toen 
stapte Hollandia over naar een eigen sportpark aan 
de Geldelozeweg. En bij Sport werd al niet meer 
sinds 1920 gevoetbald.
Het bleef bij Sport overigens niet alleen bij voetbal. 
Ook op gezelligheid werd heel veel prijs gesteld en 
een feestje op z'n tijd werd niet versmaad. Beroemd 
waren de revues die regelmatig werden opgevoerd 
en de lustrumvieringen. De goede geest in de 
vereniging maakte dat deze ook in kommervolle 
tijden positief ingesteld bleef. Sport kreeg door haar 
leden veelvuldig te maken met vertrek naar elders 
vanwege studie of werk (in binnen- of buitenland).

Promotie naar NVB
Na het 10-jarig bestaan in 1899 werd in 1909 het 
20-jarig bestaan gevierd. Op het feestprogramma 
stonden onder meer atletiekwedstrijden op 
het Sportterrein en in de 'Parkzaal' werd de 
sportrevue Het Bruine Monster opgevoerd. In 
1911 promoveerde Sport na wedstrijden tegen 

Purmersteijn naar de NVB. Het kwam daarin 
uit in de 3e klasse West. In het seizoen 1913-
1914 stuitte Sport op Hollandia. Het ene punt 
dat in dit voetbaljaar werd behaald, kwam uit 
het duel tegen de stadgenoot (1-1). Het team 
dat promoveerde kende de volgende spelers: D. 
Bekker; A. van Duin, G. Eyken; P.Bakker, G. Israël, 
J. de Waal; B. Kernkamp, J. Wolbers, G. Heino, 
J. de Boer en D. Reek. Tussen Sport en Hollandia 
heerste een gezonde rivaliteit. Zo werd door 
combinaties van spelers van beide clubs gespeeld 
tegen aantrekkelijke tegenstanders (goed voor de 
bekendheid en de centjes). In het seizoen 1913-
1914 eindigde Sport als laatste in de 3e klasse E. 
Vertrek naar elders (studie, werk) en de mobilisatie 
bleken een aanslag op de beschikbaarheid van 
spelers. In 1914-1915 en 1915-1916 werd niet 
deelgenomen aan de competitie. Dat kon in 1916-
1917 (1e klasse A) weer wel,  maar de NHVB stelde 
als eis dat dit onder een andere naam zou gebeuren. 
Gekozen werd voor Hoorn. Na een jaartje niet 
maakte Sport in 1918-1919 en 1919-1920 weer 
deel uit van de 1e klasse B. Maar daarna was het 
toch echt over.

1920-1934
De jubileumuitgave van 1959 ter ere van het 
70-jarig bestaan meldt daarover het volgende: 'In 
1920, toen enkele vaste eerste elftalspelers Hoorn 
verlieten, kon men geen plaatsvervangers vinden. 
Er waren wel candidaten, doch deze konden niet 
iedere zondag  spelen. Men besloot daarom de 
NHVB vaarwel te zeggen en zich toe te leggen op 
het spelen van 'gelegenheidswedstrijden'. Menigeen 
beweert dat Sport na 1920 wel degelijk heeft 
voortbestaan; de archiefstukken welke als bewijs 
zouden moeten dienen, ontbreken echter. Volgens 
zeggen zijn deze in een huis aan het Grote Oost 
bij een grote schoonmaak door een al te ijverige 
huisvrouw vernietigd. Hoewel onze secretaris nog 
steeds 'zoekende' is, nemen wij voorlopig aan 
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dat de vereniging na 1920 tot 1934 'onder water' 
vertoefde. Wel is het een feit, dat er diverse keren 
door eenige leden gepoogd is de vereniging weer 
aan de competitie te laten deelnemen. Tot 1934 
leden al deze pogingen echter schipbreuk.

Wilhelminapark
In 1934 bleek de tijd rijp tot de wederopstanding 
van Sport. Cruciaal in dit geval bleek de opening 
van het Wilhelminapark met diverse sportterreinen. 
De Nieuwe Hoornsche Courant meldde op zaterdag 
30 juni 1934 nieuws over de opening ervan: 
'Op zondag 1 juli zal het Wilhelminapark voor 
het publiek worden opengesteld. Het park bezit 
toegangen achter de RHBS, aan de Schoutenstraat 
en aan de Holenweg. Een zeer mooie collectie 
heesters en planten zijn in het park bijeen gebracht, 
terwijl de aanleg met de grootste zorg is geschied. 
Een dringend beroep wordt daarom aan het publiek 
gedaan om de jonge aanplant te ontzien en ertoe 
mede te werken dat het park ongeschonden 
bewaard blijft.'

Nooit weg geweest
Op zondag 23 september 1934 werden de 
Gemeentelijke Sportvelden in het Wilhelminapark 
officieel geopend. Het was tevens de herleving van 
de oude sportclub Sport. Toen bleek dat er weer 
animo was om te gaan voetballen bij Sport werd 
daarover op 28 juni vergaderd in De Keizerskroon. 
Het woord heroprichting stond ter discussie; een 
groep wilde liever spreken van weer deelnemen 
aan de competitie. Voor hen was Sport nooit weg 
geweest.
Dankzij het krachtig optreden van de bestuursleden 
de heren W. op 't Land (secretaris), J.P. Dobbe 
(algemeen), G.J. Vierbergen (vice-voorzitter), L. 

Roodzant (elftalcommissie), Roselaar (algemeen), 
M. Homan/J. Woestenburg (penningmeester) en 
Schultink (algemeen) kon Sport de draad weer 
oppakken. Voorzitter was de heer F.H. Jansen, 
na een half jaar vervangen door de heer J.L. 
Hiddink. Dertig leden (nog geen jeugd) maakten 
het mogelijk dat Sport het seizoen 1934-1935 kon 
beginnen met twee teams. Het eerste werd door de 
NHVB ingedeeld in de 2e klasse E. Het tweede elftal 
(veteranen) behaalde het kampioenschap. 
Bij Sport gebeurde regelmatig het een en ander. Zo 
werd er in de zomer van 1935 gespeeld tegen de 
'Negers'. Bedoeld als team uit Paramaribo (West 
Indisch XI-tal), maar uiteindelijk verscheen een 
elftal uit Amsterdam. Gevoetbald en gefeest werd er 
toch; in prima sfeer en onder grote belangstelling. 
Want ja, de mens wilde wel eens wat… Nieuw 
was in 1935 het opnemen van atletiekvereniging 
Hoorn en Omstreken. In verenigingsverband werd 
er ook gewandeld. En naast avonden met 'pret en 
jool' werden schaakwedstrijden en bridge-drives 
gehouden.

Tegen Schagen 2 in Nieuwe Niedorp
Maar zo langzamerhand begon het voetbal een 
steeds belangrijker rol te spelen. Werden de 
resultaten in het seizoen 1935-1936 al wat beter; 
in het daaropvolgende voetbaljaar werd Sport 
kampioen in 2E. Na 16 wedstrijden stonden Sport 
en Schagen 2 gelijk bovenaan met 28 punten. 
Er volgde een beslissingswedstrijd in Nieuwe 
Niedorp. Met drie bussen, een vrachtauto, fietsen 
en zelfs lopend togen de supporters naar Nieuwe 
Niedorp. Sport won onder grote belangstelling 
met 4-1! Het verloop van de strijd was volgens 

Eerste elftal Sport, 1919

Kampioensteam 

Sport 1, 1936-1937. 

F.H. Reuvekamp Gille, 

Ph. J. Zwaan, 

St. W. Duursma, 

J. van Dok, W. de Kreek, 

P. Boom, Nic. Schagen, 

W. Tonneman, 

G.D. Scholten, 

J. Soutendijk, 

H. van Berkel
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het jubileumnummer uit 1959 als volgt: Op een 
zwaar bespeelbaar terrein startte Sport nogal 
onzeker, waarvan Schagen gebruik maakte en een 
voorsprong nam (0-1). Binnen een minuut was 
de stand echter weer gelijk door toedoen van Nic. 
Schagen. Henk van Berkel scoorde daarna uit een 
pass van Piet Boom 2-1 en vlak voor rust schoot 
Henk voor de tweede maal, nu uit een voorzet van 
Jan van Dok, de bal in de touwen (3-1). Daarmee 
was het pleit beslecht. Schagen 2 kwam er na de 
rust niet meer aan te pas. Wim de Kreek schoot 
Sport nog naar 4-1. Dit team promoveerde naar de 
1e klasse: Ph.J. Zwaan; F.H. Reuvekamp Gille, St.W. 
Duursma; P. Boom, W. Tonneman, G.D. Scholten; J. 
van Dok, W. de Kreek, Nic. Schagen, J. Soutendijk, 
H. van Berkel.
Het seizoen werd verder gekenmerkt door een grote 
ledenaanwas. Vooral het aantal adspiranten steeg 
aanzienlijk, waardoor drie elftallen geformeerd 
konden worden. Ook het aantal donateurs nam 
behoorlijk toe.
In de maanden februari en maart van het jaar 
1938 schudde De Keizerskroon twee maal op haar 
grondvesten. Net niet ongeslagen werd Sport 2 
kampioen in de 3e klasse en op 13 maart 1938 
klopte Sport 1 Hercules 2 met 2-1 en werd 
daardoor onbereikbaar voor de concurrentie. Sport 
promoveerde naar de 4e klasse KNVB.

Gezelligheid centraal
In de 4e klasse B van 1938-1939 met KVV, IVV, 
EVC, Monnickendam, Bergen, Uitgeest, CSV en 
AVV Andijk als tegenstanders haalde Sport de 
achtste en voorlaatste plaats. En dat betekende 
behoud. Het seizoen daarna stond vooral in het 
teken van de tweede wereldoorlog. Het bleek 
vrijwel onmogelijk om met een vast elftal te spelen. 
Maar dit gold voor de meeste verenigingen. Zo goed 
en zo kwaad als het ging werd er (nood)competitie 
gespeeld in Klasse F (dubbele competitie). Van 
de zes deelnemende clubs werd Sport vijfde. 

Uitslagen (K)NVB

1911-1912 - West 3e klasse C

DEC                             12-22 (78:05)

Amstel                        12-18 (24:11)

Sport                           12-14 (23:25)

Heemstede                12-11 (13:19)

Holland (Alkmaar)    12-10 (22:34)

Neerlandia                 12-05 (13:55)

ZVV                              12-04 (13:37)

1912-1913 - West 3e klasse D

Amstel                          14-21 (36:14)

HSV (Haarlem)             14-16 (39:27)

Bloemendaal                14-16 (23:25)

WFC            14-15 (26:21)

Tegenstanders waren: AVV Andijk, MFC, West-
Frisia 2, Hollandia 2 en Strandvogels. En altijd 
centraal, onder welke omstandigheden dan ook, 
stond de gezelligheid. 

ZVV                       14-13 (23:27)

Wilhelmina Vooruit    14-12 (30:30)

Holland (Almaar)         14-11 (19:30)

Sport                              14-08 (20:42)

1913-1914 - West 3e klasse E

WFC                12-18 (29:09)

ZFC               12-16 (28:16)

Hollandia            12-13 (21:18)

Purmersteijn          12-13 (17:17)

ZVV                   12-12 (24:15)

Wilhelmina Vooruit     12-11 (31:24)

Sport                   12-01 (04:55)

1938-1939 - West 4e klasse B

KVV                        16-28 (69:19)

IVV                    16-22 (65:41)

EVC                14-20 (42:29)

Monnickendam      15-18 (29:21)

Bergen              16-15 (37:40)

Uitgeest                   16-11 (37:54)

CSV                   16-09 (26:44)

Sport(ers)             16-09 (27:54)

AVV Andijk             15-08 (25:55)

1939-1940 - West Klasse F (dubbele noodcompetitie)

AVV Andijk              17-26 (50:21)

MFC                       18-25 (61:30)

West-Frisia 2          16-17 (47:44)

Hollandia 2            16-16 (93:41)

Sport(ers)                  15-10 (37:49)

Strandvogels            16-04 (91:68)

Artikel uit De Nieuwe 

Hoornsche Courant van 

zaterdag 30 juni 1934
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spelers uit HOOrn ruggengraat suCCesvOl west-Frisia

willeM vingerHOed

West-Frisia uit Enkhuizen kwam in het seizoen 
1924-1925 voor het eerst uit in de tweede klasse. 
Daarin speelde ook sinds 1919 Hollandia. Het 

eerste jaar was voor de roodgelen moeizaam. De 
negende plaats was voldoende voor behoud, maar 
daarna ging het beter met de club. In 1925-1926 
werd een vijfde plaats behaald en in 1926-1927 
een derde. Het succes van West-Frisia mondde uit 
in een tweejarig verblijf in de eerste klasse (daarvan 
waren er twee in het westen) in de jaren 1931-
1933. Van het populaire team maakten twee spelers 
uit Hoorn deel uit. Doelverdediger Gerard ('Vozel') 
van der Zel en verdediger Ferry Oerlemans.
Bij Hollandia was Gerard van der Zel geen vaste 
keuze in het eerste elftal. Voor hem stonden de 
keepers Schutte en Röde en een plaats in de 
aanval was gezien zijn snelheid ook mogelijk. Een 
toevallige ontmoeting in de trein leidde in 1926 
tot de overstap naar Enkhuizen. Politie-inspecteur 

Beekhoven (secretaris West-Frisia) maakte de 
transfer rond. Naar eigen zeggen van de doelman 
voor 'een dikke sigaar en een fles cognac'. Ferry 
Oerlemans (bij Hollandia 'te oud') volgde in 1927. 
Beide spelers ontwikkelden zich tot de ruggengraat 

van West-Frisia. De reizen naar Enkhuizen werden 
gemaakt in een T-Ford die Gerard van der Zel 
gebruikte voor zijn werk bij Pool Tabak. In het 
voetbaljaar 1930-1931 werd West-Frisia kampioen 
van de 2e klasse A. Het kampioensdiner vond plaats 
in Die Port van Cleve en daarna volgde in open 
rijtuigen een rondrit door de stad. In de Kolfbaan 
werden de spelers gehuldigd (met onder andere 
een gouden horloge). Daarna moest in Heemstede 
tegen DWS om de promotie naar de hoogste klasse 
gespeeld worden. Van der Zel kreeg alle aandacht 

Eindstanden HSV Sport 1889

1902-1903: 1e klasse NHVB 3e van 3 teams; 06-04; 09:19

1903-1904: 1e klasse NHVB 3e van 4 teams; 06-04; 12:16

1904-1905: 1e klasse NHVB 4e van 4 teams; 06-01; 13:23

1905-1906: 2e klasse NHVB 1e van 3 teams; HVV Sport, 

Sparta (Amsterdam), Alcmaria V. II

1906-1907: 1e klasse NHVB 6e van 6 teams

1907-1908: 1e klasse NHVB 2e van 5 teams; 08-09; 23:26

1908-1909: 1e klasse NHVB 3e van 6 teams; 10-13; 34:17

1909-1910: 1e klasse NHVB 5e van 5 teams; 08-01; 01:27

1910-1911: 1e klasse NHVB 1e van 6 teams. 

Promotie naar NVB.

1911-1912: 3e klasse West C 3e van 7 teams; 12-14; 23:25

1912-1913: 3e klasse West D 8e van 8 teams; 14-08; 20:42

1913-1914: 3e klasse West E 8e van 8 teams; 04:55

1914-1915: niet

1915-1916: niet

1916-1917: 1e klasse NHVB naam Hoorn 8e van 8 teams; 14-05; 19:56

1917-1918: niet

1981-1919: 1e klasse B NHVB naam Hoorn 4e van 5 teams; 10:19

1919-1920: 1e klasse B NHVB naam Hoorn 6e van 7 teams; 12-04; 10:49

1934-1935: 2e klasse E NHVB  7e van 8 teams; 14-10; 26:36

1935-1936: 2e klasse E NHVB 4e van 8 teams; 14-16; 29:23

1936-1937: 2e klasse E NHVB 1e van 9 teams; 16-28; 67:24. Beslissingswedsrijd 

om kampioenschap tegen Schagen 2 eindigde in 4-1

1937-1938: 1e klasse C NHVB 1e van 9 teams; 15-24; 58:23. Kampioenschap en 

promotie naar NVB

1938-1939: 4e klasse West B 8e van 9 teams; 16-09; 27:54

1939-1940: Noodcompetitie West klasse F (Dubbel) 5e van 6 teams; 15-10; 37:49

Teamfoto West-Frisia, 

1931-1933. Staand 

v.l.n.r.: Grensrechter 

A. Paelman, 

G. Kempeneers, 

F. Oerlemans, C. Bakker, 

G. van der Zel, W. Krul 

en Th. De Kroon.

Zittend v.l.n.r.: 

T. Peerseboom, 

G. Ramkema, 

F. Zymni, C. Stelling en 

W. Horsman

Elftalfoto West-Frisia 

1924-1925
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Even terug naar Van der linden Van Sprankhuizen

Frans ZaCk

In het kwartaalblad nummer 3 van 2016 stond 
een artikel over de historie van het Hoornse 
automobielbedrijf Van der Linden Van Sprankhuizen. 
Daar werd een foto bij geplaatst, gemaakt bij het 
25-jarig bestaan van het bedrijf in maart 1961. 
Op deze foto staan 32 personen afgebeeld die op 

dat moment directie en personeel vormden. Naar 
aanleiding van deze foto kregen wij de vraag, o.a. 
van mevrouw C. Balk-Sijp, of wij ook de namen 
wisten van de afgebeelde personen. Daarvoor zijn 
wij te rade gegaan bij Frans Visser die bijna vijftig 
jaar bij het bedrijf gewerkt heeft en zelf ook op de 
foto te zien is. 
Voor de duidelijkheid hebben wij de afgebeelde 
personen een nummer gegeven.
Ome Daan? (1), Martin Geel (2), Jan Koning (3), 
Hielke Dijkstra (4), Klaas Roele (5), Piet Bos (6), 
Piet Olders (7), Willem Vlaar (8), Arie de Wildt 
(9), Steven Buis (10), Kees Aay (11), Mijnheer Duin 
(12), Piet Stam (13), Joop Maliepaard (14), Tom 
van Dulmen (15), Arie v.d. Linden v. Sprankhuizen 
(16), Peter v.d. Linden v. Sprankhuizen (17), Ome 
Jan v.d. Linden v. Sprankhuizen (18), Nico Stam 
(19), Meneer Hommersom (20), Ted ? (21), Frans 
Visser (22), Louis Laan (23), Herman Ruiter (24), 
Jur Hak (25), Kees Kenter (26), Jaap de Vries (27), 
Onni Nijboer (28), Jan Buis (29), Willem Pater (30) 
Gerben Dijkstra (31), Freek Opmeer (32).

door het stoppen van een strafschop. West-Frisia 
won met 2-1 en dat betekende de nodige euforie in 
West-Friesland.

Graag geziene gast
Om de toegenomen bezoekersaantallen te 
kunnen verwerken, bouwde West-Frisia een 
extra staantribune, die overigens in de Tweede 
Wereldoorlog gesloopt werd voor de reparatie 
van huizen. West-Frisia stond enkele jaren in het 
middelpunt van de belangstelling. Zo werd 'Vozel' 
een graag geziene gast in heel Noord-Holland en 
verscheen zijn beeltenis in het in 1931 verschenen 
Miss Blanche Luxe Album met ruim tweehonderd 
portretten van bekende voetballers. Ook werd Van 
der Zel benaderd door international Bep Bakhuys 

(Zwolle) of hij eventueel geïnteresseerd was in een 
overgang naar Zwolle. Voor een (goede) baan kon 
gezorgd worden…

Mooie tijden in Enkhuizen
Maar de transfer van Hoorn naar Enkhuizen was 
voor de voetballers genoeg. Voor Gerard van der Zel 
werd de overstap naar Enkhuizen definitief omdat 
hij er ook ging werken. Hij had er onder meer een 
café. Ook toen was het nog steeds 'Vozel', een naam 
die hij te danken had aan een leraar die namen 
van leerlingen op een bord schreef die moesten 
nablijven vanwege hun streken. In de gauwigheid 
werd Van der Zel 'Vozel' en die naam raakte hij nooit 
meer kwijt. Hij raakte er ook niet gefrustreerd door. 
Gerard Van der Zel en Ferry Oerlemans maakten 
mooie tijden mee in Enkhuizen en speelden op 
een hoger en aantrekkelijker niveau dan bij hun 
oude club Hollandia het geval geweest zou zijn. 
Ondanks het feit dat in de jaren twintig en dertig 
transfers niet gebruikelijk waren, leidde dat tot tal 
van sterke verhalen. De beide voetballers hebben 
geen moment spijt van hun overstap gehad.

Zwaluwen '30

In het vorige nummer is op blz. 27 als keeper van 
Zwaluwen '30 de naam van Jan van der Leek genoemd. 
Dat moet zijn Frans van der Leek, de broer van Jan. 
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Even terug naar Van der linden Van Sprankhuizen

jan de Haas en aukje van wissen

Op maandag 3 april 2017 hadden wij een afspraak 
met Simon Roselaar, die net als de Vereniging 
Oud-Hoorn, in 1917 het levenslicht zag. De heer 
Roselaar heeft een fantastisch geheugen en kon ons 
daardoor een helder beeld geven van zijn afgelopen 
eeuw. 

Zeventig jaar lid Oud Hoorn
Toen Simon Roselaar op 24 januari 1917 in 
Wijdenes geboren werd, was J.C. Kerkmeijer actief 
leden aan het werven voor de op te richten 
Vereniging Oud-Hoorn. Op 13 juli van dat jaar 
vond de eerste ledenvergadering plaats en was 
Oud-Hoorn geboren, met als voornaamste doel 
het voor sloop behoeden en restaureren van oude 
gebouwen. Vader Jan Roselaar was lid van Oud 
Hoorn vanaf het eerste uur; zoon Simon is nu, op 
honderdjarige leeftijd, zeventig jaar lid. 
Simon was nog geen drie jaar oud toen zijn vader het 
tuindersbedrijf in Wijdenes verliet en ervoor koos 
met zijn gezin aan de Drieboomlaan te gaan wonen. 
Simon herinnert zich deze straat als een brede laan, 
omzoomd met enorme lindebomen, rustig, met 
veel vrijstaande huizen met tuinderskassen en veel 
groen. 

Accountancy
Al na enkele jaren, in 1923, startte vader Roselaar 
zijn accountantskantoor aan de Ramen in de 
binnenstad en het gezin verhuisde mee. Ook deze 
straat heeft Simon helder voor ogen: 'Er waren twee 
grote bloemperken, en waar de Lutherse kerk staat, 
was een pleintje. Langs de bloemperken liep een 
smal weggetje, eigenlijk te smal voor auto's. Nu 
waren er ook niet veel auto's, dus wij konden altijd 
op straat spelen. Op de hardstenenstoepen werd 
geknikkerd en met krijt getekend.'
Van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar bezocht Simon 
de Openbare Lagere School aan de Draafsingel. 
Simon herinnert zich dat hij de eerste drie klassen 
les van juffen had, de laatste drie jaar werd hij door 
meesters onderwezen. Toen hij twaalf jaar oud was, 
deed Simon toelatingsexamen voor de Rijks HBS, 
de voorloper van de OSG West-Friesland aan de 
Johan Messchaertstraat. Hij behaalde daar na vijf 
jaar zijn HBS-A diploma en ging leren en werken 
bij zijn vader in het accountantskantoor. 
Intussen volgde hij nog allerlei boekhoudoplei-
dingen, liep stage in Amsterdam, en kon in 1940 
als volleerd medewerker bij zijn vader in de zaak 
komen. De zaak was inmiddels verhuisd naar 

de Gedempte Turfhaven, tussen het Nieuwland 
en de Achterstraat. 'Toen heette dat stuk nog 
Martelaarsgracht,' zegt Simon, 'ik noem het 
nog steeds zo.' In 1942 werd de naam van het 
kantoor, J. Roselaar, veranderd in eenvoudigweg 
Roselaar, omdat Simon samen met zijn vader nu 
een maatschap vormde. Zij beheerden een groot 
accountantskantoor, met meer dan driehonderd 

cliënten: veel middenstanders en winkeliers uit 
Hoorn, maar nog meer tuinders en boeren uit 
heel West-Friesland. 'Sommige cliënten,' herinnert 
Simon zich, 'waren zo eenvoudig dat zij alleen de 
bonnetjes bewaarden en de hele boekhouding aan 
ons overlieten.' 
Nadat zijn vader in 1963 vrij plotseling op 
eenenzeventigjarige leeftijd overleed, zette 
Simon het bedrijf voort. In 1980, hij was toen 
bijna drieënzestig, bracht hij het kantoor in bij 
accountantskantoor Kenter aan de Nieuwe Steen. 
Twee jaar later ging Simon met pensioen. 

Liefde voor West-Friesland
Net als zijn vader Jan, was Simon in meer 
geïnteresseerd dan alleen het bedrijf. Jan Roselaar 
was actief als dichter en schrijver over West-
Friesland, o.a. voor het blad van de Vereniging 
Oud Hoorn, als verzamelaar van Noordhollandse 
spreuken en gezegden (de 18 bundeltjes met 
4.585 spreekwoorden zijn nu ondergebracht bij 
het Meertens Instituut). Hij was ook jarenlang 
correspondent van de Koninklijke Nederlandse 

HOnderd jaar Oud HOOrn, HOnderd jaar siMOn rOsselaar 

De honderdjarige 

Simon Roselaar
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Akademie van Wetenschappen. Simon hield zich 
bezig met sport en kerk. Van de voetbalvereniging 
HSV is hij van 1934 tot 1946 secretaris van het 
bestuur en begeleider van de jeugdelftallen geweest. 

Militaire dienst en Indië
Zijn militaire dienstplicht vervulde Simon in 1936 en 
1937, waarna hij als reserve-luitenant beschikbaar 
bleef. Dat had tot gevolg dat hij in 1948, inmiddels 
getrouwd en vader van twee jonge zoontjes, naar 
Nederlands-Indië werd gestuurd. Daar, in Semarang 
op Midden-Java, leerde hij het leven in de tropen 
kennen. Hoewel hij als hoofd-administratie en 
penningmeester ('betaalmeester' werd hij genoemd) 
niet bij de directe strijd betrokken was, is deze 
periode van grote invloed geweest. Van zijn bataljon 
van 800 man, reisden uiteindelijk 524 man terug 
naar Nederland. 'De anderen waren gesneuveld, 
voortijdig teruggestuurd, ziek, afgekeurd of 
'knettergek' geworden,' aldus Simon. In die periode is 
zijn belangstelling voor de kerk, die nooit bijzonder 
hoog was, toegenomen. Van zijn Limburgse bataljon 
was 90 procent van de jongens katholiek; het heette 
niet voor niets De Limburgse Jagers bijna allemaal 
keurige, Limburgse jongens. Ongeveer 30 mannen 
waren net als Simon, van hervormde of vrijzinnig 
protestantse afkomst. De ouders van deze jongens 
hadden gevraagd of hij iets op kerkelijk gebied wilde 
organiseren, zodat hun jongens toch af en toe een 
dienst konden bijwonen. 

Avondlicht
Bij zijn terugkeer in Nederland, hingen op veel 
plekken de vlaggen uit, maar voor Simon Roselaar 
was het niet zo vreugdevol: zijn zoontjes herkenden 
hem niet en moesten er erg aan wennen dat zij een 
vader hadden. Natuurlijk wende het en in 1952 
werd het gezin compleet met de geboorte van een 
dochtertje. In de eerste jaren van hun huwelijk 
hebben Simon en zijn vrouw aan de Nieuwendam 
gewoond, daarna op de Tweeboomlaan, waarna 
ze zich in 1962 in een nieuw huis aan de Bernard 
de Vriesstraat vestigden. Zij hebben daar gewoond 
tot de gezondheid van mevrouw Roselaar hen 
ertoe bracht een aanleunwoning te betrekken. 
Het werd een woning in Avondlicht, destijds iets 
kleinschaliger dan nu. Vanaf januari 1995 tot nu 
woont Simon Roselaar in de aanleunwoning. 

Nog intensief gebruiker van de computer
Nadat zijn vrouw in september 1999 is overleden, is 
Simon Roselaar tot volle tevredenheid in Avondlicht 
blijven wonen. Ook daar is hij als bewoner 

bijzonder actief geweest: van1996 tot 2005 was hij 
secretaris van de cliëntenraad, vertegenwoordiger 
van de afdeling Oosterpoort en organisator van de 
recreatie-avonden. Nu hij deze werkzaamheden al 
ruim tien jaar geleden heeft beëindigd, verveelt hij 
zich nog steeds niet: via de computer onderhoudt 
hij intensief contact met zijn kinderen, waarbij het 
vooral belangrijk is dat hij op deze manier goed 
contact kan houden met zijn dochter Cisca, die 
vanaf haar eenentwintigste in Italië woont en werkt. 
Tientallen jaren hebben Simon en zijn vrouw hun 
vakanties in Italië doorgebracht. Ook heeft Simon 
jarenlang Italiaanse conversatielessen gevolgd. 

Trotse vader-, groot- en overgrootvader
Simon Roselaar is een trotse vader: zijn oudste 
zoon Jan Piet, helaas overleden op zijn 67ste, 
was een bekend architect in Laren en omstreken, 
zoon Kees is na zijn studiebiologie ornitholoog 
geworden en heeft een standaardencyclopedie over 
vogels geschreven en talenwonder Cisca heeft 
een leidinggevende baan in Milaan bij een bedrijf 
dat scheepsvervoer over de hele wereld regelt. 
Inmiddels zijn er natuurlijk ook kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 

Een afwisselende en bewogen eeuw
Hoewel Simon Roselaar met trots en tevredenheid 
op zijn leven terugkijkt, heeft hij heel wat 
veranderingen gezien waardoor Hoorn er niet 
mooier op is geworden: de enorme uitbreiding 
van Hoorn als overloopstad heeft de landelijke, 
groene stad van zijn jeugd veranderd in een 
volgepakte stad met teveel inwoners. De goede 
zorg in Avondlicht is er gelukkig nog steeds, 
maar is wel veranderd. Door de grootschaligheid 
van Wilgaerden, de gefuseerde verzorgingshuizen 
in West-Friesland, zijn er telkens wisselingen in 
het personeelsbestand, waardoor een deel van de 
vertrouwdheid met het personeel verdwenen is. 
Simon Roselaar is de oudste bewoner, wat betekent 
dat er weinig echte leeftijdgenoten zijn, de meeste 
bewoners zijn zo'n tien jaar jonger. De op-een-na 
oudste wordt in april 100. En hoewel Simon uiterst 
correct ABN spreekt, kan hij goed overweg met 
bewoners die West-Fries spreken. 'Ik heb dan wel 
mijn hele leven in de stad Hoorn gewoond, maar 
mijn hart ligt in heel West-Friesland,' zegt hij ter 
afsluiting van ons boeiende gesprek. 

Al met al heeft de honderdjarige ons een mooi kijkje 
gegeven in zijn rijke, afwisselende en bewogen 
leven in de afgelopen eeuw. 
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jan de vries

Ik ben van 1941, dus mijn eerste herinneringen zijn 
oorlogsherinneringen. Die waren best indringend 
en staan in mijn geheugen gegrift.
Wij sliepen met drie jongens boven op een kamer. 
Op zolder, bij de trap, stond 's nachts altijd een 
po; de w.c. was nog buiten! Het verbaasde mij niet 
dat wij ineens met z'n drieën op zolder gingen 
slapen. Ik was wèl stomverbaasd toen 's morgens 
de po tot de rand toe gevuld was! Mijn moeder had 
desgevraagd een passend antwoord; een driejarige 
kun je alles wijsmaken… Na de oorlog is mij 
wel verteld dat we toen joodse mensen in huis 
hadden die zich op de slaapkamer verborgen 
hielden. Ongelooflijk, daar waar mensen zo dicht 
op elkaar woonden. Ze zijn dan ook spoorslags 
elders ondergebracht toen ze gezien waren. Hoe 
dat zat, bleef een mysterie tot ik twee jaar geleden 
lid werd van de biljartclub Horna. Daar ontmoette 
ik mijn iets oudere buurjongen Jan Houter. Hij 
vroeg me wat hij al veel eerder had willen vragen: 
'Hadden jullie Joden in huis?' Ik bevestigde dat en 
toen vertelde hij me een verhaal dat hij altijd voor 
zich had gehouden. Hij wist destijds dat in het 
blaaspijpjesseizoen op onze slaapkamer vlak bij het 
raam de pijltjesvoorraad van de gebroeders De Vries 
lag. Die was van perfecte kwaliteit; gedraaid van 
tijdschriftpapier. Op een middag trok hij de stoute 
schoenen aan, stapte boven uit hun dakraam en liep 
door de dakgoot naar ons venster dat gedeeltelijk 
openstond, met daarachter de pijltjes voor het 
grijpen. Toen hij voor het raam verscheen, hoorde 
hij een verschrikte gil en een vrouw riep 'Ze hebben 
ons gezien!' Jan is schielijk teruggekropen en heeft 
wijselijk zijn geheim bewaard. Geen verraders dus 
op de buurt, maar een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden. De onderduikers zijn overigens 
de oorlog goed doorgekomen. Eind veertiger jaren 
was ik op een zondagmiddag alleen thuis. Er werd 
aangebeld en er stonden heel deftige mensen voor 
de deur. Ze waren teleurgesteld toen ik ze vertelde 
dat mijn ouders niet thuis waren. Later hoorden we 
dat ze langs waren geweest om afscheid te nemen 
voordat ze emigreerden.

Grote konijnen
Een heel andere herinnering is die aan de grote 
konijnen. Regelmatig mocht ik met mijn broer 
mee naar de grote konijnen in de garage van de 
familie Steltenpool die toen de kruidenierswinkel 
op nummer 36 tegenover het hofje dreef. We 
hadden dan etensresten bij ons waarmee de dieren 

gevoerd werden. Toen mijn vriendjes vroegen hoe 
groot die konijnen dan wel niet waren, strekte ik 
mijn armen uiteen: nóg groter. Hilariteit was mijn 
deel: dat bestond toch niet! Er werd bijna om 
gevochten, want ik hield voet bij stuk. Wist ik veel 
dat het (illegaal gehouden) varkens waren! Mijn 
moeder noemde ze grote konijnen, dus was dat zo 
en Jantje kon niets verklikken.

Ook illegaal was de bomenkap in ons hofje. Er 
stond daar één grote boom in het middenperk. In 
de hongerwinter hakten mijn vader en de buren 
Houter en Kruisdijk die om en verdeelden de 
begeerde houtvoorraad. Volgens buurjongen Giel 
Kruisdijk was het echt een grote boom; hij ziet 
nog de brokken stam achter hun huis liggen. Ik 
herinner mij dat er opeens veel gehakt hout bij de 
schoorsteen in de kamer lag. Mijn vader werd door 
de parkwachter Peukie Snel aangebracht en door 
de politie gearresteerd. Omdat duidelijk was dat pa 
het niet alleen kon hebben gedaan, gaf buurman 
Houter zich uit solidariteit aan. De mannen zijn 
twee dagen vastgehouden en toen keerden ze 
gelukkig weer terug naar de warme kachel thuis.
Ik heb maar één keer Duitse soldaten van dichtbij 
gezien. Ze daverden ons huis in om naar radio's 
te speuren. Ik speelde op de grond tegenover het 
toestel dat onder het naaimachinetafeltje stond. De 
grote soldatenlaarzen stampten tussen mijn neus en 
de radioknoppen door. Dreunend naar boven (toen 
geen onderduikers in huis) en weer terug en weg 
waren ze. De radio bleef.
Een onvergetelijke indruk maakte de overtocht van 
vele vliegtuigen na de bevrijding. Overal waren 
vlaggen en versieringen en in het hofje stonden veel 
mensen op het dak te zwaaien. Ik stond met mijn 
bijna vier jaar ook bij de schoorsteen, temidden van 
vele anderen. Geen idee hoe ik er gekomen was. 
Heel simpel, zegt buurman Giel. Je vader schoof de 
pannen omhoog en klom met jou onder zijn arm 

avOnturen in HOOrn in de vijFtiger jaren (5)

Opening nieuw 

onderkomen 

biljartvereniging 'Horna

Ter gelegenheid van 

de opening van het 

nieuwe onderkomen 

van 'Horna', het 

verbouwde oude 

'Park' aan het 

Achterom, spelen 

(v.l.n.r) burgemeester 

Tjaberings van Hoorn,

P. Dekker, bestuurslid 

district West-Friesland 

van de KNBB, en 

C.W. Karels, voorzitter 

'Horna'

1955: Bouwterrein 

aan de Venenlaan. 

Op de achtergrond 

Mecklenburgstraat 

25-35. Foto 

P. Nooteboom, coll. WFA



90

de haak van de stok doorheen kon steken. Hij trok 
ermee aan het oog van een handeltje waardoor het 
gaslicht werd ontstoken. Echter, als je daarna in 
de sierlijk gevormde gietijzeren lantaarnpaal klom, 
kon je hangend aan het dwarse ladderijzer met 
je vinger het oogje weer terugduwen, waarna de 
gasvlam doofde. Dat werd regelmatig gedaan en de 
lantaarnopsteker was daar niet blij mee! Toen mijn 
broer Gerard, die kon klimmen als een aap, een 
keer te vroeg in actie kwam, draaide Van de Berg 
subiet zijn fiets om en racete achter Gerard aan 
door het hofje en rende hem vervolgens achterna 
de steeg in. Gerard sprintte onze keuken binnen 
en stormde daar de trap op naar boven. Toevallig 
was mijn vader in de keuken en zag hem in een 
flits voorbij gaan. Toen trok meneer Van de Berg 
de keukendeur open en vroeg waar die jongen 
gebleven was. Maar mijn vader gaf 'geen sjoege'; hij 
had niemand gezien en de lantaarnopsteker droop 
af. Gelukkig kon pa er wel om lachen…
Een geliefd spelletje in het donker was ruitje-tik. 
We leenden een klos zwart garen uit de naaidoos. 
Het uiteinde werd op straat met een punaise in 
het hout boven een huiskamerraam geprikt. Dat 
was te hoog om er zo bij te kunnen, dus je kreeg 
'een kontje' van de anderen. Tien centimeter verder 
werd een spijkertje aan de draad geknoopt en dan 
werd de klos garen afgerold tot een plek waar we 
achter konden schuilen. Als je aan de draad trok 
en hem weer vierde, tikte de spijker tegen het 
raam. Wie naar buiten kwam om poolshoogte te 
nemen, zag de zwarte draad niet in het donker 
en ging dus onverrichter zake weer naar binnen. 
Door herhaling van de procedure kon je mensen 
aardig tot razernij brengen. Als je maar zorgde dat 
de draad hoog bleef. En waarom zag niemand ons 
bezig? alle gordijnen waren 's avonds potdicht.

Pesterige streek
Toen we een appeltje te schillen hadden met de 
familie Durkema tegenover het hofje, hebben we 
een echt pesterige streek uitgehaald. Een papieren 
zak, vol afval uit de schillenbak, werd even met 
de onderkant in een plas geduwd en toen op de 
drempel van de voordeur gezet. Met een touwtje 
werd de zak aan de koperen deurknop gebonden. 
Toen na het aanbellen de deur werd opengedaan, 
zwiepte de zak over de deurmat en verloor door de 
doorweekte bodem zijn inhoud in de gang. 
Maar verder speelden we toch vooral onschuldige 
spelletjes als verstoppertje en zo. Dat deden we 
overdag ook en wat we dan nog meer uitspookten 
in ons speelparadijs, vertel ik de volgende keer.

omhoog. De geschiedenis heeft zich wel herhaald; 
diverse keren heb ik later mijn vrouw de koude 
rillingen bezorgd door de capriolen met onze 
zoontjes op allerlei berghellingen.
Na de bevrijding huisden er Canadese soldaten 
in het gebouw van de Rijks HBS aan de Johan 
Messchaertstraat. De grotere jongens op de buurt 
namen mij er mee naar toe. De schildwacht 
aaide mij over de krullenbol en offreerde me een 
chocoladereep. Dat was de opzet van de jongens. 
Ik wist niet wat chocola was en vond het maar 
niks, dus de buit was voor hen. Ik vond de 
schildwacht wèl aardig. In die tijd was er ook 
een parade van de burgerlijke strijdkrachten op 
de Venenlaan. Het was al avond, maar ik mocht 
ook mee naar deze feestelijke gebeurtenis. Ik vond 
het een verschrikkelijke ervaring. Tot mijn schrik 
waren het weer soldaten met geweren; hoe konden 
de mensen daar nu blij om zijn? Jan Houter, mijn 
buurjongen had hetzelfde gevoel; hij is huilend 
naar huis gerend. 

Houten Hoofd
Vooruit, nog één herinnering die zijdelings met de 
oorlog te maken heeft. Er is in Hoorn meer hout 
illegaal verkregen. Van het Houten Hoofd bestonden 
alleen nog de staanders en de draagbalken. Alle 
planken waren verdwenen. Het Hoofd was dan ook 
met een hek afgesloten. Daar hadden wij een paar 
jaar later geen boodschap aan. Je kon er heerlijk 
'lessietik' (tikkertje) doen, rennend en springend 
over de balken. Het leek of ik vleugels had, totdat 
ik bij een landing van de afbrokkelende balk gleed 
en in het water belandde. Midden onder Het Hoofd 
liep een rug van keien. Daar was ik even veilig, maar 
ik moest naar de kant waar een ijzeren laddertje 
hing. Helaas, na twee stappen had ik geen grond 
meer onder de voeten. Terug naar de keien dus. 
Goede raad was duur. Uiteindelijk hebben een paar 
grote jongens me aan mijn polsen omhoog gesjord. 
Daarna gauw op mijn fietsje naar huis. Daar was 
niemand en een touwtje hadden we echt niet uit de 
brievenbus hangen. Maar er lag achterom wel een 
sleutel onder de vuilnisbak. Mijn moeder vond toen 
ze thuis kwam eerst de vuile was in de keuken en 
daarna mij lekker slapend op de divan.
Voor het slapen gaan speelden we in die tijd vaak 
nog in het donker buiten. De gaslantaarn voor het 
hofje gaf soms wel eens te veel licht naar onze zin. 
Daar was raad op. Elke avond in de schemering 
fietste meneer Van de Berg, de lantaarnopsteker, met 
zijn lange stok langs de lantaarns op de Venenlaan. 
Onder in de glazen kap was een opening waar hij 

    Het ontmatelde 

Houten Hoofd



91

Bureau erFgOed geMeente HOOrn

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
de rijtuigenloods van de Museumstoomtram en 
de tuindersschoorsteen in Blokker aangewezen als 
gemeentelijke monumenten.
Hoorn heeft nu meer dan 800 gemeentelijke en 
rijksmonumenten. Deze bevinden zich niet alleen 
in de historische binnenstad, maar ook in de 
dorpen Zwaag en Blokker. Elk monument vertelt 
een deel van de geschiedenis van Hoorn en haar 
dorpen. 

Tuinderschoorsteen Blokker
Mede op een verzoek van de Stichting Cul-
tuurhistorische Route Blokker heeft het college 
de tuindersschoorsteen aangewezen als gemeen- 
telijk monument. De schoorsteen is van grote 
cultuurhistorische en zeldzaamheidswaarde als de 
laatste van de vele tuindersschoorstenen die in 
Blokker en Zwaag gestaan hebben. Het vormt een 
tastbare herinnering aan de Bangert als belangrijk 
centrum van fruitteelt en glastuinbouw. Door 
de nieuwe locatie van de schoorsteen aan de 
Koewijzend 4 bij de historische fruittuin van de 
familie Balk met een bewaarschuur (1938) en 
een originele druivenserre uit 1928/1929 (beide 
gemeentelijk monument) is er weer een compleet 
beeld van een vooroorlogs glastuinbouwbedrijf.

Tuinderscultuur
In het huidige Zwaag en Blokker werd al sinds 
de late middeleeuwen fruit geteeld. De fruitteelt 
werd steeds meer uitgebreid in dit gebied door 
de grote vraag vanuit de stad, het ommeland en 
de havens. Tot in de twintigste eeuw speelde de 
tuinbouw in Zwaag en Blokker een grote rol, vooral 
langs de Bangert en de Koewijzend. Er ontstonden 
dorpslinten, met gebouwen en lange percelen grond 
erachter die waren omgeven door sloten. Met name 
in de jaren dertig van de twintigste eeuw werden 
veel kassen gebouwd voor het telen van druiven. 
Ook de boomgaarden in de regio getuigen van 
de tuinderscultuur. De historie is terug te vinden 
in de afmijnzaal in Blokker, de gerestaureerde 
schoorsteen, de kassen, de wateren en de structuur 
van de dorpslinten.

Rijtuigenloods
Mede op verzoek van de Museumstoomtram Hoorn-
Medemblik heeft de gemeente de rijtuigenloods 
aangewezen als gemeentelijk monument. De 
rijtuigenloods is een kenmerkend bewaard gebleven 

twee nieuwe MOnuMenten

onderdeel van het historisch spoorwegemplacement 
Hoorn. De loods is één van de weinige nog 
resterende industriële bedrijfsgebouwen in Hoorn 
uit het begin van de twintigste eeuw waarvan de 
oorspronkelijke opzet nog volledig aanwezig of 
afleesbaar is. Bouwhistorisch is de loods waardevol 
vanwege de samenhang van het oorspronkelijke 
gebouw en de door het museum aangebrachte 
wijzigingen en onderdelen. Juist deze samenhang 
is waardevol voor de kwaliteit en beleving van het 
gebouw.

Oude en nieuwe functie
In 1884 werd de spoorlijn Zaandam-Hoorn 
geopend, in 1885 verlengd naar Enkhuizen. 
Onderdeel van de spoorlijn was station Hoorn 
met een ruim spoorwegemplacement. In 1887 
werd op dit emplacement een spoorlijn van Hoorn 
naar Medemblik aangesloten. In verband met de 
veemarkt in Hoorn was op het emplacement veel 
ruimte gereserveerd voor het laden en lossen van 
vee. Het emplacement werd in 1929 uitgebreid 
met een rijtuigenloods als stallingsruimte voor 
nieuwe motorrijtuigen. Het voorste deel werd 
gebruikt voor onderhoud aan de rijtuigen en was 
voorzien van werkkuilen. Het achterste deel van 
het gebouw was ingericht als werkplaats, magazijn 
en personeelsruimte. Bij het gebouw behoorde een 
grote stookruimte. Sinds 1968 is de rijtuigenloods 
in gebruik als restauratie- en onderhoudswerkplaats 
van de collectie historisch rollend materieel van 
de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Naast 
werkplaats fungeert het gebouw als levend museum 
en stallingsruimte voor stoomlocomotieven.

Tuindersschoorsteen 

(foto: gemeente Hoorn)
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is verschenen. In Den Haag wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan de digitalisering van 
het archief van de VOC. De in totaal ruim 1.200 
strekkende meter archief met miljoenen pagina's 
informatie, beschrijven de geschiedenis van de 
VOC in de 17e en 18e eeuw in tientallen landen 
in Azië en zuidelijke Afrika. In Het Grote VOC 
Boek is voor het eerst gebruik gemaakt van dit 
overvloedige archiefmateriaal. De technologische 
ontwikkelingen op het gebied van navigatie en 
cartografie, ontdekkingen, handelsgeest en welvaart 
zijn kwaliteiten die hoog worden gewaardeerd. Velen 
van onze voorouders voeren op de schepen van de 
VOC en bevolkten de ver weg gelegen vestigingen 
en factorijen. Dit alles komt ter sprake in dit boek. 
Ook wordt aandacht besteed aan de donkere kant 
van de VOC, die van onderdrukking, uitbuiting en 
doodslag. Tussen de algemene geschiedenis door 
zijn opmerkelijke, ontroerende en schokkende 
persoonlijke verhalen verweven. Tevens worden 
allerlei hedendaagse zaken besproken die een link 
hebben met de VOC van vroeger. Ik noem er hier 
slechts enkele van. Zo zijn de mooiste kraplappen 
in de klederdracht van Bunschoten-Spakenburg 
nog altijd vervaardigd van echte Indiase sits. Ook in 
deze uitgave is er aandacht voor de 'Weeskinderen 
van de VOC', zoals ze naar voren komen in het 
project Vêrlander, waaraan zeer onlangs nog een 
expositie in het Westfries Museum was gewijd. 

CHrist stOFFelen

In deze aflevering komen de aanwinsten uit de 
periode half januari tot en met half april van dit jaar 
aan de orde. Om te beginnen bespreek ik enkele 
van de gedane aankopen. 

In 1999 verscheen het boekje Het Vermaanlied van 
de Hollandse hagepreker Jan Arentsz. (Zoals gezongen 
bij Hoorn en Enkhuizen in juli 1566), ingeleid door 
Jurjen Vis. Op zondag 14 juli 1566 preekte de uit 
Alkmaar afkomstige Jan Arentsz, naar zijn beroep 
bijgenaamd 'de Mandemaecker', voor een grote 
menigte van enkele duizenden mensen op een 
weiland in de buurt van Hoorn. Dit was de eerste 
openbare prediking van de gereformeerden in 

Holland. Deze 'hagepreek' vond plaats nabij het in 
1392 gestichte reguliersklooster dat bekend stond 
als het Klooster Nieuwlicht te Westerblokker. Van 
hagepreken is bekend dat er kraampjes stonden 
waar boekjes en liedteksten werden verkocht. Ook 
het lied dat Jan Arentsz had laten drukken zal bij 
die preken zijn uitgedeeld of verkocht. Afgaande 
op de tekst mogen we aannemen dat Jan Arentsz 
tijdens zijn preken zijn eigen lied heeft gezongen. 
Bijgaande illustratie toont ons Jan Arentsz, 
predikend buiten Hoorn. Het is een deel van 
een gravure die gemaakt is naar een detail van 
'Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland, 
vanaf 1566', omstreeks 1790 getekend door Daniël 
Kerkhoff. In de achtergrond van de illustratie is de 
Oude Oosterpoort van Hoorn goed te herkennen 
aan zijn uivormige torendaken. 
Van de hand van Ron Guleij en vele anderen is 
de uitgave Het Grote VOC Boek, die begin dit jaar 
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Ad Geerdink, directeur van het museum, schreef 
een bijdrage over 'De zaak Coen' zoals die zich 
in 2012 in onze stad afspeelde. Het ging toen om 
de vraag of Jan Pieterszoon Coen, de in Hoorn 
geboren Gouverneur-Generaal van de VOC, wel 
standbeeldwaardig was en is. Zo zijn er dus nog 
veel meer zaken die in het boek onder de noemer 
'Hedendaags perspectief' ter sprake komen. 

Tot slot besteed ik nog even aandacht aan de hierbij 
afgedrukte afbeelding van leden van het volk 
Khoikhoi. Deze mensen, die ook wel Hottento's 
of Hottentotten genoemd werden, woonden ten 
tijde van de komst van de Nederlanders in het 
zuiden van Afrika in het gebied van de huidige 
provincie West-Kaap in Zuid-Afrika. Dit is een 
van de schetsen die gemaakt moeten zijn door een 
tekenaar, die in dienst was van de VOC toen de 
Nederlandse kolonisten onder leiding van Jan van 

Riebeeck Kaapstad stichtten. De tekeningen tonen 
een zorgvuldig realistisch beeld van de Khoikhoi 
en hun bezigheden. De op de schetsbladen bij de 
afbeeldingen geschreven teksten geven nog extra 
informatie over deze mensen. Zo kunnen we op de 
bijgaande afbeelding onder meer lezen over hun 
kleding en lichaamsverzorging. 

Vervolgens vermeld ik enkele van de in deze periode 
ontvangen schenkingen. Namens Vereniging Oud 
Hoorn mag ik alle schenkers hartelijk bedanken 
voor hun gulle gave en het feit dat ze aan onze 
vereniging gedacht hebben. Van de heer Bert Ooms 
uit Hoorn kregen we een complete serie van vijftien 
boekjes West-Friesland toen en nu, alsmede een 
aantal exemplaren van de reeks Hoorn oh ja. 
Net als in september 2015 schonk mevrouw 
H. Hoogendoorn uit Lutjebroek ons aan aantal 
interessante boeken en boekjes uit de nalatenschap 
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•	 25	juni,	14.00	uur.	Tuinenwandeling.	
 Start op Roode Steen

•	 7	juli,	19.30	uur.	Havenwandeling.	
 Start: Varend Erfgoedcentrum - Oostereiland 

•	 21	juli,	19.30	uur.	Noorderkerkwandeling.		
 Start: Noorderplantsoen t.o. station

•	 4	augustus,	19.30	uur.	Koepoortswegwandeling
 Start: Noorderplantsoen t.o. station

wandelen Met vereniging Oud HOOrn

van haar zwager Hans de Ruyter de Wildt. Deze 
naam zal bij velen van u bekend in de oren 
klinken vanwege verschillende uitgaven over onze 
stad, die hij alleen of in samenwerking met Wim 
Braasem, oud-directeur van het Westfries Museum, 
schreef en samenstelde. Grappig is dat er ook een 
jeugdboek bij de schenking zat, dat we nog niet 
in onze verzameling hadden. Het is het boek De 
duvelstoejager van Het Wapen van Hoorn uit 1981, 
geschreven door Peter de Rooy. 
Van Annelies van Braam kregen we een grote 
hoeveelheid documentatie toevertrouwd. Dit 
materiaal heeft zij bij elkaar verzameld en gebruikt 
voor de totstandkoming van haar boek Kijk eens 
Achterom, dat in 2014 bij de Publicatiestichting 
Bas Baltus verscheen. De verzameling bevat naast 
geschreven materiaal ook documenten in beeld en 
geluid. Ook bij de schenkingen is deze keer een 
boek over de VOC te bespreken. Van mevrouw 
Corry Knip uit Hoorn ontvingen we de uitgave De 
kleurrijke wereld van de VOC, Nationaal Jubileumboek 
VOC 1602-2002. Onder redactie van Leo Akveld en 
Els M. Jacobs verscheen dit informatieve en mooi 
geïllustreerde boekwerk in 2002 naar aanleiding 
van het feit dat in 1602, dus toen 400 jaar geleden, 

de VOC werd opgericht. In hoofdstuk 4 van het 
boek wordt Batavia, de hoofdvestiging van de 
VOC in Azië, behandeld. Nadat Jan Pieterszoon 
Coen in 1619 de Engelsen had verslagen en 
verdreven, stichtte hij op de plek van de plaats 
Jacatra, in het noordwesten van Java, een nieuwe 
stad die als hoofd-handelspost voor de VOC moest 
gaan fungeren. Zelf had Coen die stad graag, 
naar zijn geboortestad, de naam Nieuw-Hoorn 
gegeven, maar de VOC gaf de voorkeur aan de 
naam Batavia. Dit was bedoeld als eerbetoon aan 
de Bataven, de voorouders van de Hollanders. 
Onder leiding van Coen groeide Batavia uit tot een 
machtig handelscentrum, het kloppende hart van 
de VOC in Azië. De op pag. 93 hierbij afgedrukte 
afbeelding toont de rede van Batavia, zoals in 1649 
geschilderd door Adam Willaerts (Londen 1577 – 
Utrecht 1664). We zien druk scheepvaartverkeer 
van en naar Batavia, met op de voorgrond een 
staatsiesloep, waarmee de daar achterin zittende 
belangrijke personen door de roeiers snel naar de 
stad worden gebracht. 
Tot zover het nieuws over het documentatiecentrum. 
Voor vragen, opmerkingen en schenkingen kunt u 
mij bereiken op telefoonnummer 0229-235227.

In de zomer van 2017 nemen de gidsen van de 
Vereniging Oud Hoorn u mee op verschillende 
wandelingen:

Gevelversiering met 

het wapen van Hoorn 

temidden van de tekst: 

'Wylt Hoorn T Woort'. 

Het geheel is te vinden 

in de muur van de 

Oosterkerk

De jubileumwandeling staat op de agenda voor 
zondag 17 september. Nader informatie op de 
website.



95

Ziekenhuis van Dr. Kaiser, nog alleen 
het Stadsziekenhuis, dat slechts de 
armlastige stadspatiënten opnam. 
De andere zieken, waarbij, behalve 
de meer gegoeden, de steeds groter 
wordende groep van ziekenfondsleden 
behoorde, moesten thuis worden 
verpleegd. Doch bij die verpleging kon 
geen sprake zijn van geschoolde hulp 
noch van verplegingsartikelen, omdat 
deze er eenvoudig niet waren.' Hij vertelt 
verder dat er vroeger wel een afdeling 
van het Roode Kruis was, maar die is door 
gebrek aan leden al voor 1900 opgeheven. 
Hij noemt dan de inmiddels overleden 
medeoprichters: 'De Heeren A. Brouwer, G.J. van 
Hoolwerff en J. van Slogteren.'  Zij waren 'diep doordrongen 
van de gedachte dat in Hoorn weer moest worden 
voorzien in die zoo sterk gevoelde leemte, wat betreft de 
goede verzorging der thuis verpleegd wordende zieken.' 
Er komt een voorlopig comité en een vergadering 
op 24 juni, waar de secretaris van de afdeling 
Alkmaar, de heer Loman, een inleiding houdt 
en er wordt gelijk besloten tot oprichting. In de 
daaropvolgende ledenvergadering op 2 augustus 
in de Witte Engel deelt de voorzitter mee dat 

Hans MOOlenBel

In 1875 werd de 'Noordhollandse Vereeniging tot 
afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon 
tijdens epidemieën het Witte Kruis' opgericht. 
Twee jaar eerder was de 'Wet op de besmettelijke 
ziekten' aangenomen. Daarin werd bepaald dat 
openbare gezondheidszorg een overheidstaak werd 
en niet langer onder de armenzorg viel. Het was 
de bedoeling dat iedere gemeente een afdeling 
van de provinciale vereniging zou oprichten. In 
Hoorn is dat toen niet gebeurd. Het duurde tot 
1901 voor hier een Witte Kruis afdeling werd 
opgericht en met een volstrekt andere doelstelling.  
Bij het 25-jarig bestaan verscheen een speciaal 
jaarverslag waarin de geschiedenis van deze afdeling 
werd samengevat. 
Over de reden van de oprichting op 24 juli 
1901 schreef de arts G.J. de Boer: 'Het was dan 
in 't voorjaar van 1901, dat de Heer A. Brouwer 
met mij de mogelijkheid besprak ook in Hoorn een 
Afdeeling van het 'Witte Kruis' op te richten. Reeds 
eerder was door hem met enkele vooraanstaande 
ingezetenen deze zaak besproken en zeker niet zonder 
reden. Wat was toch het geval? In Hoorn had men 
toen behalve de Ziekenverpleging 'De Villa', het 

Het witte kruis aFd. HOOrn

Het bestuur van 

Het Witte Kruis in 1926

De belangrijkste 

initiator van Het Witte 

Kruis      
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om zwellingen en ontstekingen te behandelen. 
De vereniging bloeit en verricht goed werk, maar 
er is een eigen huis nodig. Met het oog op de 
toekomst is er al twee jaar een bedrag van f200,- 
gereserveerd. Een leuk beginnetje, maar zeker niet 
genoeg om een groot onderkomen te realiseren. 
Dat blijkt als er in 1907 aan het Achterom een 
stuk grond beschikbaar komt, waarop een geschikt 
gebouw neergezet zou kunnen worden. Het 
perceel is 200 vierkante meter groot en kan van 
S.M. Polak worden gekocht voor ƒ1.200,-. Om 
de financiering mogelijk te maken, worden er 
aandelen uitgegeven en kan architect H. Kolkman 
een plan maken. Op 19 juni wordt de uitvoering 
gegund aan J. van Petten & Zoon, voor ƒ7.049,-.  
Een probleem was het idee dat het gebouw 
een concurrent voor het 'echte' ziekenhuis 
zou zijn. Vooral de geplande operatiekamer 
was een doorn in het oog van velen. Achteraf 
zou die operatiekamer nauwelijks gebruikt 
worden en was deze alleen bedoeld om te 
kunnen helpen bij kleine verwondingen. Er 
kwamen ook geen bedden voor opname. 
Nog heel veel jaren zou het pand dienst doen als 
basis voor het 'kruiswerk' in Hoorn.

Badinrichting
Al vanaf 1896 is er een gelegenheid aan de 
Westerdijk, waar men zich kan omkleden om een 
bad te nemen in het Zuiderzeewater. Het beheer 
daarvan berustte bij het bestuur van de Hoornsche 
Bad- en Zweminrichting. Maar het bad vraagt veel 

'de pas gestichte Afdeling de sympathie van de 
Hoornse burgerij schijnt weg te dragen. Met genoegen 
toch kan hij mededeelen, dat reeds 173 personen 
als gewoon lid (à f2,-) en 15 leden als donateur 
tot de nieuw opgerichte Afdeeling zijn toegetreden.' 
Al op 19 september 1901 krijgt de vereniging 
koninklijke goedkeuring op het reglement. 
Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan 
zijn er verplegingsartikelen nodig en een ruimte 
om die op te slaan. Voorlopig wordt er een 
plaats gevonden 'in een lokaal boven de Waag'  
Als eerste voorraad is aanwezig:

6 ijszakken (rond) 
1 ijszak (voor den hals) 
2 inhalatie-toestellen 
5 oorspuitjes 
5 neusspuitjes 
4 windkussens 
4 irrigators met slang, kraan en toebehoren 
2 urine-flesschen voor mannen 
2 urine-flesschen voor vrouwen 
4 steekpannen 
1 watermatras met trechter en thermometer 
4 croupketels 
1 ruststoel met kussens

Het benodigde ijs kan worden betrokken van de 
heer Heyer tegen 2½ cent per kilo, maar in de 
tijdelijke opslag is nog geen ruimte voor een ijskast, 
dus wordt levering van ijs nog even uitgesteld. 
Jammer, want ijs was een belangrijk middel 

96

Het gebouw dat 

Het Witte Kruis aan 

het Achterom 79 liet 

bouwen
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onderhoud en het beheer is een flinke opgave. In 
1913 heeft het bestuur er genoeg van en geeft het 
beheer terug aan de gemeente. Het gemeentebestuur 
vraagt aan de Vereniging Het Witte Kruis, die toch 
al gezondheidszorg als aandachtsgebied had, om 
het beheer over te nemen en zich te belasten met 
het toezicht. Op 1 april van dat jaar gaat het bestuur 
van het Witte Kruis akkoord en wijst een speciale 
commissie aan om het toezicht uit te voeren. In 
het eerder genoemde geschiedkundig overzicht bij 
het 25 jarig bestaan, lezen we hierover: 'daarvoor 
zijn als speciale commissie aangeweezen de Heeren 
Brouwer, Kloppenburg en Tiemes, terwijl tevens voor 
toezicht op de damesafdeling de medewerking gevraagd 
werd van de afdeeling Hoorn 'Vrouwenkiesrecht' en de 
Dames Gymnastiekvereeniging 'Allebé', welke missive 
tot resultaat had, dat de dames Zeijlemaker, Groot en 
Van Schoten zich bereid verklaarden om mede in de 
commissie voor het Volksbad plaats te nemen.' Op 7 mei 
1913, neemt ook de heer H.J. Sindram (directeur van 
de Hoornsche Credietbank voor den Middenstand) 
zitting in de commissie van het badhuis.  
Om de exploitatie wat winstgevender te maken, 
komt er een afspraak met het leger. Na enig overleg 
stuurt het bestuur een brief dd 22 mei 1918, 'aan 
de Heer Commandant van H.M. Logementschip 
'Schouten.' 'Zoals dezer dagen is afgesproken, is de 
hengel met toebehoren, ter beschikking van Uwe leiders, 
die belast zullen worden met het geven van onderricht 
in het zwemmen, onder voorwaarde, dat eventuele 
schade, tijdens het gebruik voor rekening komt van 
het Rijk. Voor de goede orde bevestigen wij nog, dat 
de toegangsprijs tot het Volksbad bedraagt 2 cent per 
keer per persoon, met gratis gebruik van zwembroek 
en handdoek.' Daar hoorde niet bij het gebruik van 
de kleedhokjes, zij moesten zich in het openbaar 
uit- en aankleden. 

Een binnenbadhuis
In het jaar dat Het Witte Kruis het beheer van het 
Gemeentelijk Badhuis overneemt, 1913, realiseert 
het bestuur zich, dat men ook het voornemen had 
om een binnenbadhuis in Hoorn in te richten. 
Dat plan is altijd blijven liggen omdat Hoorn nog 
geen waterleiding had. Nu dat er wel is, wordt 
de heer Van Petten naar Alkmaar gestuurd om te 
onderzoeken hoe zoiets moet worden ingericht. 
Van Petten vat zijn taak serieus op en komt terug 
met een tekening van een plan en een begroting. 
Daaruit blijkt dat het niet minder dan ƒ15.000,- 
gaat kosten en daar komen nog de kosten voor 
de aankoop van een stuk grond bij. 'Gezien de 
groote kostbaarheid van dit plan meende het Bestuur 

dat voorlopig althans daaraan nog geen uitvoering 
gegeven kan worden.' Pas na de Eerste Wereldoorlog 
zou dit plan gerealiseerd worden. Op 27 oktober 
1923 werd het geopend aan het Gerritsland. Over 
de ontwikkeling van dit binnenbadhuis en de 
opvolger daarvan, schreef Frans Zack in 'Oud 
Hoorn Jaargang 22 No.2'.

Pand Achterom en einde van het Witte Kruis
Tijdens de bestuursvergadering van 12 juli 1955 
is aan de orde de verkoop van de naast het 
Witte Kruisgebouw gelegen, onbewoonbaar 
verklaarde, woning. Het pand is ooit gekocht 
om een uitbreiding van het Witte Kruisgebouw 
te kunnen maken. Dat is nooit gebeurd. Als 
blijkt dat Geert Jeurink, expediteur er ƒ3000,-
voor wil betalen, is de koop snel gesloten. 
De activiteiten van het Witte Kruis lopen snel 
terug. Het wordt zo erg dat op 14 september 
1959, de penningmeester aan de voorzitter schrijft: 
'Beste Flip, Ik weet niet wie er allemaal lid van het 
bestuur van het Witte Kruis zijn. Teneinde mijn kennis 
weer eens op te frissen lijkt het me wel goed dat we 

eens bij elkaar komen.' Kennelijk brengt dat toch 
weer enige levendigheid in het bestuur, maar op 
23 maart 1962 schrijft dezelfde penningmeester 
aan de secretaris: 'Hierbij een afschrift van de 
rekening over het jaar 1961. Het is weer niet fraai. 
DRINGEND is het gewenst dat we op korte termijn bij 
elkaar komen om de precaire toestand te bespreken.' 
De vereniging blijft dan nog enkele jaren bestaan, 
maar op 9 februari 1966 geeft Koningin Juliana 
vanuit Lech haar goedkeuring aan de opheffing van 
het Witte Kruis en de overdracht van alle activa aan 
het Groene Kruis.

Bron: Westfries archief No. 1206 – Het Witte Kruis, afdeling 

Hoorn, 1901-1966.

     

Na het vertrek van 

het Witte Kruis was dit 

één van de nieuwe 

bestemmingen voor 

het pand
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stadsBeeld
restauraties, wijzigingen en verval
jaap van der HOut

Achterom 3-5
Het voormalige Diaconiehuis is een rijks-

monument. Dit voormalige bejaarden-

tehuis wordt ingericht als appartemen-

tencomplex. Er vinden geen wijzigingen 

plaats aan de buitengevels, behoudens dat 

een klein dakvlak wordt verhoogd. In de 

blinde gevel aan de binnenplaats worden 

twee gevelopeningen teruggeplaatst con-

form de situatie uit 1962.

De indeling van de nieuwe plattegrond 

volgt zo veel mogelijk de historische 

indeling van twee momenten uit de 

bouwgeschiedenis. 

Breestraat 6
Op het gemeentelijk monument wordt 

de dakkapel in de achtergevel vergroot 

en het zijdakvlak verhoogd. Dit wordt 

gerealiseerd door het verbreden van de 

dakkapel, waarbij de zijkant met pannen 

bedekt wordt en de dakvorm behouden 

blijft.

Van Dedemstraat 8
De stoomtramloods uit 1929 is bij het 

museum in gebruik als werkplaats. De 

loods wordt beter toegankelijk gemaakt 

voor het publiek, terwijl er gelijktijdig 

rijtuigen gerestaureerd worden. Daarom 

wordt er door de werkplaats een loop-

brug gebouwd vanwaar de werkzaamhe-

den gezien kunnen worden. 

Draafsingel 56
In dit gemeentelijk monument wordt 

een raam tot openslaande deuren in de 

zijgevel van het pand veranderd. Dit is 

vermoedelijk conform de oorspronkelijke 

situatie. De gevelopening wordt versmald, 

omdat de deuren in een smallere uitvoe-

ring passender zijn bij de architectuur 

van de woning. De detaillering wordt 

aangepast aan de overige kozijnen van de 

woning.

Dubbele Buurt 9
In het pand worden 2 woningen gerea-

liseerd. Het schilddak wordt vervangen 

door een mansardekap. 

Dubbele Buurt 22
Hier speelt een handhavingsvraag: er is 

zonder vergunning een betimmering aan-

gebracht op de ondergevel met daarboven 

een schaarscherm over de hele breedte 

van de gevel. De betimmerde onderpui is 

niet passend in de omgeving. Het toepas-

sen van een schaarscherm over de hele 

breedte van de gevel, direct onder de 

kozijnen op de eerste verdieping is niet 

toegestaan. De monumentencommissie 

vindt dat er sprake is van een exces en 

adviseert te handhaven.

Eikstraat 3
De gemeente Hoorn is voornemens om 

de Mariaschool uit 1932 aan te wijzen 

als gemeentelijk monument. Ten behoeve 

hiervan is een redengevende omschrijving 

gemaakt. De aanbouw aan de rechterzijde 

uit 1953 en de uitbreidingen aan de ach-

terzijde van de school vallen niet onder 

de bescherming. De monumentencom-

missie is van mening dat de Mariaschool 

vanwege de stedenbouwkundige en 

ensemblewaarde in aanmerking komt als 

gemeentelijk monument.  

Gedempte Turfhaven 24
De onderpui van dit beeldbepalende 

pand wordt gewijzigd. De onderpui 

wordt voorzien van een plint of basement 

en de reclame komt als losse letters op 

een frame. De omlijsting van de entree 
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wordt afgewerkt met natuursteen in een 

donkergrijze variant. De monumenten-

commissie is van mening dat het ontwerp 

in kwaliteit zou toenemen wanneer het 

metselwerk van de onderpui terugge-

bracht wordt en de opening van de entree 

versmald wordt. 

Gouw 30
Bij dit beeldbepalende pand wordt de lui-

fel verwijderd en het bovenlicht hersteld. 

Dit is een ingreep die een positief effect 

heeft op de kwaliteit van het pand.

Grote Noord 97
Dit beeldbepalende pand wordt verbouwd. 

Er komen op de verdiepingen drie appar-

tementen in. Het betreft hier in totaal 

vier panden, waarvan 3 beeldbepalende 

panden aan het Grote Noord en Achterom. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 

twee voorgevels door het verschil in de 

hoogte en de kleur van het natuursteen 

van de pui. In de achtergevel wordt het 

metselwerk teruggebracht. In de dicht-

gezette ramen wordt blind glas terug-

gebracht. Het totaal samenvoegen van de 

panden is vanwege de cultuurhistorische 

waarden niet wenselijk. De originele struc-

tuur zou afleesbaar moeten blijven. De 

referentie aan de voormalige binnenplaats 

zou eveneens behouden moeten blijven. 

Een bouwhistorisch onderzoek naar deze 

panden is gewenst om de indeling van de 

plattegrond vorm te geven.

Grote Noord 102/Duinsteeg/
Nieuwe Noord
Dit beeldbepalende pand is een woon-

winkelpand op de hoek van de Duinsteeg 

en het Nieuwe Noord direct achter de 

Grote Noord 102 wordt binnen één plan 

verbouwd. Het is een ontwerp van twee 

lagen en een kap met een eigentijdse tuit-

gevel. Ook het monument aan de Grote 

Noord wordt gerenoveerd wegens het 

aanbrengen van dakisolatie en dakkapel-

len. Het tussendeel tussen de panden 

aan het Grote Noord en Duinsteeg wordt 

gesloopt en opnieuw opgetrokken en 

gestuukt. Het monument aan de Grote 

Noord wordt gerenoveerd en er worden 

dakkapellen geplaatst. De bebouwing op 

de hoek van de Duinsteeg en Nieuwe 

Noord wordt hersteld er komt weer een 

volledig hoekpand. 

Grote Oost 2
In de fries van dit rijksmonument wordt 

een gevelsteen geplaatst.

Grote Oost 95
De woning wordt verbouwd, de voorge-

vel wordt hierbij gerenoveerd en van een 

nieuwe raamindeling voorzien.

Italiaanse Zeedijk 58
Dit rijksmonument wordt gerestaureerd 

en verbouwd. In het pand zijn enkele 

originele details aanwezig, waarvan de 

originele houten spiltrap in het bijzonder 

vermeld wordt. Op de tweede verdieping 

aan de achterzijde bevindt zich een origi-

neel kruisvenster. Het kruiskozijn op de 

tweede verdieping blijft gehandhaafd. Er 

komen openslaande deuren op de eerste 

verdieping deze hebben  een bovenlicht 

met stijl. 

Italiaanse Zeedijk 106
In dit rijksmonument, dat in bezit is van 

de Vereniging Hendrick de Keyser, wordt 

een woning gerealiseerd. De monumen-

tale onderdelen zoals de trap, de muren 

de gevels en de balklagen worden niet 

gewijzigd en waar nodig gerestaureerd. 

Kleine Oost 36
Op het gemeentelijk monument wordt 

de dakopbouw vergroot. Op aanwij-

zing van de monumentencommissie is 

de dakkapel dusdanig geplaatst dat de 

bestaande goot kan blijven doorlopen en 

naar achteren kan afwateren.

Nieuwsteeg 30 
De winkelpui van dit laat 18e eeuwse 

pand wordt verbouwd. De nieuwe pui 

wordt van een raam, een dubbele win-

keldeur en een toegang tot de bovenwo-

ning voorzien. 

Oosterkade 2
Bij dit bouwplan voor een pand aan de 

Karperkuil wordt de woning vergroot 

met een overkapping met berging. Er 

wordt een luifel toegevoegd en er wor-

den kozijnwijzigingen aangebracht. De 

gevels en de plint worden wit gekeimd, 

dat wil zeggen dat het metselwerk wordt 

afgewerkt met een speciale mineraalverf. 

Uit oogpunt van onderhoud adviseert 

de monumentencommissie om de gevels 

niet te keimen. Tot nu toe is de gevel 

niet wit gekeimd. 

Provincialeweg/Keern/
Maelsonstraat: de Toren
De vereniging Oud Hoorn heeft in een 

eerdere zienswijze gevraagd om een 

hoogbouweffectrapportage. Dit is door 

het gemeentebestuur niet gehonoreerd. 

De ontwikkelaar heeft al de grenzen van 

het bestemmingsplan opgezocht. Dat 

betekent dat de toren hoger wordt dan de 

toren van de Grote Kerk en weinig slank. 

Wat dit voor het Hoornse stadssilhouet 

gaat betekenen moeten we nog afwach-

ten. Het is een gemiste kans om niet eerst 

stedenbouwkundig onderzoek te doen 

en daarop het plan aan te passen. De 

locatie, ingeklemd tussen Provincialeweg, 

ziekenhuis en scholen is geen uitgespro-

ken woonlocatie. Door het grote aantal 

woningen krijgt de openbare ruimte rond 

het complex te weinig ruimtelijke kwali-

teit voor een goed woonklimaat. Er staan 

teveel auto's en de eerder geformuleerde 

uitgangspunten zijn genegeerd. Ondanks 

dat de Commissie Monumenten en 

Welstand lovend is over de architectuur 

van het plan, heeft ze vanwege de kantte-

keningen bij de openbare ruimte negatief 

geadviseerd.

Het Theaterkwartier
Het Theaterkwartier krijgt naambordjes 

op gevels in de straten die aangesloten 

zijn bij de winkeliersvereniging. Er is 

gekozen voor 'Westfries-groen' (de kleur 

voor bewegwijzering, verlichting en meu-

bilair in de binnenstad) en belettering in 

gebroken wit. De borden komen boven of 

onder de plaatselijke straatnaam borden 

te hangen.

Veemarkt 44
Er worden reclameobjecten aan de gevel 

van dit bedrijfsgebouw binnen beschermd 

stadsgezicht aangebracht.
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Deze keer blijven wij in de buurt 
van ons verenigingsgebouw: On-
der de Boompjes. Ooit was deze 
naam aardig op zijn plaats want 
toen stonden er nog knotsen 
van bomen zoals op de foto van 
omstreeks 1920 goed te zien is. 
Gezien de toestand van de hui-
dige beplanting zal het nog wel 
even duren voordat deze straat 
zijn naam weer kan waarmaken. 
Voorlopig dus nog maar even 
(Z)Onder de Boompjes.
Het verdwijnen van de grote 
bomen heeft ook te maken met 
de restauratie van de kademuur 

die kort geleden werd afgerond. 
Ooit liep het vaarwater door tot 
aan het Breed met een afslag 
naar het Waaitje, de huidige 
Veemarkt. Dat was handig in 
verband met de aanvoer van vee 
tijdens de voor- en najaarsvee-
markt. In 1878 werd besloten de 
Turfhaven te dempen en waren 
het slechts de kermisexploitanten 
die nog gebruik maakten van 
de aanlegplaats aan Onder de 
Boompjes. Tot ver in de jaren '50 
van de vorige eeuw waren het 
de draaimolen en de poffertjes-
kraam die per schip werden aan-

gevoerd. Dit tot groot genoegen 
van de jeugd want dat bracht 
weer de nodige reuring met zich 
mee. Het zou nu niet meer luk-
ken want de ophaalbrug tussen 
de Muntstraat en de Pakhuis-
straat heeft zijn functie verloren 
en is er slechts voor 'het beeld'. 
Natuurlijk moeten wij nog even 
wijzen op het z.g. 'pothuisje' met 
zijn luifel links op de foto op 
nummer 8. 
Om het van de sloop te redden 
werd het bijna 100 jaar geleden 
aangeschaft door de Vereniging 
Oud Hoorn. 

HOe HOOrn veranderde
Frans ZaCk

2 000990 053794

Lidmaatschap:
Minimaal e22,50 per jaar, 

incl. Kwartaalblad.

Gezinslid: e12,– per jaar.

Lid voor het leven:
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